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دانشگاه محل تحصيل
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پرستاری

کارشناسی

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد

اپیدمیولوژی

دکتری

دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی

1387
1390
در حال تحصیل
(ورودی )92

 موفقيت های علمي:
رتبه چهارم آزمون کشوری کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  -مهر 1387
رتبه نهم آزمون کشوری دکتری تخصصی اپیدمیولوژی -بهمن 1392
پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بین اعضای غیر هیئت علمی در سالهای 1392و 1393
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 عنوان پایان نامه کارشناسي ارشد:

برآورد میزان کامل بودن ثبت سرطانهای معده و مری مبتنی بر جمعیت کالن شهر تهران ،با استفاده
از روش گیر و باز گیر1385 -1381 ،
Estimating completeness of stomach and esophagus cancer`s registration,
based on Tehran metropolitan population, using capture-recapture method,
between 21 march 2002 to 21 march 2007

 فعاليتهای پژوهشي و طرحهای تحقيقاتي مصوب
ردیف

عنوان طرح تحقيقاتي مصوب

مجري یا همكار طرح

سال اجراي طرح

" بررسي ميزان رفتارهاي پر خطر مرتبط با بروز مصدوميت هاي
1

غيرعمدي در دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران سال "1388

همكار اصلي

مصوب مرکز ارتقاء ایمني و پيشگيري از مصدوميت ها
" بررسي رابطه بين سرمایه اجتماعي با فرسودگي شغلي پرستاران

1388
(خاتمه یافته)

همكار اصلي

زن بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال "1389

1389
(خاتمه یافته)

مصوب معاونت آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي
2

3
4

تهران
"تعيين اولویتهاي پژوهشي مرکز تحقيقات سوء مصرف مواد غرب
کشور در سال "1391
"اپيدميولوژي سوء مصرف و وابستگي به مواد در مراجعهکنندگان
به مراکز درماني سوء مصرف مواد در استان کرمانشاه ،سال "1390

مجري اول
مجري اول

بررسي عوامل پيش بيني کننده کيفيت زندگي مبتني بر مدل
5

پرسيد پروسيد در بين معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد

همكار اصلي

شهر کرمانشاه در سال 1391
بررسي شيوع سوء مصرف ریتالين و تحليل عوامل مرتبط با آن در
6

بين دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه با بهرهگيري از

همكار اصلي

تئوري رفتار برنامه ریزي شده
7

بررسي ميزان شيوع و علل مسموميت در سالمندان مراجعه کننده

همكار اصلي

1391
(خاتمه یافته)
1391
(خاتمه یافته)
1391
(خاتمه یافته)
1391
خاتمه یافته
1391
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به بيمارستان امام خميني(ره) کرمانشاه در سال هاي 1385-90
8
9

بررسي متغيرهاي اپيدميولوژیک بيماران مبتال به مولتيپل
اسكلروزیس در شهر کرمانشاه در سال 1391
بررسي فاکتورهاي خطر مولتيپل اسكلروزیس در شهر کرمانشاه

(خاتمه یافته)
مجري دوم
همكار اصلي

بررسي رابطه سبک فرزند پروري والدین با عوامل خطر ساز و
10

حفاظت کننده مصرف الكل ،سيگار و سایر مواد اعتياد آور در دانش

مجري دوم

آموزان مدارس متوسطه شهر کرمانشاه در سال 1391
11
12

ارزیابي وضعيت فرهنگ ایمني بيمار در کارکنان مراکز آموزشي و
درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه در سال 1392
بررسي ميزان افسردگي در سالمندان شهر کرمانشاه در سال 1391

همكار اصلي
همكار اصلي

بررسي مقایسه اي ميزان آگاهي و عملكرد زنان مراجعه کننده به
13

مراکز بهداشتي و درماني شهر کرمانشاه با پرسنل همان مراکز ،در

همكار اصلي

خصوص پيشگيري از سرطان پستان در سال 1392
بررسي وضعيت شاخص هاي کشوري بخش اورژانس بيمارستاني در
14

بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه در شش ماهه

مجري اول

اول سال 1391
انتشار نتایج نيازسنجي سالمت سالمندان در پنج استان منتخب
15

کشور(اجرا شده توسط معاونت بهداشتي وزارت بهداشت درمان و

همكار اصلي

آموزش پزشكي)
16

بررسي ميزان بروز و بقا سرطانهاي شایع در شهر کرمانشاه

17

18

 NICUبيمارستان امام رضا(ع) شهر کرمانشاه ،سال 1390

19

همكار اصلي

همكار اصلي

همكار اصلي

الگوي سوء مصرف مواد مخدر بر اساس عوامل جمعيت شناختي در
20

همكار اصلي

سال 1385-90
21
22

بررسي اپيدميولوژي مصرف کنندگان آي یو دي لوونورژسترول و
پيامدهاي آن در مراجعين به کلينيک ویژه دانشگاه
بررسي ميزان افسردگي  ،اضطراب و استرس در بيماران مبتال به
مولتيپل اسكلروزیس در شهر کرمانشاه ؛ یک مطالعه مورد –

1392
(خاتمه یافته)
1392
(تصویب شده)
1391
خاتمه یافته
1392
خاتمه یافته
1392
(تصویب شده)
1392
(تصویب شده)

نظارت بر اجرا

خودآزمایي بيضه در سال 1391
معتادان مراجعه کننده به مراکز خود معرف شهرستان هرسين از

(خاتمه یافته)

(تصویب شده)

بررسي مقایسهاي ميزان آگاهي ،نگرش و عملكرد دانشجویان پسر
رشته پرستاري و پزشكي دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه در زمينه

1391

مدیریت اجرایي و

طي سالهاي 1386-91
بررسي رابطه زردي طول کشيده با عفونت ادراري در نوزادان بخش

خاتمه یافته

1392

بررسي ميزان شيوع و علل مسموميت در کودکان مراجعه کننده به
بيمارستانهاي امام رضا(ع) و امام خميني(ره) شهر کرمانشاه در

1391

1392
خاتمه یافته
1392
خاتمه یافته
1392
خاتمه یافته
1392
خاتمه یافته

همكار اصلي

1393

(مشاور پایان نامه)

خاتمه یافته

مجري اول

1393
خاتمه یافته
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شاهدي
23
24

بررسي فراواني شب ادراري و رسک فاکتورهاي آن در کودکان
مبتال به بيش فعالي
بررسي پيامد در بيماران سندرم هاي حاد کرونري با بلوک شاخهاي
و بدون آن بعد از یک سال پيگيري
بررسي شيوع وابستگي و سوء مصرف مواد در بيماران داراي

25

اختالالت روانپزشكي مراجعه کننده به بيمارستان فارابي کرمانشاه
در سال91

26

بررسي .تاثير تجویز سولفات منيزیم وریدي در بي دردي پس از
جراحي ستون فقرات
بررسي اپيدميولوژي و نتایج بيماري بيماران آنوریسم آئورت شكمي

27

جراحي شده در بخش جراحي مرکزآموزشي درماني امام رضا (ع)
شهر کرمانشاه طي سال هاي  1385تا 1393

28

بررسي ویژگي هاي افراد دچار مسموميت با متادون مراجعه کننده
به بيمارستان امام خميني (ره) در کرمانشاه در سال 1392

همكار اصلي

1393

(مشاور پایان نامه)

تصویب شده

مجري دوم

29

همكار اصلي
(مشاور پایان نامه)

خاتمه یافته

همكار اصلي

1393

(مشاور پایان نامه)

خاتمه یافته

همكار اصلي

1393

(مشاور پایان نامه)

خاتمه یافته

همكار اصلي

همكار اصلي

1393
بررسي دیدگاه بيماران بخش هاي داخلي و جراحي بيمارستان هاي
30

آموزشي شهرکرمانشاه از عملكرد آموزشهاي حين ترخيص توسط

همكار اصلي

پرستاران و مقایسه آن با استانداردها در سال 93-94
بررسي عوامل اتيولوژیک کشت خون و حساسيت آنتي بيوتيكي
31

بيماران بستري در ICUبيمارستان امام خميني(ره) طي  5سال
اخير(سالهاي  88تا  )92در کرمانشاه

32
33
34
35

بررسي فراواني آترزي مري در نوزادان بستري در بيمارستان هاي
دانشگاهي شهر کرمانشاه طي سال هاي 1386-93
بررسي فراواني آترزي دئودنوم در نوزادان بستري در بيمارستان
هاي دانشگاهي شهر کرمانشاه طي سال هاي 1386-93
ارزیابي روانشناختي اقدام کنندگان به خودکشي
بررسي پيامد ترخيص با رضایت شخصي در مراجعه کنندگان به
اورژانس مسموميت بيمارستان امام خميني کرمانشاه 1392 -93

