نام و نام خانوادگي :مريم زمانيان
رشته ي تحصيلي phd :اپيدميولوژي

الف -سوابق تحصيلی ،جوايز و افتخارات:

مقطع تحصيلی

ورودی

دانشگاه محل تحصيل

معدل

افتخار کسب شده

مقطع کاردانی

4831

دانشگاه علوم پزشکی اراک

41/83

رتبه اول

مقطع کارشناسی

4831

دانشگاه علوم پزشکی تهران

43/19

رتبه اول

مقطع کارشناسی
ارشد
مقطع دکتری

4833

دانشگاه علوم پزشکی تهران

41/81

رتبه اول

4814

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

41/93

دانشجوی برتر دانشگاه

ب -سابقه ي فعاليت هاي آموزشي
 -1تدريس واحد درسي:

ردي
ف

تدريس
نظري(نام
دروس)

تدريس عملي (نام
دروس)

كارشناسي

4

4واحد -آمار
حياتي()4

4واحد -آمار
حياتي()4

دانشگاه

مقطع تدريس

نيمسال /سال تحصيلي

مجموع

ارشد و
دکتری

كارشناسي بهداشت
عمومي

علوم پزشکی
اراک

نيمسال اول 4814-12

2واحد

2

 4واحد-
اپيدميولوژي

كارشناسي علوم
آزمايشگاهي

علوم پزشکی
اراک

نيمسال اول 4814-12

 4واحد

8

2واحد-روش
تحقيق در علوم
بهداشتی
2واحد -اصول
اپيدميولوژی

کارشناسی تغذيه

علوم پزشکی
کرمان

نيمسال دوم4812-18

 2واحد

کارشناسی بهداشت
محيط

علوم پزشکی
کرمان

نيمسال اول 4818-11

 2واحد

9

 2واحد-
اپيدميولوژی
بيماری ها
2واحد -اصول
اپيدميولوژی

کارشناسی تغذيه

علوم پزشکی
کرمان

نيمسال اول4811-19

 2واحد

کارشناسی پيوسته
بهداشت محيط

علوم پزشکی
کرمان

نيمسال اول4811-19

 2واحد

3

4/9واحد-روش
تحقيق در علوم
بهداشتی

کارشناسی ناپيوسته
بهداشت محيط

علوم پزشکی
اراک

نيمسال دوم 4811-19

 4واحد

۹

 4واحد آمار
حياتی 2

9/5واحد -روش
تحقيق در علوم
بهداشتی
4واحد عملی
کارگاهی -کاربرد
روش های آماری
 4واحد آمار حياتی
2

کارشناسی ناپيوسته
بهداشت عمومی

علوم پزشکی
کرمان

نيمسال اول4811-19

 2واحد

کارشناسی ناپيوسته
بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی
اراک

نيمسال دوم 4811-19

 2واحد

1۱

 4واحد آمار
حياتی

 4واحد آمار
حياتی

کارشناسی پيوسته
بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی
اراک

نيمسال اول 4819-11

 2واحد

11

 2واحد روش
تحقيق در علوم
بهداشتی
 2واحد مبارزه
با بيماری های
واگير
 2واحد مبارزه
با بيماری های
واگير

