بنام خدا
مشخصات شخصی
نام:آوات

نام خانوادگی:فیضی

تولد3131 :

سوابق تحصیلی


دیپلم:رشته ریاضی فیزیک– دبیرستان نمونه امام جعفر صادق میاندوآب– سال اخذ مدرک 3131



کارشناسی :رشته آمار – دانشگاه عالمه طباطبایی – تهران – سال اخذ مدرک 3131



کارشناسی ارشد :رشته آمار زیستی – دانشگاه تربیت مدرس -سال اخذ مدرک 3111



دکتری :رشته آمار زیستی – دانشگاه تربیت مدرس – سال اخذ مدرک 3113

موفقیت ها:


رتبه دو کشوری آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 3131



رتبه یک فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد



رتبه یک فارغ التحصیلی دوره دکتری.



داور برگزیده انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالهای  3111و 3113



داور نوزدهمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی در سال  3111در بخش علوم توانبخشی

سوابق آموزشی و پژوهشی
آموزشی
-3
-1
-1
-4
-3
-6
-3

مدیر گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اردیبهشت 3111
استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی–دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 3111تا.3111
دانشیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال مهرماه
 3111تاکنون
تدریس در مقطع کارشناسی کامپیوتر -مرکزآموزش عالی بانکداری بانک مرکزی -یک ترم – سال 3111
تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشتههای ژنتیک  ٬مدیریت توانبخشی  ٬رفاه اجتماعی ٬
کاردرمانی ٬پرستاری و روانشناسی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران – 3113-3111
تدریس در مقطع کاردانی رشته آمار و نیروی انسانی – مرکز آموزش عالی بازرگانی – مؤسسه پژوهشهای
بازرگانی وزارت بازرگانی – تهران – دو ترم – 3114
دستیار آموزشی اساتید رشته آمار -دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی -تهران – 3131-3136

پژوهشی (فعالیت های اجرایی و عضویت ها)
-3
-1
-1
-4

همکار پژوهشی دفتر حسابهای اقتصادی مرکزآمار ایران -شهریور-3111آذر 3111
عضو شورای پژوهشی طرح های کاربردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  3111تا 3111
عضو شورای پژوهش های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  – 3111ادامه دارد
عضو کمیته منطقه ای اخالق در پژوهش – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  – 3113ادامه دارد
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 -3عضو شورای دستیاری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.3111
 -6هیئت علمی نیمه وقت مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال  – 3113ادامه
دارد.
 -3هیئت علمی نیمه وقت پژوهشکده قلب و عروق از سال  -3113ادامه دارد.
 -1عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات روان تنی از سال  -3113ادامه دارد.
 -1عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات گوارش از سال  -3111ادامه دارد.
 -31عضو هیئت تحریریه مجله تحقیق در علوم پزشکی( )JRMSاز  - 3111ادامه (بعنوان جانشین سردبیر) دارد.
 -33جانشین سردبیر مجله  International journal of preventive medicineاز سال  -3111ادامه دارد.
 -31عضو هیئت تحریریه مجله آریا آترواسکلروزیس از  -3111ادامه دارد
 -31عضو هیئت تحریریه مجله تحقیقات علوم رفتاری از 3111 -3111
 -34مشاور آماری بالغ بر311پایان نامه کارشناسی ارشد ،دکتری عمومی  ،تخصصی و فوق تخصصی -دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان ،تهران ،علوم بهزیستی و توانبخشی و شهید بهشتی
 -33مشاور آماری گروه ژنتیک  -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران – 3114-3111

پژوهشی -مقاالت (فارسی)
 -3رده بندی استانهای کشوربرمبنای شاخصهای بهداشتی و جمعیتی به کمک تکنیک آماری خوشه بندی فازی-
بابایی روچی غالمرضا,فیضی آوات ،مجله علمی  -پژوهشی مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور(حکیم) –
شماره  4سال 3114
 -1بررسی ارتباط دیسکوپاتی ستون فقرات و شغل در افراد شاغل در نیروی انتظامی مراجعه کننده به بیمارستان
امام سجاد ناجا طی سالهای  3133الی  3111عظیمیان مجتبی،علی محمدیان کیومرث,قهاری ستاره,فیضی
آوات  -فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی – 3114
 -1اثر تعدیل حسی کف پا در کودکان فلج مغزی دایپلژی – فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی – 3114
 -4بررسی تاثیر روشهای مختلف درمانی و جراحی بر میزان بقای بیماران مبتال به سرطان سینه – مجله علمی –
پژوهشی دانشور -غالمرضا بابایی ,آوات فیضی ,مریم کشاورز دانشور ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه
شاهد ; 3114،دوره ، 31آبان ،شماره  :31صفحات .31-11
 -3مدلبندی شناخت عوامل خطرزای سرطان با استفاده از رگرسیون کالس پنهان -مجله بهبود 3113
 -6تأثیر سه روش درمانی بوبت ،آموزش نمون شی و آموزش به والدین بر فعالیت روزمره کودکان فلج مغزی -حمید
دالوند* ،لیال دهقان ،آوات فیضی  ،سوزان امیرساالری فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دوره  -1شماره 3
– 3113
 -3هنجاریابی مقیاس پی بادی ( )PDMSدر دانش آموزان اول ابتدایی شهر تهران -حمید دالوند ،لیال دهقان،
علیرضا شمسالدینی ،دکتر محمدتقی جغتایی ،دکتر علی حسین سازمند ،دکتر آوات فیضی مجله علمی
پژوهشی رفسنجان جلد  ,7شماره 7837-)6 ( - 2
 -1کارایی رویکرد لباس فضایی در بهبود عملکرد حرکتی درشت کودکان فلج مغزی اسپاستیک  4-1با هوشبهر
طبیعی -دالوند حمید,دهقان لیال,فیضی آوات,امیرساالری سوزان,شمسایی مرتضی مجله علمی پژوهشی
کوثر 3113زمستان  , 3113دوره  , 31شماره  ; 4صفحه  111تا صفحه .113

