فرم سًابق علمی  ،پژيَشی ي اجرایی

مشخصات فردی
وام ي وام خاوًادگی

تتًل خًوذاتی

آدرس محل کار :

تُران -خیابان فلسطیه -خیابان ایتالیا -مًسسٍ آمًزش عالی َالل ایران

تلفه محل کار

85632523

پست الکتريویک

baharkhoundabi@gmail.com

رضتٍ تخصصی

گريٌ آمًزضی

رتثٍ علمی

زمیىٍ َای تحقیقاتی مًرد عالقٍ

آمار زیستی

پسضکی ي
تًاوبخطی

استادیار مًسسٍ آمًزش عالی
َالل ایران

آوالیس دادٌ َای جمعیتی-اجتماعی-
پسضکی

سًابق تحصیلی :
ديرٌ

محل تحصیل

سال

پایان وامٍ

کارضىاسی

داوطگاٌ اصفُان

4851

بررسی عًامل افت تحصیلی داوطجًیان داوطگاٌ
اصفُان

کارضىاسی ارضذ

داوطگاٌ علًم پسضکی اصفُان

4854

بررسی علل چاقی کًدکان ي وًجًاوان ایراوی

دکتری تخصصی

داوطگاٌ تربیت مذرس

4861

مذلبىذی َمسمان دادٌ َای طًلی ي بقا با
استفادٌ از تًزیعُای چًلٍ ي کاربرد آن در دادٌ
َای پسضکی

سًابق کاری
سمت

محل خذمت

سال

تًضیحات

دتیر

اصفُان

1386-1389

تذریس

مذرس داوطگاٌ

اصفُان

1386-1389

تذریس تٍ عىًان استاد مذعً

کارضىاس آمار

مرکسآمار ایران-تُران

1389-1397

تُیٍ گسارضُای آماری ي تحلیل وتایج عرحُای

َیات علمی

مًسسٍ آمًزش عالی َالل

دی  1397تا کىًن

آمارگیری
تذریس

ایران
مطاير آماری

داوطگاٌ ضُیذتُطتی-

 1392تا کىًن

تیمارستان مسیح داوطًری
سرپرست ادارٌ کل

معايوت آمًزش ،پژيَص ي

پژيَص ي فىايری

فىايری

مطايرٌ در عراحی مغالعات ي آوالیس دادٌ َای
پسضکی

1400

سًابق آمًزشی
وام درس

ديرٌ

داوطگاٌ

سال

آمار کتاتذاری

کارضىاسی کتاتذاری

علًم پسضکی زاَذان

1386-1387

کارترد آمار در تُذاضت حرفٍ ای

کارضىاسی تُذاضت محیظ ي حرفٍ ای

علًم پسضکی زاَذان

1386-1387

کارترد آمار در تُذاضت محیظ

کارداوی تُذاضت محیظ

علًم پسضکی زاَذان

1386-1387

ريضُای ومًوٍ گیری-ريش َای

کارضىاسی آمار

پیام وًرضُرضا-خًاوسار-دَق

1386-1389

واپارامتری-عرح آزمایص
کارترد آمار در مذیریت

کارضىاسی مذیریت ديلتی-تازرگاوی

پیام وًرضُرضا-خًاوسار-دَق

1386-1389

صىعتی
ريضُای آماری

کارضىاسی پرستاری

داوطگاٌ آزاد خًراسگان

1387

ريضُای آماری

کارضىاسی مامائی

داوطگاٌ آزاد خًراسگان

1387

آمار ي ريش تحقیق

کارضىاسی اعضای مصىًعی

مًسسٍ َالل ایران

1396تا کىًن

آمار مقذماتی

امذاد ي وجات

َالل احمر استان تُران

1398تا کىًن

آمار ي کارترد در مذیریت

مذیریت سًاوح

َالل احمر استان تُران

1398تا کىًن

آمار حیاتی

امذاد سًاوح

َالل احمر استان تُران

1398تا کىًن

تًضیحات

سًابق آمًزشی (بٍ عىًان مذرس کارگاٌ):
تًضیحبت

ديرٌ

داوشگبٌ

سبل

درجٍ

ريش تحقیق مقذماتی

اصفُان

1385

مرتی

آمًزش سرضماری

مرکس آمار ایران

1395

مذرس

سًابق پژيَشی
عىًان عرح

محل اوجام

سال

تًضیحات ( درحال اجرا یا تکمیل ضذٌ )

بررسی کیفیت زودگی مبتالیان بٍ مًلتیپل اسکلريزیس مراجعٍ

داوطگاٌ آزاد

1386

تکمیل ي وتایج تٍ صًرت مقالٍ ارایٍ ضذٌ

کىىدٌ بٍ مرکس ضُر اصفُان در سال(8:11(M-S

خًراضگان

است.