 4واحد

کارشناسی پيوسته
بهداشت عمومی

علوم پزشکی
اراک

نيمسال اول 4819-11

 8واحد

کارشناسی نا
پيوسته بهداشت
عمومی
کارشناسی بهداشت
عمومی

علوم پزشکی
اراک

نيمسال اول 4819-11

 2واحد

علوم پزشکی
اراک

نيمسال دوم 4819-11

 2واحد

1

1

۸

1۱
1۱

1۱

 4.9واحد روش
تحقيق در علوم
بهداشتی
 4واحد اصول
اپيدميولوژی

1۱

 4واحد اصول
اپيدميولوژی

1۱

 4واحد روش
تحقيق

1۸

 2واحد اصول
اپيدميولوژی

1۹

 2واحد اصول
اپيدميولوژی

۱۱

ا واحد آمار
زيستی

۱1

 2واحد آمار
زيستی

1۱

۱۱

 9.9واحد

۱۱
۱۱

 2واحد آمار و
روش تحقيق
مقدماتی

علوم پزشکی
اراک

نيمسال دوم 4819-11

 4واحد

علوم پزشکی
اراک

نيمسال دوم 4819-11

 4واحد

علوم پزشکی
اراک

نيمسال دوم 4819-11

 4واحد

علوم پزشکی
اراک

نيمسال دوم 4819-11

 4واحد

علوم پزشکی
اراک

نيمسال اول 4811-13

 2واحد

کارشناسی بهداشت
عمومی

علوم پزشکی
اراک

نيمسال اول 4811-13

 2واحد

کارشناسی پيوسته
بهداشت محيط

علوم پزشکی
اراک

نيمسال اول 4811-13

 2واحد

کارشناسی ناپيوسته
بهداشت محيط

علوم پزشکی
اراک

نيمسال اول 4811-13

 2واحد

علوم پزشکی
اراک

نيمسال اول 4811-13

 2واحد

علوم پزشکی
اراک

نيمسال اول 4811-13

 2واحد

کارشناسی نا
پيوسته بهداشت
عمومی
پرستاری
علوم آزمايشگاهی
ارشد
آموزش
بهداشت
رزيدنت
های
عفونی
دکترای
عمومی

ا واحد آمار زيستی

 4واحد کاربرد
آمار در بهداشت
محيط
 2واحد آمار
زيستی

علوم پزشکی
اراک

نيمسال دوم 4819-11

 2واحد

ارشد
آموزش
بهداشت
کارشناسی گفتار
درمانی

 -۱تدريس كارگاه هاي آموزشي:
مقطع تدريس

مدت كارگاه

مكان برگزاري

رديف نام كارگاه
4

روش تحقيق مقدماتي

كارشناسي

 5ساعت

2

روش تحقيق مقدماتي

كارشناسي

 5ساعت

دانشكده بهداشت دانشگاه
علوم پزشكي اراك
دانشكده بهداشت دانشگاه
علوم پزشكي اراك

8

روش هاي نمونه گيري ومحاسبه حجم
نمونه

كارشناسي

 5ساعت

دانشگاه علوم پزشكي اراك

4

آموزش End note

كارشناسي

 5ساعت

دانشگاه علوم پزشكي اراك

5

آموزش نرم افزارSPSS

كارشناسي

 5ساعت

دانشگاه علوم پزشكي اراك

6

روش تحقيق مقدماتي

كارشناسي

 5ساعت

دانشگاه علوم پزشكي اراك

3

انواع مطالعات كمي

كارشناسي

 5ساعت

دانشگاه علوم پزشكي اراك

3

آموزش End note

كارشناسي

 5ساعت

دانشگاه علوم پزشكي اراك

1

روش تحقيق مقدماتي

كارشناسي

 5ساعت

دانشگاه علوم پزشكي اراك

49

آموزش نرم افزارSPSS

كارشناسي

 5ساعت

دانشگاه علوم پزشكي اراك

44

روش تحقيق مقدماتي

كارشناسي

 5ساعت

دانشگاه علوم پزشكي اراك

42

روش تحقيق مقدماتي

كارشناسي

 5ساعت

دانشگاه علوم پزشكي اراك

48

مطالعات كمي(به عنوان دبيرعلمي)

كارشناسي

 5ساعت

44

آموزش نرم افزارSPSS

49

آشنايی با انواع مطالعات

اساتيد
دانشگاه
اساتيد
دانشگاه

 5ساعت

دانشكده بهداشت دانشگاه
علوم پزشكي اراك
دانشكده فني حرفه اي امير
كبير

 3ساعت

دانشگاه علوم پزشکی
اراک

4811/9/21

 -۱شركت در كارگاه هاي آموزشي و كنگره ها:

رديف نام كارگاه

مدرس

مدت
كارگاه
 5ساعت

4833/42/43

موزه تاريخ علوم
پزشكي(تهران)

2

جستجوي منابع الكترونيك(سطح مقدماتي)

دكتر پيام كبيري

 5ساعت

4833/1/43

موزه تاريخ علوم
پزشكي(تهران)

8

جستجوي منابع الكترونيك(سطح متوسط)

دكتر پيام كبيري

 5ساعت

4833/1/43

موزه تاريخ علوم
پزشكي(تهران)

4

روش هاي كمي كردن مقدار تورش در
مطالعات

دكتر سيدضا مجدزاده

 4ساعت

4831/4/28

دانشگاه علوم
پزشكي شاهرود

5

فلسفه علم وسالمت

 8روز

 23 – 89خرداد
ماه 4812

سالن سالمت
معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم
پزشکی کرمان

6

ارسال مقاله به مجالت خارجی

3

نحوه جذب گرنت و جواايز بين المللی

4

End Note

دكتر پيام كبيري

دکتر اميراحسان كرباسي

زاده*

تاريخ برگزاري

دكتر احمد رضا همتي مقدم

مكان برگزاري

دکتر محمدتقی ايمان

 2ساعت

4818/4/23

 2ساعت

4818/2/3

دانشگاه علوم
پزشکی کرمان
دانشگاه علوم
پزشکی کرمان

3

Decision Tree Modeling

دکتر بانشی

 1ساعت

 41مهرماه 4931

دانشگاه علوم
پزشکی کرمان

1

Estimation of Missing Data

دکتر بانشی

 1ساعت

 41مهرماه 4931

دانشگاه علوم
پزشکی کرمان

49

Tree Age Modeling

 1ساعت

44

Markov Modeling

دکتر بارونی

 1ساعت

 83-82مهرماه
4931
ترم مهر 4931

دانشگاه علوم
پزشکی کرمان

42

Introduction to R

دکتر بانشی

 1ساعت

ترم مهر 4931

48

کارگاه کشوری آموزش مدرسان ثبت بیماری
ها
کارگاه آموزش معادالت ساختاری با آموس و
لیزرل
کارگاه نرم افزار مدیریت منابع زوترو

دکتر کاظم زنده دل

 8روز

 8۲-81بهمن  4931دانشگاه علوم
پزشکی مشهد

دکتر اکبرزاده

 2روز

دانشگاه علوم
پزشکی اراک

دکتر مريم کازرانی

 3ساعت

41
49

دکتر بهاءالدينی

 48-44شهریور
493۱
493۱/۳9/82

دانشگاه علوم
پزشکی کرمان
دانشگاه علوم
پزشکی کرمان

دانشگاه علوم
پزشکی اراک

رديف كنگره

به مدت

از تاريخ

مكان برگزاري

4

ششمين كنگره اپيدميولوژي ايران

 8روز

 22-24تيرماه
4831

دانشگاه علوم
پزشكي شاهرود

2

هفتمين كنگره اپيدميولوژي ايران

8روز

 24-26ارديبهشت
ماه 4812

دانشگاه علوم
پزشکی ياسوج

8

اولين کنگره بين المللی ثبت بيماری ها و پيامدهای سالمت

 8روز

 8۲-81بهمن  4931دانشگاه علوم
پزشکی مشهد

ج – سابقه ي فعاليت هاي پژوهشي:

 -1پروژه WHO
رديف

1

مرکز مسئول اجرای پروژه

عنوان پروژه تحقيقاتي

DIABETES CONTROL AND
PREVENTION PROGRAM IN
IRAN External evaluation of
))the program

همكاری
در پروژه

Contrib Research Center for Modeling in Health,
utor Institute for Futures Studies in
Health , Kerman University of Medical
Sciences