36

37
38

بارداري و زنان باردار سالم
بررسي مقایسه اي پذیرش و طرد والدي در افراد سالم و بيماران

خاتمه یافته
1393
تصویب شده
1393
تصویب شده

همكار اصلي
(مشاور پایان نامه)

تصویب شده

همكار اصلي

1393

(مشاور پایان نامه)

خاتمه یافته

همكار اصلي

1393

(مشاور پایان نامه)

خاتمه یافته

همكار اصلي

1393
خاتمه یافته

همكار اصلي

1393

(مشاور پایان نامه)

خاتمه یافته

همكار اصلي

نيمه اول سال 1393
بررسي مقایسه اي سطح سرمي و ادراري کورتيزول در دیابت

1393

1393

بررسي فلبيت ناشي از کاتتر وریدهاي محيطي در بخش هاي
عفوني -ICU-داخلي بيمارستان امام خميني (ره) کرمانشاه در

تصویب شده
1393

بررسي ارتباط هوش هيجاني و انگيزش تحصيلي با وضعيت
تحصيلي در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه در سال

1393

مجري
همكار اصلي

1393
تصویب شده
1394
خاتمه یافته
1394
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رواني بستري وسرپایي در بيمارستان فارابي شهر کرمانشاه

خاتمه یافته

(مشاور پایان نامه)

 کتابهای تأليف یا ترجمه شده

ردیف

1

عنوان کتاب

تألیف یا ترجمه

مجموعه سواالت آزمونهای کارشناسی ارشد روانشناسی

تدوین و گردآوری به همراه

بالینی  76-75تا ( 90-89قسمت آمار و روشهای تحقیق)

پاسخ تحلیلی و نکات تکمیلی

نحوه کنترل کيفيت در ثبت سرطان

2

انتشارات
جامعه نگر
انتشارات دانشگاه

تألیف و گردآوری

(تحت ویرایش ادبی)

علوم پزشکی کرمانشاه

 مقاالت
ردیف
1

2

3
4

عنوان مقاله

نویسنده

مجله

فصلنامه علمی-
بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ناشی از
پژوهشی دانشگاه علوم
کار ثبت شده در سازمان تأمین اجتماعی
پزشکی رفسنجان
ایران ()1380-1384
)(Scopus
فصلنامه علمی-
بررسی اپیدمیولوژی آسیبهای مرتبط با پژوهشی پرستاری و
مراسم چهارشنبه سوری سال  1387در مامایی دانشگاه علوم
ایران
پزشکی شهید بهشتی
)(ISC
Epidemiology of brucellosis
Iranian Journal in the county of Gilan-e-gharb
of Public Health
in 2009
)(abstract
Study of risky behaviors
Saudi Med J
leading to unintentional
)(IF=0.56
injuries

سال

وضعیت

نفر دوم

 1390چاپ شده

نفر اول

 1390چاپ شده

first

published 2011

third

published 2011
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among high school students in
Tehran, Iran
published 2012 First and
Asian Pacific
Coverage, density and
Correspond
Journal of
completeness of sources used
author
Cancer
in Tehran Metropolitan Area
Prevention
Cancer Registry: according to
(IF=1.24)
the data of esophageal cancer,
2003-2007
مصدومیت با مرتبط خطرزای رفتارهای
پژوهشی-مجله علمی
 چاپ شده1391
نفر سوم
دبیرستانی آموزان دانش غیرعمدی های
حکیم
تهران شهر- 1388
چاپ شده

ماهنامه علمی
مرکز پژوهشی های اولویت تعیین
کشور غرب مواد مصرف سوء تحقیقات پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه
(ISC)
published 2013
First
Asian Pacific
Journal of
Estimation of the gastric
Cancer
cancer incidence in Tehran by
Prevention
two-source capture-recapture
(IF=1.27)
بررسی شیوع و عوامل مرتبط با
 چاپ شده1392
نفر پنجم
پژوهشی-مجله علمی
پرخاشگری در بین نوجوانان شهر
تحقیقات سالمت
یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان
(ISC)
published 2013 Correspond
Journal of
Epidemiological
author
Mazandaran
characteristics of patients with
university of
multiple sclerosis in
medical sciences
Kermanshah, Iran in 2012
(Scopus)
published 2013 Correspond Asian Pacific
Estimation of the esophageal
author
Journal of
cancer incidence by log-linear
Cancer
method using populationPrevention
based cancer registry data
(IF=1.27)
چاپ شده