ضبیٍ سازی جمعیتی در سال َای بیه دي سرضماری در چىد
ضُرستان ومًوٍ

پژيَطکذٌ آمار

1394

وطریٍ

سیمای آبادی َای کطًر در سرضماری َای < 1ي09

پژيَطکذٌ آمار

1394

وطریٍ

گسارش فىی سرضماری عمًمی وفًس ي مسکه سال <8:0

پژيَطکذٌ آمار

1397

وطریٍ

بررسی تاثیر آمًزش مجازی بر میسان تحقق اَداف داوطگاٌ جامع
علمی-کاربردی در ديران اپیدمی بیماری COVI D-80

َالل احمر

1399

در حال اوجام

ارزیابی زمان عملیات َای امداد ي وجات جمعیت َالل احمر

َالل احمر

1399

در حال اوجام

جًایس  ،امتیازات ي افتخارات کسب شذٌ
عىًان

محل

سال

داوطجًی پیطگام

داوطگاٌ علًم پسضکی اصفُان

4853

تًضیحات

مقاالت چاپ شذٌ در مجالت معتبر
کلمات

تاریخ

کلیذی

اوتطار

ٍوام مجل

سال

عىًان

ٌوًیسىذ

European Journal
of Neurology

0242

Epidemiology of amyotrophic lateral
sclerosis in Isfahan,Iran

Iranian Red
Crescent Medical
Journal

0243

International
Journal of
Mycobacteriology

0243

Factors Associated With Serum
Albumin in Diabetes Mellitus Type 2
With Microalbuminuria Using NonNormal Mixed Models: A Prospective
Cohort Study
Usefulness of pulmonary artery
diameter in diagnosing pulmonary
hypertension in patients admitted to
tuberculosis intensive care unit

M, Etemadifar M, Nemati A,
Ghazavi H, Basiri K, Khoundabi B,
Mousavi SA, Kabiri P, Maghzi AH.
Batoul Khoundabi, Anoshirvan
Kazemnejad, Marjan Mansourian,
and Elham Faghihimani

Trauma Monthly

0243

Acute Kidney Injury Risk Factors For
ICU Patients Following Cardiac Surgery:
The Application of Joint Modeling

Medicine

0242

Tanaffos

0242

Iranian Journal of
Psychiatry and
Behavioral
Sciences
Sleep Science and
Practice

0245

A Prospective Randomized Study
Comparing Mini-surgical Percutaneous
Dilatational Tracheostomy with
Surgical and Classical Percutaneous
Tracheostomy
Acute Kidney Injury in ICU Patients
Following Non-Cardiac Surgery at
Masih Daneshvari Hospital: Joint
Modeling Application
The Effect of Doogh (Yogurt Drink) on
Reaction Time and VigilanceSleepiness of Healthy Young Adults

Archives of
Critical Care
Medicine

2104

Biometrics &
Biostatistics
International
Journal
Tanaffos

2103

Archives of
Critical Care
Medicine

2102

مجلٍ بررسی
آمارَای رسمی
ایران

4862

2105

2103

Useful variables during wake and sleep
forprediction of positive airway
pressure inobstructive sleep apnea
titration
The Role of Euro SCORE and STS
Prediction Systems in Prognosis of
Candidates for Surgical Pulmonary
Embolectomy at a Referral Hospital

Bayesian Analysis of Joint Modeling of
Longitudinal and Time to Event Data
Using Some Skew-Elliptical
Distributions
Prevalence of Obstructive Sleep Apnea
in a High-Risk Population Using the
Stop-Bang Questionnaire in Tehran,
Iran
Augmented Renal Clearance in Iranian
Critically Ill Patients: Retrospective
Study at Masih Daneshvari Hospital
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ارائٍ سخىراوی ي پًستر در کىفراوسُای ي َمایش َای کشًری ي بیه المللی:
عىًان

محل

سال

تًضیحات

وُمیه کىفراوس تیه المللی آمار

اصفُان-داوطگاٌ

1387

ارایٍ مقالٍ تٍ صًرت پًستر -بررسی علل چاقی
کًدکان ي وًجًاوان ایراوی با استفادٌ از آوالیس مسیری