2

 -1بررسی عوامل خانوادگی مرتبط با اقدام به خودکشی -فصلنامه علمی-

فریبا موسوی پور ،حمیرا سجادی،حسن

رفیعی ،آوات فیضی ،رفاه اجتماعی،زمستان ،3113شماره 13
 -31بررسی تأثیر رویکرد درمانی لواس خانه مدار در بهبود تعامالت اجتماعی ،گفتار و زبان ،بازی و مهارتهای
رفتاری و شدت بیماری کودکان درخود مانده ،حمید دالوند ،لیال دهقان ،آوات فیضی ،سید علی حسینی -
فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی نوین ،دور  -1شماره 3و.36-33-3111-1
 -33مقایسه تاثیر ارتزهای  AFOمفصل دار و ثابت بر عملکرد ایستادن و راه رفتن کودکان فلج مغزی اسپاستیک
 4-1ساله مراجعه کننده به مرکز توانبخشی ولیعصر تهران -حمید دالوند ،لیال دهقان ،آوات فیضی ،مهدی
رصافیانی ،سید علی حسینی ،مجله علوم پزشکی رفسنجان-دوره دهم شماره اول.14-13-3111 -
 -31بررسی تأثیر جو سازمانی بر استرس و خالقیت کارکنان اداری آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی-
حسین زارع ،آوات فیضی ،طاهر محبوبی ،مجله علمی پژوهشی تحقیقات علوم رفتاری  ،دوره  ،1شماره -1
.316-333-3111
 -31بررسی تأثیر رویکرد آموزشی نمونشی در بهبود عملکرد حرکتی درشت کودکان فلج مغزی اسپاستیک  1تا 6
ساله درموسسه توتنبخشی ولیعصر تهران – حمید دالوند ،لیال دهقان ،آوات فیضی،سید علی حسینی،
فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی،دوره یازدهم ،شماره .11-3111،16–3
 -34سطح آکاهی از عالئم هشدار دهنده سرطان و عوامل موثر بر آن در جمعیت  31سال به باالی تهران- -
جمشید جمالی ،آوات فیضی ،سید محسن حسینی ،انوشیروان کاظم نژاد  ،زهره پارسا یکتا ،مجله علوم پزشکی
بیرجند جلد  33شماره ، 3111، 4صفحات113-116
 -33تعیین الگوی عوامل بازدارنده اثر گذار بر میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی کارکنان بیمارستان های
آموزشی شهر اصفهان بر اساس مدل ساسله مراتبی اوقات فراغت بطور کلی و به تفکیک جنسیت و مقایسه آنها
– جهانگیر کریمیان،آوات فیضی(مسئول) ،وجیهه جوانی پریوش شکرچی زاده  ،سمانه ترکیان ،مجله علمی
پژوهشی تحقیقات نظام سالمت  ،سال  ،3شماره . 1-3-3111-4
 -36کاربرد مدل رگرسیون کال س پنهان در مدلسازی و ارزیابی عوامل مرتبط با مهاجرت های بین استانی-
جمشید جمالی ،آوات فیضی ،مجله مدلسازی پیشرفته ریاضی -بهار و تابستان 3111
 -33موتاسیون ژن  Dual Oxidase 2در بیماران مبتال به کم کاری تیروئید مادرزادی دایمی و گذرا -نوشین
رستمپور ,محمد حسن تاجالدینی ,مهین هاشمیپور ,منصور صالحی ,آوات فیضی ,شقایق حقجوی جوانمرد ,رویا
کلیشادی ,حسین صانعیان ,سیلوا هوسپیان ,مسعود امینی ،دوره  ،11شماره  :311هفته سوم تیر ماه 3111

