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1-Scientific biography: 
Row Major Level Initial 

time 

Closure 

time 

Place City Country Average 

Score 

1 Experimental 

Sciences 

Diploma 9.1995 6.1998 Shahid-Beheshti High 

school 

Delijan Iran -- 

2 Public Health BS  1.1999 1.2003 Shahid-Beheshti University 

of Medical Sciences 

Tehran Iran 17.30 

3 Epidemiology MSc  9.2004 8.2006 Shiraz University of 

Medical Sciences 

Shiraz Iran 18.75 

4 Epidemiology Ph.D  1.2009 10.2012 Shiraz University of 

Medical Sciences 

Shiraz Iran 18.42 

 

WHO registration Project Nomber(Pre-marriage I) 2016/647403-0 

WHO registration Project Nomber (Pre-marriage II) 2018/843732-0 

 

 

2-Educational History: 

a) Faculty member in Qom, Arak, and Shiraz Universities of Medical Sciences. 

b) Lecturer in research committee in Qom, Arak and Shiraz Universities of Medical Sciences. 

c) Lecturer in researches workshops for training of students and faculty members in Iranian Universities of Medical 

Sciences. 

d) Presenting the epidemiology lesson plans in medical curriculum including   principle of epidemiology, common 

epidemiology, national program in communicable and non-communicable diseases, research method in medicine 

e) Lecture in statistical and research soft-wares such as SPSS, STATA, Med Cal, Endnote, Meta-analysis, scientific 

writing, proposal writing .  
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1- Ghahremani F. , Mohammad-Beigi A., Mohammadsalehi N., A survey of students' knowledge about  hepatitis 

in shiraz university of medical science . Hepatitis monthly. 2006:6(2):59-62. 

2- Tabatabaee Hamid reza, Mohammadbeigi Abolfazl, Yazdani Maryam, Zeighami Bahram, Mohammad-salehi 

Narges. Gestational diabetes risk factor modeling in pregnant women. Int J Diab Dev Count.2007:27(1):11-13. 
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and it association with unpleasant outcomes of pregnancy. Pak J Med Sic. 2008; 24(4): 566-570. 

4- Ahmadi A, Ershad M, Givzadeh H, Mohammad-beigi A. General physician knowledge about nutrition in Shiraz, 

Iran. Pak J Bio Sci 2009; 12(13):981-985. PMID:19817126 

5- Ghasami K, Mohammad-beigi A. Comparison of treatment effect of sodium valproate, propranolol and tricyclic 

antidepressants in migraine. Pak J Bio Sci 2009; 12(15):1098-1101. PMID:19943469 

6- Bayati A, Mohammad-beigi A, Mohammad-Salehi N. Depression prevalence and related factors in Iranian 

students. Pak J Bio Sci 2009; 12(20): 1371-75. PMID: 20128505 

7- Moshfeghi K, Mohammadbeigi A. Comparison the effects of two educational methods on knowledge, attitude 

and practices of Arak physicians about breast cancer. Pak J Biol Sci. 2010;13(18):901-90. PMID:23350164 

8- Ebrahimi H, Kazemi R, Mohammadbeigi A . Comparative survey of work related musculoskeletal disorders 

(WRMDs) prevalence and related factors in Iranian welders. Pak J Med Sci. 2011: 27(2):282-285.  

9- Mohammadbeigi A, Hassanzadeh J, Mousavizadeh A. Prevalence of asthma in elementary school age children 

in Iran--a systematic review and meta analysis study. Pak J Biol Sci. 2011;14(19):887-893. 

10- Ghamari F, Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N, Hashiani AA. Internet addiction and modeling its risk 

factors in medical students ,iran. Indian J Psychol Med. Jul 2011;33(2):158-162.PMID:22345841 

11- Hassanzadeh J, Mohammadbeigi A, Eshrati B, Moemenbellah-Fard MD. Estimation of the regional burden of 

non-communicable diseases due to obesity and overweight in Markazi province, Iran, 2006-2007. J Cardiovasc Dis 

Res. Jan 2012;3(1):26-31. PMID: 22346142. 