سال
اجراي
پروژه
2014

 -۱طرح تحقيقاتي:
مجري
يا
همكار طرح
مجری دوم

سال
اجراي
طرح
4811

رديف

2

براورد ميزان شفافيت اجتماعي سقط جنين در شهر کرمان

مجری دوم

4811

3

برآورد فراوانی سقط جنين در زنان  43-11ساله شهر کرمان با سه روش مستقي ْم تعميم
شبکه ای و ليست تجربيات در سال 4811

مجری دوم

4811

4

شناسايی باکتری لژيونال در سيستم های تهويه و خنک کننده واحد های دانشگاهی علوم
پزشکی شهر کرمان

همکار اصلی

4818

5

مقايسه نتايج دو روش  CMDQو  QECدر ارزيابی ريسک فاکتوريهای اختالالت
اسکلتی عضالنی

همکار اصلی

4819

6

شيوع اوتيسم با عملکرد باال در دانش آموزان  3تا  42ساله دبستان های شهر اراک ،سال
تحصيلی 4813-16

مجری دوم

4811

1

عنوان طرح تحقيقاتي

تعين ساختار سني و جنسي اندازه شبکه زنان شهر کرمان

: مقاله-۱
جايگاه
نويسنده

مجله

فار
سي

انگل
يسي

سال چاپ
مقاله

عنوان مقاله

رد
ي
ف
1

 اولBMJ Open
journal

*

2016 Estimating the visibility rate of abortion: a case study of
Kerman, Iran

 اولAddiction &
Health journal

*

2016 Estimating the size and age-sex distribution of women’s
active social network

2

 مسئولJournal of
Traditional and
Complementary
Medicine

*

Submit The usage of medicinal plants and synthetic medicines,
and its related factors in pregnant women in Kerman, Iran

3

 مسئولJournal of
Cosmetic
Dermatology

*

Submit The Efficacy and Complications of a New Technique of

4

Dysport Injection in Patients with Glabellar Lines

 اولInternational
journal of
gynecology and
obstetrics
 اولJournal of
medical internet
research
 اولSocial
Networks

*

Submit Estimating the annual abortion rate in the city of Kerman,
Iran, through three methods: Direct, NSU and SSC

5

*

Submit Technical Considerations in using the Network Scale Up
for the Estimation of the Intentional

6

*

Submit Effect of Estimation Method, Definition of Ratio, and the
Plausible Range in Estimating Social Network Size

7

 سایرInternational
Journal of Drug
Policy

*

Submit Evaluation of the Treatment Failure Ratio in Individuals
Receiving Methadone Maintenance Therapy via the
Network Scale Up Method

8

اول

4812 -39 عوامل تعيين كننده ميزان مصرف ميوه و سبزي در جمعيت

مجله دانشكده
بهداشت و انستيتو
تحقيقات بهداشتي
مجله ادراك وابسته
به دانشگاه علوم
پزشكي قزوين

*
*

4814

ارزيابی جامعه برای شناسايی و اولويت بندی مشکالت شهر
بسطام شهرستان شاهرود و بررسی اختالالت روانی به عنوان
اولويت نخست منطقه

1
0

مسئول

مجله دانشگاه علوم
پزشكي اراك

*

4812

) برای ارزیابی وضعیتFunnel Plot( استفاده از نمودار قیفی
 در برنامه پزشک خانواده در استان مرکزی در2 ارجاع به سطح
0931 سال

1
1

اسم دوم

مجله دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان

*

4818

بررسی آلودگی به کاندیدیا آلبیکنس و عوامل مرتبط با آن در زنان
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر جیرفت در سال
0933

1
2

مسئول

9

 ساله شهر اراك43

:  ارائه پوستر-۱
سال

در كنگره ي
بين
المللي

ملي

عنوان

رديف

دانشگاهي

1386

*

Acute pain management in the neonates

1

1386

*

Psychological techniques in the management of pain

2

-1۱۹۱
کنگره
ياسوج

*

-39 عوامل تعيين كننده ميزان مصرف ميوه و سبزي در جمعيت
 ساله شهر اراك43

3
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