 -31بررسی کارایی مداخالت درمانی در طبیعی شدن رشد کودکان مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید تشخیص
داده شده از طریق غربالگری نوزادی ،دكتر آوات فيضي  ،دکتر مهین هاشمی پور  ،دکتر سیلوا هوسپیان  ،دکتر
زینب امیرخانی  ،دکتر رویا کلیشادی،مهسا رفیعی الحسینی دکتر مسعود امینی  ،مجله ی غدد درون ریز و
متابولیسم ایران ،دوره سیزدهم ،شماره 611-613-3111 -6
 -31مقایسه تاثیر تزریق بوتولینیوم توکسین نوع  Aدر عضالت هامسترینگ و کاف با و بدون گچ گیری سریال مچ
پا در بهبود توانایی راه رفتن کودکان فلج مغزی  -سوزان امیرساالری،حمید دالوند ،لیال دهقان ،آوات فیضی،
سید علی حسینی ،علیرضا شمس الدینی -مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-دوره  -61شماره
333-311-3113-1
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 -11بررسی توصیفی روند رشد کودکان مبتال به هیپوتیروئیدی مادرزادی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و
متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دكتر آوات فيضي  ،دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر سیلوا هوسپیان  ،زینب
امیرخانی ،دکتر رویا کلیشادی،دکتر کمال حیدری  ،دکتر علی سجادی ،دکتر مسعود امینی ،مجله دانشکده
پزشکی اصفهان1-3- 363،3111 ،
 -13بررسی ارتباط استرس و ابعاد مختلف سبک زندگی با کیفیت زندگی در افراد  31سال و باالتر اصفهان و حومه،
کاربرد مدل رگرسیون کالس پنهان با متغیرهای پیش بین پنهان ،آوات فیضی ،ریحانه سادات حسینی ،رضا
غیاثوند ،کتایون ربیعی ،تحقیقات نظام سالمت ،سال هفتم ،شماره 3111-3311-3111-6
 -11جایگاه حمایت اجتماعی در خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابت؛ مطالعه مروری-غالمرضا شریفیراد ,لیال
آزادبخت ,آوات فیضی ,سیامک محبی ,علیرضا امیدی اسکویی ،مجله تحقیقات نظام سالمت ،دوره ،3شماره ،6
3111
 -11تبیین نقش خودکارآمدی ) (Self-efficacyدر خودمراقبتی بیماران دیابتی  -غالمرضا شریفی راد ،لیال
آزادبخت ،آوات فیضی ،سیامک محبی  ،مهدی کارگر ،علیرضا رضایی ،مجله تحقیقات نظام سالمت-سال -3
شماره .631-641-3111 -4
 -14بررسی رابطه ساختاری کارکرد خانواده و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی -دکتر بدرالدین نجمی-
دکتر آوات فیضی ،فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی -سال -6شماره316-311-3111-11
 -13نقش منافع و موانع درک شده در انجام رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتیک-
آوات فيضي  ،سیامک محبی  ،مهدی کارگر  ،مجله تحقیقات نظام سالمت ،سال  -3شماره .633-661-3111 -6
 -16بررسی پایایی نسخه فارسی ابزار سنجش شدت لکنت -ویرایش چهارم ویژه بزرگساالن مبتال به لکنت -ندا
غالمرضا شریفی راد  ،ليال آزادبخت ،

طهماسبی گرمتانی  ،بیژن شفیعی  ،آوات فیضی  ،احمد صالحی  ،پیتر هاول ،پژوهش در علوم توانبخشی،
سال  -1شماره .3-3-3113 -4
 -13کاربردی از مدل های رگرسیون لجستیک ترتیبی دوسطحی در تعیین عوامل موثر بر بار اقتصادی بیماری
دیابت نوع دو در ایران -مریم هادی پور ،راضیه جعفر آقایی ،قاسم یادگارفر،آوات فیضی ،فرید ابوالحسنی