12- Ali-Akbarpour M, Mohammadbeigi A, Tabatabaee SH, Hatam G. Spatial analysis of eco-environmental risk 

factors of cutaneous leishmaniasis in Southern Iran. J Cutan Aesthet Surg. Jan 2012;5(1):30-35 

13- Ghasami K, Faraji F, Mohammad-beigi A. Treatment Effect of Iron tablets on Women in Productive Age with 

Iron Deficiency Anemia and Vascular Headaches. Pak J Med Sci 2012;28(3):476-79. 

14- J. Hassanzadeh, F. Basiri, A. Mohammadbeigi. The Prevalence of Symptoms of Asthma and Allergic Diseases 

through ISSAC Method in Teenagers. Zahedan J Res Med Sci 2012; 14(4): 19-22  

15- Rezaianzadeh A, Mohammadbeigi A, Mobaleghi J, Mohammadsalehi N. Survival analysis of patients with 

bladder cancer, life table approach. J Midlife Health. Jul 2012;3(2):88-92. PMID: 23372326 

16- N. Zarinfar, A. Mohammadbeigi. Comparison of Clinical-Epidemiologic Characteristics and Consequence of 

Flu-like and H1N1 Influenza in Markazi Province, Iran, 2009-2010. HelthMED 2012;6(9): 3114-19. 

17- Hassanzadeh J, Mohammadbeigi A, Mousavizadeh A, Akbari M. Asthma prevalence in Iranian guidance school 

children, a descriptive meta-analysis. J Res Med Sci. Mar 2012;17(3):293-297. 

18- Amir Almasi-Hashiani, Soheila Zareifar, Mehran Karimi, Esmaeil Khedmati, Abolfazl Mohammadbeigi. 

Survival Rate of Childhood Leukemia in south of Iran, Shiraz. Iran J Pediatr 2013; 23(1):53-58 .  

19- Hassanzadeh J, Mohammadbeigi A, Eshrati B, Rezaianzadeh A, Rajaeefard A. Determinants of inequity in 

health care services utilization in markazi province of iran. Iran Red Crescent Med J. May 2013;15(5):363-370. DOI: 

10.5812/ircmj.3525  

20- Mohammadbeigi A, Hassanzadeh J,Mohammadsalehi N, Nasimi B, Ranjbar-Omrani GH. Impacts of 

osteoporosis on quality of life in elderly women. Chronic diseases Journal. 2013;1(1):13-17. 

21- Keyvan Ghasami, Mohammad Reza Rezvanfar, Fardin Faraji, Abolfazl Mohammadbeigi, Mohammad Rafiee. 

Impact of glibenclamide versus Insulin on neurological and functional outcomes of hemorrhagic stroke in diabetic 

patients. Neurology Asia 2013(18); 2:137-141. 

22- Mohammadbeigi A, Hassanzadeh J, Eshrati B, Rezaianzadeh A. Decomposition of inequity determinants of 

healthcare utilization ,Iran. Public Health. Jul 2013;127(7):661-667. PMID: 23608021 

23- Mohammadbeigi A, Hassanzadeh J, Eshrati B, Rezaianzadeh A. Socioeconomic inequity in health care 

utilization, Iran. J Epidemiol Glob Health. Sep 2013;3(3):139-146 PMID: 23932056, 

DOI:10.1016/j.jegh.2013.03.006 

24- Faraji F, Ghasami K, Talaie-Zanjani A, Mohammadbeigi A. Prognostic factors in acute stroke, regarding to 

stroke severity by Canadian Neurological Stroke Scale: A hospital-based study. Asian J Neurosurg. Apr 

2013;8(2):78-82. 

25- Faraji F, Didgar F, Talaie-Zanjani A, Mohammadbeigi A. Uncontrolled seizures resulting from cerebral venous 

sinus thrombosis complicating neurobrucellosis. J Neurosci Rural Pract. Jul 2013;4(3):313-316. 
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26- Mohammadbeigi A, Farhadifar F, Soufi Zadeh N, Mohammadsalehi N, Rezaiee M, Aghaei M. Fetal 

macrosomia: risk factors, maternal, and perinatal outcome. Ann Med Health Sci Res. Oct 2013;3(4):546-550. 