1392

1392

نویسنده
مسئول

نفر پنجم

مجله علمی دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند

انجام آزمایش پاپ اسمیر در بین زنان
 یک مداخله آموزشي مبتني بر مدل:
94/11/01 عباس آقائی
aqaei.a@gmail.com

09185828781

:تلفن تماس

5

6

7

8

9

10

11

12

7

(Index Copernicus)
اعتقاد بهداشتي
ارتقاي آموزشي برنامه اثربخشي
 چاپ شده1392
نفر پنجم
پژوهشی-مجله علمی
به مبتال بیماران در اي تغذیه آگاهي
تحقیقات سالمت
مدل از گیري با بهره دو نوع دیابت
دانشگاه علوم پزشکی
بهداشتي اعتقاد
اصفهان
(ISC)
published 2013 Correspond
Journal of
Prevalence of sleep disorders
author
Mazandaran
in patients with multiple
university of
sclerosis in Kermanshah,
medical science
2011
(Scopus)
published 2013
eight
The Scientific Studies of the Interaction
World Journal between Isoimperatorin and
(IF=1.72)
Human Serum Albumin by
Multispectroscopic Method:
Identification of Possible
Binding Site of the
Compound Using Esterase
Activity of the Protein
published 2013
پنجم
بررسي نگرش و هنجارهاي انتزاعي ترغيب مجله نظام تحقیقات
کننده ماندگاري در درمان نگهدارنده با
(ISC)سالمت

13

14

15

16

متادون

published 2014

nine

The American
journal of drug
& alcohol abuse
(IF=1.55)

published 2014 Correspond
author

published 2013

fifth

published 2014

fifth

Randomized controlled trial
of aripiprazole versus
risperidone for the treatment
of amphetamine-induced
psychosis

Journal of
Unnecessary treatment of
Mazandaran
Fraser syndrome: a case
university of
report
medical sciences
(Scopus)
Health
Predicting Aggression among
Promotion
Male Adolescents: an
Perspectives
Application of the Theory of
(Pubmed)
Planned Behavior
Life Science
Explain of Ecstasy Use
Journal
among Kermanshah
(ISI)
Adolescents, the West of Iran:
94/11/01 عباس آقائی
aqaei.a@gmail.com

09185828781

:تلفن تماس

17

18

19

20

8

published 2014

seven

Journal of
Biology and
Today's World
(Chemical
Abstract)
Journal of
Biology and
Today's World
(Chemical
Abstract)
Journal of
Science and
Today's World

published 2014

seven

published 2014

eight

published 2014

fifth

Journal of
Science and
Today's World

published 2014

eight

published 2014

fourth

Journal of
Biology and
Today's World
(Chemical
Abstract)
Life Science
Journal
(ISI)

published 2014

six

Life Science
Journal
(ISI)

published 2014

fourth

Life Science
Journal
(ISI)

an Application of the Theory
of Planned Behavior
Gender Differences in
Communicate with People
Who Stuttering: an Explain of
Attitude, Subjective Norms
and Behavior Intention
Perceptual Factors Related to
register as Organ Donors
among Iranian Medical
College Student

:تلفن تماس

22

Assessing Reciprocal
Relation between Drug Abuse
and Crime: a Cross-Sectional
Study among Prisoners Kermanshah County, the west of
Iran
Attitude, Perceived Severity
and Behavioral Intention to
Methamphetamine use among
Iranian Adolescents
Self-care in Cardiovascular
Patients: a Cross-Sectional
Study in Hamadan County,
the west of Iran

23

Images of Methamphetamine
Users among Iranian
Adolescents: an Application
of Prototype Willingness
Model
Prevalence of Internet
Addiction and Its Associated
Factors in Hamadan
University of Medical College
Students
Factors Related with Intention
to Methadone Maintenance
Treatment among Iranian
Men Addicts

26

94/11/01 عباس آقائی
aqaei.a@gmail.com

09185828781

21

24

25

27

28

9

published 2014

third

Journal of
Biology and
Today's World
(Chemical
Abstract)
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