مجله

اندیشه آماری ،سال  ،33دوره اول -شماره 41-11-3113-11
 -11بررسی رابطه هوش شناختی و تحمل ابهام با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پبام نور استان آذربایجانغربی-
آوات فیضی  ،طاهر محبوبی ،حسین زارع  ،علی مصطفایی ،مجله علوم رفتاری -دوره  ،31شماره
114-4،3113،136
 -11اثر دریافت مکمل کرستین بر روی عوامل خطر بیمار یهای قلبی -عروقی و بیومارکرهای التهابی در زنان مبتال
به دیابت نوع 2:یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور ،مریم زاهدی ،دکتر رضا غیاثوند ،دکتر آوات
فیضی ،دکتر غالمرضا عسگری ،مجله دانشکده پزشکی اصفهان-سال سی -شماره 31-3-3113– 133
 -11اثربخشی رعایت اصول طراحی آموزشی ( 34اصل چندرسانه ای ون مرینبور و کستر) بر یادگیری و یادداری
در محیطهای یادگیری چندرسانهای ،حسین زارع  ،محمدرضا سرمد ی ،هاشم فردانش  ،آوات فیضی ،طاهر
محبوبی ،دوفصلنامه مدیریت و برنام هریزی در نظام های آموزشی –دوره  -3شماره 143-111-3113-1
 -13خودکارآمدی در انجام فعالیت فیزیکی بیماران نارسایی قلبی :مقاله مروری ،فاطمه رجعتی  ،فیروزه مصطفوی ،
معصومه صادقی  ،غالمرضا شریفی راد ،آوات فیضی ،سیامک محبی  ،صبیه جمشیدی راد ،مجله تحقیقات
نظام سالمت ،دوره  ،1شماره 4؛ .3111
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 -11بررسی ارتباط خودکارآمدی درک شده با میزان دریافت درشت مغذی ها ی تغذیه ای در زنان مبتال به سندرم
متابولیک ؛ یک مطالعه تحلیل مسیر ،سیامک محبی ،لیال آزادبخت ،آوات فیضی ،غالمرضا شریفی راد ،محمد
حضوری،محمدشعربافچی ،مجله دیابت و لیپید ایران ،مهر-آبان  -13دوره (31شماره63-36-)3
 -11ارزیابی توزیع دریافت معمول مواد مغذی و تخمین شیوع کمبود و اضافه دریافت آنها در جمعیت عمومی چهل
سال نواحی مرکزی ایران:کاربرد روش  ،NCIزهرا حیدری ،لیال آزادبخت ،آوات فیضی(مسئول) ،نضال صراف
زادگان،نوشین محمدی فر ،مجله دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان
 -14ب ررسی نقش حمایت اجتماعی همسر بر کنترل عوامل خطرساز سندرم متابولیک ،دکتر سیامک محبی  ،3دکتر
لیال آزادبخت ،دکتر آوات فیضی ،دکتر محمد حضوری ،دکتر غالمرضا شریفی راد ،مجله ی غدد درون ریز و
متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (دوره ی شانزدهم ،شماره ی
 ،3صفحه های . 33 -31
 -13بررسی همبستگی خودمراقبتی تغذیه ای با سازه های الگوی ارتقاء سالمت در زنان مبتال به سندرم متابولیک
سال  ،3113سیامک محبی ،لیال آزادبخت ،آوات فیضی  ،غالمرضا شریفی راد ،محمد حضوری ،مجله دانشگاه
علوم پزشکی قم ،دوره  ،3شماره  ،3آذر-دی -11صفحات .31-41
 -16بررسی نیازهای آموزشی زنان مبتال به سندرم متابولیک شهر اصفهان در خصوص تغذیه سالم،کاربرد اگوی
ارتقاء سالمت،سیامک محبی ،لیال آزادبخت،آوات فیضی،محمد حضوری ،عزیز کامران،غالمرضا شریفی
راد،مجله سالمت وبهداشت،دوره چهارم ،شماره،1تابستان -11صفحات.331-363
 -13بررسی نقش فواید و موانع درک شده در پیش بینی دریافت درشت مغذی ها در زنان مبتال به سندرم
متابولیک  :کاربردتحلیل مسیر در یک مطالعه مقطعی ،سیامک محبی ،لیال آزادبخت ،آوات فیضی ،محمد
حضوری ،غالمرضا شریفی راد ،مجله دانشکده پزشکی اصفهان ،سال ،13شماره ،141هفته دوم مهر ،11
صفحات .3111-3116
 -11بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده با میزان دریافت درشت مغذی ها تغذیه ای در زنان مبتال به سندرم
متابولیک  ،یک مطالعه مقطعی با استفاده از تحلیل مسیر ،سیامک محبی ،لیال آزادبخت ،آوات فیضی،
غالمرضا شریفی راد،محمد حضو ری،مصطفی شعربافچی ،مجله غدد درون ریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی،دوره ،33شماره  ،1صفحات -313-313تیرماه .3111
 -11بررسی نقش حمایت اجتماعی همسر بر کنترل عوامل خطر ساز سندرم متابولیک ،،سیامک محبی ،لیال
آزادبخت ،آوات فیضی،محمد حضوری  ،غالمرضا شریفی راد؛ مجله غدد درون ریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی،دوره ،36شماره  ،3صفحات -33-31فروردین -اردیبهشت .11
 -41تاثیر ماساژ درمانی بر شاخصهای کنترل گلیسمیک زنان مبتال به دیابت نوع دو ،محبوبه قاسمی پور ،دکتر
سامره عبدلی ،محبوبه والیانی  ،دکتر آوات فیضی،مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی ،دوره 3111-31
پژوهشی(مقاالت انگلیسی)
41. Awat Feizi, Roqayeh Aliyari and Hamidreza Roohafza,Association of Perceived Stress with
Stressful Life Events,Lifestyle and Sociodemographic Factors: A Large-Scale Community-Based
Study Using Logistic Quantile Regression. Computational and Mathematical Methods in
Medicine Volume 2012
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42. Awat feizi, Anoshirvan Kazemnejad, Gholamreza Babaee,Cross- country evaluation of health
care systems performance on mortality indices using latent class regression, Journal of applied
sciences-12(2)-2012-153-160.
43. Awat Feizi, Mahin Hashemipour, Silva Hovsepian, Zeynab Amirkhani, Roya Kelishadi,
Maryam Yazdi, Kamal Heydari, Ali Sajadi, and Masoud Amini, Growth and specialized growth
chars of Children with Congenital Hypothyroidism Detected by Neonatal Screening in IsfahanIran: 2002-2009, ISRN Endocrinology- 2012.
44. Azar Danesh Shahraki, Awat Feizi, Introducing an easy new surgical method for repairing
vaginal vault prolapse, JRMS- March 2012 Special Issue (2)-S167-180.
45. Hamid Dalvand, Leila Dehghan,Mohammad Reza Hadian, Awat Feizy,Seyed Ali Hosseini,
Relationship Between Gross Motor and Intellectual Function in Children With Cerebral Palsy: A
Cross-Sectional Study, Arch Phys Med Rehabil Vol 93, March 2012-480-484.