27- Talaie-Zanjani A, Faraji F ,Rafie M, Mohammadbeigi A. A comparative study of nutritional status and 

foodstuffs in adolescent girls in iran. Ann Med Health Sci Res. Jan 2014;4(1):38-43. 

28- Taheri M, Mohammadi M, Amani A, Zahiri R, Mohammadbeigi A. Family physician program in Iran, patients 

satisfaction in a multicenter study. Pak J Biol Sci. Jan 15 2014;17(2):227-233. 

29- Taheri M, Mohammadi M, Paknia B, Mohammadbeigi A. Elderly Awareness on Healthy Lifestyle during 

Aging. Trop Med Surg 2013;1: 139. doi:10.4172/2329-9088.1000139. 

30- Ahmadi A, Mosallaei Z, Moazen M, Mohammadbeigi A, Amin-lari F. Nutrient intake and growth indices for 

children at Kindergartens in Shiraz, Iran. Journal Of Pakistan Medical Association. 2014;64(3):316-21. 

31- Anbari Z, Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N, Ebrazeh A. Health Expenditure and Catastrophic Costs for 

Inpatient- and Out-patient Care in Iran. Int J Prev Med 2014;5:1023-8.  

32- Zahraei SM, Eshrati B, Gouya MM, Mohammadbeigi A, Kamran A. Is There Still an Immunity Gap in High-

level National Immunization Coverage, Iran? Arch Iran Med. 2014; 17(8): 698 – 701. 

33- Nasri K, Razavi M, Rezvanfar MR, Mashhadi E, Chehrei A, Mohammadbeigi A. Mid-gestational serum uric 

acid concentration effect on neonate birth weight and insulin resistance inpregnant women. Int J Crit Illn Inj Sci 

2015;5:17-20 

34- Mohammadbeigi A, Arsangjang S, Mohammadsalehi N, Anbari Z, Ghaderi E. Education-related inequity in 

access and utilization of oral health care in Iran. J Fam Med Primary Care 2015;4:35-8. 

35- Rejali M, Mohammadbeigi A, Mokhtari M, Zahraei SM, Eshrati B. Timing and Delay in Children Vaccination; 

Evaluation of Expanded Program of Immunization in Outskirt of Iranian Cities. Journal of Research in Health 

Sciences. 2015; 15(1): 54-58 

36- Kavosi Z, Mohammadbeigi A, Ramezani-Doroh V, Hatam N, Jafari A, Firoozjahantighi A. Horizontal Inequity 

in Access to Outpatient Services among Shiraz City Residents, Iran. Journal of Research in Health Sciences. 2015; 

15(1): 37-41 

37- Anbari Z, Mohammadbeigi A, Jadidi R. Barriers and challenges in researches by Iranian students of medical 

universities. Perspect Clin Res 2015;6:98-103. 

38- Rafieepour A, Ghamari F, Mohammadbeigi A, Asghari M. Seasonal variation in exposure level of types A and 

B ultraviolet radiation: An environmental skin carcinogen. Ann Med Health Sci Res 2015;5:129-33  

39- Mashkoori A, Bahrami A, Shahana FG, ZareSakhvidi MJ, Koohpaei A, Mohammadbeigi A. Feasibility study 

for application of the marine coral powder as an adsorbent for Volatile Organic Hydrocarbons. Iranian Journal of 

Health, Safety and Environment. 2015;2(2):270-4. 

40- Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N, Valizadeh R, Momtaheni Z, Mokhtari M, Ansari H. Lifetime and 5 

years risk of breast cancer and attributable risk factor according to Gail model in Iranian women. J Pharm Bioall Sci 

2015;7:207-11 

41- Mohammadsalehi N, Mohammadbeigi A, Jadidi R, Anbari Z, Ghaderi E, Akbari M. Psychometric Properties of 

the Persian Language Version of Yang Internet Addiction Questionnaire: An Explanatory Factor Analysis. Int J High 

Risk Behav Addict. 2015;4(3):e21560. 

