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.2067-66
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آشنایی با نرم افزار
)2. SPSS (Statistical Software
)1. Endnote (Citation Software
)0. ICDL (Word, power point, Excel
4. STATA
5. Pajek
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 .2مجری طرح مصوب :بررسی وضعیت شبکه حمایت اجتماعی افراد  HIV/AIDSمراجعه کننده به مراکز
مشاوره رفتاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 9811؛ اتمام یافته.
 .3همکار طرح مصوب ارزیابی برنامه پزشک خانواده در روستاهای ایران در سال 19؛ اتمام یافته.
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همکار طرح مصوب :بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در کارکنان دولتی ادارات شهرستان
بوکان در سال 9833؛ اتمام یافته .
همکار طرح مصوب :طرح اجتماع محور مشارکتی رفتارهای پر خطر در زنان در معرض آسیب در
سال 9811؛ در حال اجرا.
همکار طرح مصوب :بررسی شیوع و اندازه جمعیت دانشجویان دارای رفتارهای پرخطر دانشگاه های
علوم پزشکی تهران و دنشگاه علوم پزشکی البرز با استفاده از روش بسط شبکه ای ( network
)scale up؛ در حال اجرا.
همکار طرح مصوب :بررسی ارتباط ویژگیهای شبکه اجتماعی و شبکه خطر با رفتارهای پرخطر زنان
آسیب پذیر شهر تهران؛ در حال اجرا.

 .3همکار طرح مصوب بررسی رابطه ویژگیهای شبکه اجتماعی با مصرف سیگار ،استعداد اعتیاد و سالمت
روان در دانش آموزان( )91-91دبیرستانی شهر تهران؛ در حال اجرا.

مقاالت فارسی

 .9نقش پزشک خانواده بر عوامل اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی جامعه ،فصلنامه علمی -پژوهشی رفاه
اجتماعی ،پذیرفته شده.9811 ،6 ،91
 .1بررسی الگوی آشکارسازی و وضعیت حمایت اجتماعی افراد  HIVمثبت مراجعه کننده به مراکز
مشاوره رفتاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مجله علمی -دانش و تندرستی ،دوره  ،7شماره  ،8پاییز
.9819

، پژوهشی دانش و تندرستی- مجله علمی،حرکتی شهر تهران- حمایت اجتماعی در معلولین جسمی.8
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