46. MR Maracy, A Feizi*, M Bagherynejad, The prevalence and correlated determinants of
hypertension and type 2 diabetes:A large community-based study in Isfahan, Iran, Pak J Med Sci
Vol. 28 No. 2.2012-247-252.
47. Z . Taghizadeh, M. Shirmohammadi, A, F e i z i, M .A r b a b I, The effect of cognitive
behavioural psycho-education on premenstrual syndrome and related symptoms, Journal of
Psychiatric and Mental Health Nursing,2013-1-9.
48. Leila Azadbakht , Fahimeh Haghighatdoost , Awat Feizi ,Ahmad Esmaillzadeh, Breakfast
eating pattern and its association with dietary quality indices and anthropometric measurements in
young women in Isfahan, Nutrition 29 (2013)-420-\425.
49. A Asadian, S Soheilipour, R Taleban, A Feizi, The comparative effect of surgery and surgery
along with radio-frequency in the improvement of patients with nocturnal snoring in Isfahan,
Iran, JRMS- March 2012 Special Issue (1)-s42-48.
50. Mahyar Salavati, Hossein Negahban, Masood Mazaheri, Manijeh Soleimanifar, Mohammad
Hadadi, Leyla Sefiddashti, Maryam Hassan Zahraee, Keyvan Davatgaran & Awat Feizi, The
Persian version of the Berg Balance Scale: inter and intra-rater reliability and construct validity in
elderly adults, Disability & Rehabilitation-2012-1-4.
51. Gholamreza Askari, Reza Ghiasvand, Awat Feizi, Syed Mustafa Ghanadian, Jahangir
Karimian, The effect of quercetin supplementation on selected markers of inflammation and
oxidative stress, JRMS, July 2012,637-641.
52. Saeed Abrishamkar, Nourallah Eshraghi, Awat Feizi, Reihanak Talakoub, Ahmadreza Rafiei,
Payman Rahmani, Analgesic Effects of Ketamine Infusion on Postoperative Pain after Fusion and
Instrumentation of The Lumbar Spine: a Prospective Randomized Clinical Trial, MED ARH.
2012; 66(2),107-110.
53. Nafiseh Shokri Mashhadi, Reza Ghiasvand, Mitra Hariri, Gholamreza Askari, Awat Feizi,
Leila Darvishi, Maryam Hajishafiee, Azam Barani, Effect of Ginger and Cinnamon Intake on
Oxidative Stress and Exercise Performance and Body Composition in Iranian Female Athletes,
Int J Prev Med 2013; 2 (Suppl 1):S38-42.
54. Mehnoosh Samadi, Haleh Sadrzadeh-Yeganeh, Leila Azadbakht1, Avat Feizi, Korosh
Jafarian, Gity Sotoudeh, Dietary calcium intake and risk of obesity in school girls aged 8-10
years, JRMS.December 2012,1102-1107.
55. Noushin Rostampour, Mohammad Hassan Tajaddini, Mahin Hashemipour, Mansour Salehi,
Awat Feizi, Shaghayegh Haghjooy, Roya Kelishadi, Mutations of Dual Oxidase 2 (DUOX2)
Gene among patients with Permanent and Transient Congenital Hypothyroidism, Pak J Med Sci
2012 Vol. 28 No. 2,267-291.
56. Maryam Taghiyar, Reza Ghiasvand, Gholamreza Askari, Awat Feizi, Mitra Hariri, Nafiseh
Shokri Mashhadi, Leila Darvishi, The Effect of Vitamins C and E Supplementation on Muscle
Damage, Performance, and Body Composition in Athlete Women: A Clinical Trial, Int J Prev
Med 2013; 2 (Suppl 1):S31-7.
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57. Nafiseh Shokri Mashhadi, Reza Ghiasvand, Gholamreza Askari, Awat Feizi, Mitra Hariri,
Leila Darvishi, Azam Barani, Maryam Taghiyar, Afshin Shiranian, Maryam Hajishafiee,
Influence of Ginger and Cinnamon Intake on Inflammation and Muscle Soreness Endued by
Exercise in Iranian Female Athletes, Int J Prev Med 2013;2 (Suppl 1):S18-22.
58. Gholamreza Askari, Reza Ghiasvand, Jahangir Karimian, Awat Feizi, Zamzam Paknahad,
Gholamreza Sharifirad, Maryam Hajishafiei, Does Quercetin and vitamin C improve exercise
performance, muscle damage, and body composition in male athletes? JRMS- April 2012,328331.
59. M. Mazaheri , M. Salavati , H. Negahban , S.M. Sohani , F. Taghizadeh , A. Feizi, A. Karimi
,M., Reliability and validity of the Persian version of Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) to
measure functional limitations in patients with foot and ankle disorders, Osteoarthritis and
Cartilage 18,757-759.
60. Maryam Taghiyar, Leila Darvishi, Gholamrez Askari, Awat Feizi, Mitra Hariri, Nafiseh
Shokri Mashhadi, Reza Ghiasvand, The Effect of Vitamin C and E Supplementation on Muscle
Damage and Oxidative Stress in Female Athletes: A Clinical Trial, Int J Prev Med 2013;2 (Suppl
1):S23-30.
61. Afshin Shiranian, Leila Darvishi, Gholamreza Askari, Reza Ghiasvand, Awat Feyzi, Mitra
Hariri, Nafiseh Shokri Mashhadi, Sanaz Mehrabani, The Effect of Different Beverage
Consumption (Dough, Non-Alcoholic Beer, Carbohydrated Replacement Drink) on Performance,
Lipids Profile, Inflammatory Biomarkers After Running-Based Anaerobic Sprint Test in
Taekwondo Players, Int J Prev Med 2013;2 (Suppl 1):S12-17.
62. Negahban, Hossein; Moradi-Bousari, Aida Naghibi, Saeed, Sarrafzadeh, Javad,ShaterzadehYazdi, Mohammad-Jafar; Goharpey, Shahin; Etemadi, Malihe;Mazaheri, Masood Feizi,Awat,
The Eccentric Torque Production Capacity of the Ankle, Knee, and Hip Muscle Groups in
Patients with Unilateral Chronic Ankle Instability, Asian Journal of Sports Medicine, Jun 2013;