دَمیه کىفراوس تیه المللی آمار

تثریس

1389

ارایٍ مقالٍ تٍ صًرت پًستر -تاثیر آمًزش بر
داوص ،وگرش ي عملکرد بًُرزان خاوٍ َای بُداضت
ضُرستان وجف آباد

یازدَمیه کىفراوس تیه المللی آمار

تُران-داوطگاٌ

1391

ضرکت در کىفراوس

اصفُان

امیرکثیر
ديازدَمیه کىفراوس تیه المللی آمار

کرماوطاٌ

1393

ارایٍ مقالٍ تٍ صًرت سخىراوی -تعدیل فصلی
ورخ بیکاری کطًر در سال َای 8:1;-09

ايلیه کىفراوس اقتصاد ایران

تُران

1393

ارایٍ مقالٍ تٍ صًرت پًستر -مقایسٍ ورخ کم
بُرٌ گیری از ویريی کار در مقایسٍ با ورخ بیکاری

سیسدَمیه کىفراوس تیه المللی آمار

کرمان

1395

ارایٍ مقالٍ تٍ صًرت سخىراوی -برآيرد احتمال
بیکاری افراد < 8سالٍ يبیطتر

چُاردَمیه کىفراوس تیه المللی آمار

ضاَريد

1397

ارائٍ مقالٍ تٍ صًرت سخىراوی -تعدیل فصلی
ورخ بیکاری استان اصفُان در سال َای <8:1;-0

پاوسدَمیه کىفراوس تیه المللی آمار

یسد

1399

ارائٍ مقالٍ تٍ صًرت سخىراوی -ضريرت چارچًب
آمارَای مرتبط با بالیا

َطتمیه کىفراوس زلسلٍ ضىاسی

تُران

1398

ارایٍ مقالٍ تٍ صًرت پًستر-مذلبىذی زمان
امذادرساوی َالل احمر در زلسلٍ 4862-4863

شرکت در سمیىارَا ي َمایش َای داخلی :
عىًان

محل

سمیىار آمًزضی ویريی کار

تُران-کرمان

ضطمیه َمایص جمعیت ضىاسی

تُران

1391

َمایص کارترد آمار

تًضُر

1392

تًضیحبت

سبل
-1390
-1391
1397-1392

سًابق اجرایی :
سمت

محل خدمت

سبل

مسئًل ببزبیه

اصفهبن-ستبد سرشمبری استبن اصفهبن

8315

عضًیت در مجامع ي سازماوُا
سمت

محل سازمان

تاریخ عضًیت

سازمان /اوجمه

عضً

تُران

1386

اوجمه آمار ایران

پایان وامٍ َای داوشجًیی :

عىًان

داوطگاٌ

سال ارائٍ

سمت

استفادٌ از متغیر ضرتان قلة جُت تعییه ضذت آپىٍ اوسذادی

علًم پسضکی ضُیذ

1399

مطاير آمار

تُطتی
تررسی میسان تريز تمامی سرعاوُا ي ارتثاط سرعان پستان تا

ترتیت مذرس

1399

داير -رسالٍ دکتری

سثک زوذگی تا استفادٌ از مذلُای امری در استان خراسان
رضًی سال -95
مذل مکان مقیاس چىذ متغیرٌ ترای دادٌ َای ترتیثی خًضٍ

ترتیت مذرس

1399

داير -رسالٍ دکتری

ای ي کارترد آن در دادٌ َای پسضکی
کارترد مذل کًماراسًامی يایثل سری تًاوی درتحلیل داٌ َای
پسضکی

ترتیت مذرس

1399

داير -پایان وامٍ کارضىاسی
ارضذ

: گًاَیىامٍ َا ي ديرٌ َای آمًزشی
پیًست

سبل

مدت

ٌسبزمبن یب داوشگبٌ برگسارکىىد

ٌعىًان دير

ٌدير
8335

ٌ مب5.5

SIAP-Japan

8331

 ريز81

ESCAP-Thailand

8331

 ريز1

SIAP-Japan

Third Group Training Programme on
Improving Capability in Producing
Official Statistics Relating to MDGs
Indicators ”. 71 August – 71 December
5172, Chiba, Japan, SIAP.
Data collection and management using
CSPRO Course
Gender Statistics

: سایر مُارتُا
خًب، اوگلیسی: زتان َای خارجی-1
 عالی:کامپیًتر ي ورم افسارَای آماری-2