42- Esmail M, Nilufa D, Majid G-E, Reza T-NM, Abolfazl M. Prophylactic effect of amiodarone in atrial fibrillation 

after coronary artery bypass surgery; a double-blind randomized controlled clinical trial. Journal of Cardiovascular 

Disease Research. 2015;6(1):12-17. 

43- Jadidi R, Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N, Ansari H, Ghaderi E. Inequity in Timeliness of MMR 

Vaccination in Children Living in the Suburbs of Iranian Cities. International journal of biomedical science: IJBS. 

2015;11(2):93-8. 

44- Memari F, Jadidi R, Noroozi A,Mohammadbeigi A, Falahati J. Protecting effect of gabapentin for nausea 

and vomiting in the surgery of cesarean after spinal anesthesia. Anesth Essays Res 2015; 9:401-4. 

45- Ramezani Doroh V, Vahedi S, Arefnezhad M, Kavosi Z, Mohammadbeigi A. Decomposition of Health 

Inequality Determinants in Shiraz, South-west Iran. J Res Health Sci. 2015;15(3):152-8 

46- Mokhtari M, Rezaeimanesh M, Mohammadbeigi A, Zahraei SM, Mohammadsalehi N, Ansari H. Risk factors 

of delay proportional probability in diphtheria-tetanus-pertussis vaccination of Iranian children; Life table approach 

analysis. J Glob Infect Dis. 2015;7(4):165-9. doi: 10.4103/0974-777X.170503. 

47- Mohammadbeigi A, Mokhtari M, Zahraei SM, Eshrati B, Rejali M. Survival Analysis for Predictive Factors of 

Delay Vaccination in Iranian Children. Int J Prev Med 2015; 6:119. doi: 10.4103/2008-7802.170868. 
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48- Salehi B, Mohammadbeigi A, Kamali AR, Taheri-Nejad MR, Moshiri I. Impact comparison of ketamine and 

sodium thiopental on anesthesia during electroconvulsive the rapyin major depression patients with drug-

resistant; a double-blind randomized clinical trial. Ann Card Anaesth 2015;18:486-90 

49- Mohammadbeigi A, Moshiri E, Mohammadsalehi N, Ansari H, Ahmadi A. Dyslipidemia Prevalence in Iranian 

Adult Men: The Impact of Population-Based Screening on the Detection of Undiagnosed Patients. World J Mens 

Health. 2015 Dec;33(3):167-73. doi: 10.5534/wjmh.2015.33.3.167 

50- Moshfeghi K, Nazemizadeh N, Mehrzad V, Hajiannejad A, Esmaeili F, Mohammadbeigi A. Hematologic, liver 

enzymes, and electrolytes changes in chronic myeloid leukemia after Imatinib medication. Indian J Cancer. 2015 

Jul-Sep;52(3):305-7. doi: 10.4103/0019-509X.176715. 

51- Salehi B, Mohammadbeigi A, Sheykholeslam H, Moshiri E, Dorreh F. Omega-3 and Zinc supplementation as 

complementary therapies in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Res Pharm Pract. 2016;5(1):22-

6. doi: 10.4103/2279-042X.176561. 

52- Mohammadbeigi A, Kazemitabaee M, Etemadifar M. Risk factors of early onset of MS in women in 

reproductive age period: survival analysis approach. Arch Women’s Ment Health. 2016 1-6. 

53- Moshiri E, Modir H, Bagheri N, Mohammadbeigi A, Jamilian H, Eshrati B. Premedication effect of 

dexmedetomidine and alfentanil on seizure time, recovery duration, and hemodynamic responses in 

electroconvulsive therapy. Ann Card Anaesth 2016;19:263-8. 