4(2): 144–152.
63. Hajar Derakhshandi • Masoud Etemadifar • Awat Feizi • Seyed-Hossein Abtahi •Alireza
Minagar • Mohammad-Ali Abtahi • Zahra-Alsadat Abtahi •Alireza Dehghani • Sepideh Sajjadi •
Nasim Tabrizi, Preventive effect of vitamin D3 supplementation on conversion of optic neuritis to
clinically definite multiple sclerosis: a double blind, randomized, placebo-controlled pilot clinical
trial, Acta Neurol Belg (2013) 113:257–263.
64. Awat Feizi, Anoshirvan Kazemnejad, Mohsen Hosseini, Zohreh Parsa-yekta, and Jamshid
Jamali ,Assessing Awareness Level about Warning Signs of Cancer and its Determinants in an
Iranian General Population, J HEALTH POPUL NUTR 2011 Dec;29(6)
65. Awat Feizi, Anoshirvan Kazemnejad, Gholamreza Babaee, Zohreh Parsa-yekta, Jahra
Monjamed, Public Awareness of Risk Factors for Cancer and Its Determinants an Iranian
Population, Asia-Pacific Journal of Public Health Volume 22 Number 1 January 2010, 76-88.
66. Hamid Dalvand, Leila Dehghan, Awat Feizy, Susan Amirsalai and Hussein Bagheri, Effect of
the bobath technique on aductive education and education to parents in activities of daily living in
hildrenwith cerebral palsy in iran., Hong Kong Journal of Occupational Therapy-2009 ;19(1):14–
19.
67. Nafiseh Shokri Mashhadi, Reza Ghiasvand, Gholamreza Askari, Awat Feizi, Mitra Hariri,
Leila Darvishi, Azam Barani, Maryam Taghiyar, Afshin Shiranian, Maryam Hajishafiee,
Influence of Ginger and Cinnamon Intake on Inflammation and Muscle Soreness Endued by
Exercise in Iranian Female Athletes, Int J Prev Med 2013;2 (Suppl 1):S18-22.
68. Gholamreza Askari, Reza Ghiasvand, Zamzam Paknahad, Jahangir Karimian, Katayoun
Rabiee, Gholamreza Sharifirad, Awat Feizi, The Effects of Quercetin Supplementation on Body
Composition, Exercise Performance and Muscle Damage Indices in Athletes, International
Journal of Preventive Medicine, Vol 4, No 1, January, 2013,21-25.
69. Parivash Shekarchizadeh Esfahani, Reza Gharakhanlou, Jahangir Karimian, Majid
Khazaei, Awat Feizi, Alireza Safarzade, Effect of Resistance Training on Plasma Nitric
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Oxide and Asymmetric Dimethylarginine Concentrations in Type I Diabetic Rats, Int J Prev Med
2013;2 (Suppl 1):S78-84.
70. Siamak Mohebi, Ghlamreza Sharifirad, Awat Feizi, Saeedeh Botlani,Mohammad Hozori,
Leila Azadbakht, Can health promotion model constructs predict nutritional behavior among
diabetic patients? JRMS April 2013,346-359.
71. Sakineh Saghaeiannejad Isfahani, Ahmad Reza Raeisi, Asghar Ehteshami, Hassan Janesari,
Avat Feizi, and Razieh Mirzaeian, The role of of evaluation pharmacy information system in
management of medication related complication, Acta inform med,2013;21(1):26-29.
72. Zohreh Sarfaraz , Zahra Vahedi, avat Feizy , Fatemeh Behni,Hand function related to Age
and Sex, IRJ 2008, 6(7 and 8): 10-15.
73. Awat Feizi, Badroddin Najmi, Aseih Salesi, Maryam Chorami, Rezvan Hoveidafar, Parenting
stress among mothers of children with different physical, mental, and psychological problems,
Journal of Research in Medical Sciences | February 2014.
74. Siamak Mohebi, Leila Azadbakht, Avat Feizi, Gholamreza Sharifirad, Mohammad Hozori,
Predicting of perceived self efficacy in the amount of macronutrients intake in women with
metabolic syndrome, Journal of Education and Health Promotion, Year 2014, Volume 3, Issue 1
[p. 21],
75. Sakineh Saghaeiannejad-Isfahani, Razieh Mirzaeian, Hasan Jannesari, Asghar Ehteshami,
Awat Feizi, Ahmadreza Raeisi,Evaluation of pharmacy information system in teaching, private
and social services Hospitals in 2011, Journal of Education and Health Promotion, Year 2014,
Volume 3, Issue 1 [p. 39].
76. Siamak Mohebi, Leila Azadbakht, Avat Feizi, Gholamreza Sharifirad, Mehdi Kargar, Review
the key role of self-efficacy in diabetes care, Journal of Education and Health Promotion, Year
2013, Volume 2, Issue 1 [p. 36].
77. Siamak Mohebi, Leila Azadbakht, Avat Feizi, Gholamreza Sharifirad, Mehdi
Kargar,Structural role of perceived benefits and barriers to self-care in patients with
diabetes, Journal of Education and Health Promotion, Year 2013, Volume 2, Issue 1 [p. 37].
78. Ghalmreza Sharfi Rad, Leila Azad Bakht, Avat Feizi, Siamak Mohebi,Importance of social
support in diabetes care, Journal of Education and Health Promotion, Year 2013, Volume 2, Issue
1 [p. 62].
79. Azar Danesh Shahraki, Awat Feizi, Mitra Jabalameli, Shadi Nouri,The effect of intravenous
