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 مدارج دانشگاهی

 ناپارامتری در خانواده های نماییروش های برآوردیابی توابع رگرسیون کارشناسی ارشد: 

 معیارهای عدم دقت در برخی از متغیرهای تصادفی ترتیبیدکتری: 
 عناوین پایان نامه ها

  SPSS، Officeتسلط کامل به نرم افزار های آماری  .1

 R و Minitab ، MATLAB آشنا با نرم افزار های .2

 های آماری تجزیه و تحلیل داده .3

 به زبان انگلیسیتسلط  .4

 توانمندی ها
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 کاربردی از اطالع”تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن،  پنجمین سمینار

 یزد١٣٠ص ، ”تصاویر، پردازش در تجمعی لیبلر ‐کولبک

 سوابق پژوهشی
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 تألیف 

 کارگاه مقدمه ای بر حسابان تصادفی، دانشگاه شیراز، .1

 متغیرها و فرآیندهای تصادفی پایدار، دانشگاه شیراز، کارگاه  .2

 ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، spssکارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار  .3

 نحوه ثبت داده های آماری در سیستم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،کارگاه  .4

کارگاه آموزشی نقش آمار درکیفیت مراقبت های بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی  .5

 بوشهر

 کاربردهای آن، دانشگاه فردوسی مشهدسومین کارگاه اندازه های اطالعات و  .6

و  هادورهشرکت در 

آموزشی هایکارگاه  

 1393تا  1390، از سال آزاد دیرآمار مهندسی، دانشگاه  .1

 1393تا  1390، از سال آزاد دیردانشگاه ، و احتماالتآمار  .2

 1393تا  1390، از سال آزاد دیردانشگاه آمار و نقش آن در مدیریت،  .3

 سوابق آموزشی

 کارشناس آمار شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر .1

 مسئول سرشماری شهرستان دیر .2

 مسئول برنامه ثبت مرگ و میر شرستان دیر .3

 دبیر کمیته آماری شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر .4

 HNISمسئول برنامه  .5

 کارشناس آمار در مرکز توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان خلیج فارس بوشهر .6

اجراییسوابق   

 

 