54- Mohammadbeigi A, Absari R, Valizadeh F, Saadati M, Sharifimoghadam S, Ahmadi A, Mokhtarie M, Ansari 

H. Sleep Quality in Medical Students; the Impact of Over-Use of Mobile Cell-Phone and Social Networks. J Res 

Health Sci. 2016; 16(1):46-50 

55- Mohammadbeigi A, Valizadeh F, Mirshojaee SR, Ahmadli R, Mokhtari M, Ghaderi E, et al. Self-rated Health 

and Internet Addiction in Iranian Medical Sciences Students; Prevalence, Risk Factors and Complications. 

International Journal of Biomedical Science: IJBS. 2016;12(2):65. 

56-  Ansari H, Arbabshastan ME, Mohammadbeigi A, Mohammadi Y, Arbabisarjou MT. The  Pattern of Hookah 

using Among Hookah Users In Zahedan, Southeast of Iran, 2015. European Journal of Biomedical and 

Pharmaceutical Sciences 2016;3(3): 573-77. 

57-  Aghagoli S, Salimi A, Salimi M, Ghazavi Z, Marofi M, Mohammadbeigi A. Aromatherapy with Rosa 

Damascenes in Apnea, Bradycardia and Spo2 of Preterm Infants; a Randomized Clinical Trial. Int J Pediatr 2016; 

4(6): 1911-18. 

58- Salehi B, Yousefichaijan P, Safi-Arian S, Ebrahimi S, Mohammadbeigi A, Salehi M. The Effect of Simple 

Febrile Seizure on Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Children. International Journal of Pediatrics. 

2016:2043-9. 

59- Yousefichaijan P, Rahmati S, Mohammadbeigi A, Rajbaran M. Clinical Signs, Causes, and Risk Factors of 

Pediatric Chronic Kidney Diseases: a Hospital-based Case-control Study. International Journal of Pediatrics. 

2016;4(6):1966-73.  

60- Mohammadbeigi A, Anbari Z, Motafakerian H, Mohammadsalehi N, Ghaderi E, Ansari H. The Training 

Effectiveness of Prevention Disability Package in High School Girls; a Community Intervention Trial. International 

Journal of Pediatrics. 2016;4(11):3907-16. 

61-  Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N, Kosari M, Ahmadli R, Anbari Z. A Comparison of Religious 

Orientation and General Health in Runaway Girls and Normal Ones. Health Spiritual Med Ethics. 2016;3(4):16-23 

62- Fahiminia M, Fard RF, Ardani R, Naddafi K, Hassanvand M, Mohammadbeigi A. Indoor radon measurements 

in residential dwellings in Qom, Iran. Int J Radiat Res. 2016;14(4):331-9. 

63- Abbasi K, Hazrati M, Mohammadbeigi A, Ansari J, Sajadi M, Hosseinnazzhad A, et al. Protection behaviors 

for cytotoxic drugs in oncology nurses of chemotherapy centers in Shiraz hospitals, South of Iran. Indian Journal of 

Medical and Paediatric Oncology. 2016;37(4):227. 

64- Ghamari F, Mohammadbeigi A, Moeini L, Solhi H. P288 Respiratory effects of volatile organic compounds 

(VOCS) on car painters in arak-iran. Occupational and Environmental Medicine. 2016;73(Suppl 1):A217-A8. 

65- Khazaei M, Darejeh M, Beigi AM, Fahiminia M, Azizifar M, Karami G, et al. Patterns of annual 

fluctuation of dust concentrations along with meteorological parameters: A case study in Qom province, central 

Iran. Journal of Air Pollution and Health. 2016;1(2):99-110. 

66- Gharlipour Z, Hosseini Z, Mohebi S, Sharifirad GR, Mohammadbeigi A, Kazazloo Z. Associated factors of 

milk consumption among 7-9th grade students: using health belief model (HBM). International Journal of Pediatrics. 

2017;5(2):44395-4448. 

67- Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N, Moshiri E, Anbari Z, Ahmadi A, Ansari H. The prevalence of 

phantom vibration/ringing syndromes and their related factors in Iranian students of medical sciences. Asian Journal 

of Psychiatry. 2017;27:76-80. 
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68- Riyahi A, Yazdani Ghadikolaee S, Kolagar M, Azami Sarukolaii A, Abdolrazaghi H, Rafiei F, Mohammadbeigi 

A. Comparing the Parenting Role Tasks in Parents of Children with Mental/Physical Disabilities. International 

Journal of Pediatrics. 2017:5079-89. 