Dexamethasone on post-cesarean section pain and vital signs: A double-blind randomized clinical
trial, Journal of Research in Pharmacy Practice, Year 2013, Volume 2, Issue 3 [p. 99-104].
80. Bijan Iraj, Awat Feizi, Morteza Abdar-Esfahani, Motahar Heidari-Beni, Maryam Zare,
Masoud Amini, Fatemeh Parsa, Serum uric acid level and its association with cardiometabolic
risk factors in prediabetic Subjects,JRMS, Vol 19, No 3 (2014).
81. Fatemeh Rajati, Firoozeh Mostafavi, Gholamreza Sharifirad, Masoomeh Sadeghi, Kamran
Tavakol, Awat Feizi, Tahereh Pashaei ,A theory-based exercise intervention in patients with
heart failure: A protocol for randomized, controlled trial, JRMS,Vol 18, No 8 (2013):659-667.
82. Omid Ahmadi, Mehdi Nasr Isfahani, Awat Feizi, Comparing low-dose intravenous ketaminemidazolam with intravenous morphine with respect to pain control in patients with closed limb
fracture, Vol 19, No 6 (2014):.
83. Siamak Mohebi,, Leila Azadbakhat,, Awat Feizi,, Aziz Kamran,, Mohammad Hozoori,,
Yaser Tabaraie,Gholamreza Sharifirad,,Exploring effective factors of nutritional self-care in
women
with
metabolic
syndrome
based
on
Pender's
Health
Promotion
Model,AFINIDAD,vol80,no:568,2014;328-335.
84. Consumption of spicy foods and the prevalence of irritable bowel syndrome Ahmad
Esmaillzadeh, Ammar Hassanzadeh Keshteli, Maryam Hajishafiee, Awat Feizi, Christine FeinleBisset and Peyman Adibi. World J Gastroenterol. 2013 October 14; 19(38): 6465-6471.
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85. Saber Khazaei, A. H. Keshteli, Awat Feizi*, Omid Savabi, and Peyman Adibi,Epidemiology
and Risk Factors of Tooth Loss among Iranian Adults: Findings from a Large Community-Based
Study, BioMed Research International Volume 2013 (2013).
86. Saneei,Esmaillzadeh, Hassanzadeh; Feizi; Feinle-Bisset; Adibi, Patterns of dietary habits in
relation to obesity in Iranian adults, submitted to American journal of Epidemiology.
87. Tina Jafari, Awat Feizi, Gholamreza Askari, Aziz A. Fallah Parenteral immunonutrition in
patients with acute pancreatitis: A systematic review and meta-analysis, Clinical nutrition, in
press
88. Feizi A, Hassanzadeh, A.K, Khazaei, S, Adibi, P, Determinants and new classification of
masticatory ability: a population-based survey in adults, Gerodontology,Accepted.
89. Zahra Heidari, Awat Feizi*, Leila Azadbakht, Nizal Sarrafzadegan, Maryam
Maghroun,Usual intake distribution of minerals and prevalence of inadequacy in a large sample
of Iranian at risk population: Application of National Cancer Institute method, Nutrition
research, Under review
90. Mehdi Tazhibi, Awat Feizi*, Awareness levels about Breast Cancer Risk Factors, Early
Warning Signs, Screening and Therapeutic Approaches among Iranian adult Women-A large
Population based Study using Latent Class Analysis, Biomedical research international,
Accepted.
91. Feizi,A, Hassanzadeh, A, Nouri, F, Roohafza, H, Adibi,P;A cross-sectional population based
study on the association of Personality traits with Anxiety and Psychological stress: Joint
modeling of mixed outcomes using shared random effects approach, JRMS, Accepted.
92. Dalvand H, Dehghan L, Feizi A, Hosseini SA, Amirsalari S,The Impacts of Hinged and Solid
Ankle-Foot Orthoses on Standing and Walking inChildren with Spastic Diplegia, Iran J Child
Neurol. 2013 Autumn; 7(4):12-19.
93. A. Esmaillzadeh, A. H. Keshteli,A. Feizi,F. Zaribaf, C. Feinle-bisset & P. Adibi, Patterns of
diet-related practices and prevalence of gastro-esophageal reﬂux disease, Neurogastroenterol
Motil (2013) 25, 831–638.
94. Maryam Khanian, Awat Feizi, and Ali Davari, An Optimal Partial Differential Equationsbased Stopping Criterion for Medical Image Denoising J Med Signals Sens. 2014 Jan-Mar; 4(1):
72–83.
95. Alavi Naeini AM, Elmadfa , Djazayery A, Barekatain M, Aghaye Ghazvini MR, Djalali M,
Feizi A, The effect of antioxidant vitamins E and C on cognitive performance of the elderly with
mild cognitive impairment in Isfahan, Iran: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial.
Eur J Nutr. 2013 Dec 11.
96. Esmaillzadeh A.,Keshteli A.H.,Tabesh M.,Feizi A, Adibi P; Smoking Status and Prevalence
of Upper Gastrointestinal Disorders,Digestion; Vol. 89, No. 4, 2014.
97. Zahra Heidari1,Awat Feizi*,Leila Azadbakht3,Nizal Sarrafzadegan4,Maryam Maghroun,
Usual intake distribution of minerals and prevalence of inadequacy in a large sample of Iranian at
risk population: Application of National Cancer Institute method, The American journal of
college of Nutrition, Accepted.

)پژوهشی (سرپرستی پایان نامه کارشناسی ارشد آمار زیستی
کاربرد مدل رگرسیون کالس پنهان در برآورد میزان آگاهی از عالئم هشدار دهندده سدرطان و ارزیدابی عوامدل
3111 -3113  سال و باالتر تهران و حومه در سال31 موثر بر آن در افراد
کاربرد مدل رگرسیون کالس پنهان با متغیرهای پیش بین پنهان در بررسی اثر عوامل مرتبط با سدبک زنددگی
3111 -3113  سال و باالتر اصفهان و حومه در سال31 بر کیفیت زندگی در افراد
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-1

-2

-3
-4

-5

-6

-7

-8

-9

-11

-11

بررسی روند رشد کودکان مبتال به هایپوتیروئیدی مراجعه کننده به مرکز صدیقه طاهره اصفهان سال 3111
کاربرد مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره در بررسی عوامل مرتبط با ابتال به دیابت و فشار خون در ساکنین
اصفهان و حومه 3111
استفاده از روش آنالیز رگرسیون لجستیک ترتیبی دو سطحی در تعیین عوامل موثر بر دیابدت در سدال -3113
سال 3111
کاربرد رگرسیون لجستیک چندکی در بررسی ارتباط عوامل استرس زا با میزان استرس درک شده در افراد 31
سال وباالتر اصفهان و حومه -سال3111
کاربرد مدلهای خطای اندازه گیری کالسیک در برآورد توزیع دریافت معمول مواد غذایی افراد  13سال ندواحی
مرکزی ایران-سال 3113
کاربرد تحلیل گذار پنهان در بررسی سطح آگاهی نسبت به بیماری های –قلبی عروقی و عوامل مربدوط بده آن
در ساکنین اصفهان و حومه -سال.3113
مدلبندی پاسخ های غیر هم مقیاس با استفاده از متغیرهای پنهدان و کداربرد آن در تعیدین ارتبداط ویژگیهدای
شخصیتی با مشکالت روانپزشکی(اضطراب ،افسردگی و استرس)3111 -
پیش بینی ابتال به استرس ،اضطراب و افسردگی بر اساس ویژگی هدای شخصدیتی در کارکندان دانشدگاه علدوم
پزشکی اصفهان :تعیین امتیازهای پیش آگهی 3111-

کاربرد مدل رگرسیون چندکی با رهیافت بیزی در بررسدی رابطده مشدکالت رواندی (اضدطراب،
افسردگی و استرس) و ویژگیهای شخصیتی(روان رنجور گرایی ،برونگرایی ،وظیفده شناسدی و
با وجدان بودن ،مقبولیت و گشودگی) با اختالالت سایکوسوماتیک (روانتنی)3111-

پژوهشی (طرح ها)
-1

-2
-3

-4
-5
-6
-7

بررسی رابطه ویژگی های روانشناختی با تنیدگی فرزند پروری و ارزیابی الگوی تعامل ایدن متغیرهدا در والددین
کودکان  6تا  31ساله دچار شرایط دشوار و مقایسه آن با والدین کودکان عادی -3111 -دانشگاه علوم پزشدکی
اصفهان -همکار طرح
بررسی شیوع موتاسیون ژن) Dual Oxidase 2(DUOX2در بیماران مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئیدد
دایمی و گذرا -3111 -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -همکار
بررسی عوامل باز دارنده از پرداختن به فعالیت های ورزشی در اوقات فراغدت کارکندان بیمارسدتانهای آموزشدی
شهرستان اصفهان -مرکز تحقیقات علوم انسانی سدالمت -دانشدگاه علدوم پزشدکی اصدفهان– 3111 -3111 -
همکار طرح
بررسی کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی شهر تهران – دانشگاه علوم پزشدکی تهدران -3111 -همکدار
طرح
تعیین تأثیر گچ گیری سریال مچ پا توأم با تزریق سم بوتیلیسم  Aدر بهبود توانایی را رفتن کودکان فلج مغزی
در مقایسه با سم بوتیلیسم  Aبه تنهایی -دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا – 3111 -...همکار طرح
بررسی رابطه جوسازمانی با استرس شغلی و خالقیت کارکنان اداری آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی –
دانشگاه پیام نور(-3111همکار)
برآورد حساب های ملی فصلی ایران به قیمت ثابت و جاری ( -)3113-3113مرکز آمار ایران(همکار).
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 -8بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات متغیرهای تن سنجی کودکان مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید
با استفاده از رگرسیون چندکی داده های طولی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -مجری
 -9بررسی سطح آگاهی نسبت به عوامل خطر ،عالئم هشدار دهنده ،روش های تشخیصی و درمانی
سرطان سینه در میان زنان اصفهانی با استفاده از مدل رگرسیون کالس پنهان-مجری

پژوهشی (ترجمه کتاب)
آمار پزشکی در یک نگاه -انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(3111-چاپ اول)
آمار پزشکی در یک نگاه -انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(3111-چاپ دوم)
پژوهشی (شرکت درکنفرانس)
 -3مالحظات آماری در طرح و تحلیل آزمایه های بالینی مداخله ای گروهی – ششمین کنفرانس بین المللی آمار
ایران – شهریور 3113
 -1مالحظات آماری در تعبیر و تعدیل مقدار احتمال ( )p-valueدر آزمایه های بالینی مداخلهایگروهی-
هفتمین کنفرانس آمار ایران – تهران – شهریور 3111
3- Babaee Gh, Feizi A, Application of Factor Analysis technique to Find the most
effective factors on wife abuse in Iranian families, Jenna 18-21 July 2004.
 -4ارزیابی عوامل مؤثر برتفاوت کارایی سیستمهای خدمات بهداشتی و درمانی در کاهش شاخصهای مرگ و میر
در استانهای کشور با استفاده از مدل رگرسیون چند سطحی -کنگره ملی عدالت و تامین اجتماعی – تهران
 13اردیبهشت و  3خرداد 3116
5- Structural modeling for the impact of cancer risk factors knowledge on healthy
preventive lifestyle behaviors – application of latent class regression analysis
 3116.آبان تهرانAPCC/2007.
6- Cross- country evaluation of health care systems performance on mortality indices
using latent class regression : A Regional Study: Middle East and North African
countries over 1985-2005; India- JAMMU, 4-10 December,2010
 -3کاربرد مدل رگرسیون کالس پنهان در بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت بین استانی – کنفرانس ملی مهاجرت
ایران – اسفند  – 3111تهران
 -1مدل رگرسیون کالس پنهان با متغیرهای کمکی مؤثر بر پاسخ پنهان و پاسخ های مشاهده شده – دهمین
کنفرانس آمار ایران -مرداد ماه  -3111تبریز
9- Assessing Awareness Level about Warning Signs of Cancer and its Determinants
in an Iranian General Population-3-5 November-2011-Korea
 -31رگرسیون چندکی برای داده های طولی و کاربرد آن در علوم پزشکی -یازدهمین کنفرانس آمار ایران-3113 -
تهران
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