69-  Khazaei S, Mohammadbeigi A, Anbari Z. Adequacy of Acute Flaccid Paralysis (AFP) Surveillance Indicators 

for Iran in 2016. Int J Pediatr 2017; 5(6): 5199-5201. DOI: 10.22038/ijp.2017.23244.1955. 

70- Mansori K, Ayubi E, Shadmani FK, Hanis SM, Khazaei S, Sani M, Moradi Y, Khazaei S, Mohammadbeigi A. 

Estimates of global HIV/AIDS mortality, prevalence and incidence rates, and their association with the Human 

Development Index. iomedical Research and Therapy. 2017(06):1400-10. 

71- Mohaghegh T, Yazdi B, Norouzi A, Fateh S, Modir H, Mohammadbeigi A. Effect of intravenous anesthesia 

with propofol versus isoflurane inhalation anesthesia in postoperative pain of inguinal herniotomy: a randomized 

clinical trial. Med Gas Res. 2017;7(2):86-92. 

72- Sajadi M, Goudarzi K, Khosravi S, Farmahini-Farahani M, Mohammadbeig A. Benson's relaxation effect in 

comparing to systematic desensitization on anxiety of female nurses: A randomized clinical trial. Indian journal of 

medical and paediatric oncology: official journal of Indian Society of Medical & Paediatric Oncology. 

2017;38(2):111-5. 

73- Ebrahimi-Monfared M, Sharafkhah M, Abdolrazaghnejad A, Mohammadbeigi A, Faraji F. Use of melatonin 

versus valproic acid in prophylaxis of migraine patients: A double-blind randomized clinical trial. Restorative 

Neurology and Neuroscience. 2017;35(4):385-93. 

74- Heidari H, Mahdinia M, Rahimifard H, Mohammadbeigi M, Soltanzadeh A, Mohammadbeigi A. 

Occupational Exhaustion and its Determinates in a Military Industry Workers in Iran. Annals of Military and Health 

Sciences Research. 2016;14(4). 

75- Khalili M, Modir H, Norouzi A, Mohammadbeigi A, Somesara SAB. Premedication with oral gabapentin versus 

intravenous paracetamol for post-operative analgesia after tibial fracture surgery. Advances in Human Biology. 

2017;7(3):115-8. 

76- Modir H, Moshiri E, Malekianzadeh B, Noori G, Mohammadbeigi A. Endotracheal intubation in patients with 

difficult airway: Using laryngeal mask airway with bougie versus video laryngoscopy. Medical Gas Research. 

2017;7(3):150. 

77- Aligol M, Mohammadi NK, Mohamadbeigi A, Hardy LL, Ramezankhani A. Physical activity and associated 

factors among women in a suburban area: findings of a community-based study in iran. Journal of Fundamental and 

Applied Sciences. 2017;9(1S):1313-26. 

78- Mahdinia M, Mirzaei Aliabadi M, Darvishi E, Mohammadbeigi A, Sadeghi A, Fallah H. An investigation of 

cognitive failures and its related factors in industry employees in Qom Province, Iran, in 2016. Journal of 

Occupational Health and Epidemiology. 2017;6(3):157-64. 

79- Modir H, Moshiri E, Yazdi B, Mohammadbeigi A, Modir A. Comparing the efficacy and safety of 

laryngeal mask airway, streamlined liner of the pharyngeal airway and I-gel following tracheal extubation. Med Gas 

Res. 2017;7(4):241-6. 
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and Its Related Factors in students of Qom City, 2015, Iran. Qom Univ Med Sci J. 2017;11(2):66-76. 

61- Koohpaei A, Vosoghi S, Mobinizadeh V, Hasseli F, Mohammadbeigi A. Musculoskeletal Disorders’ Risk 

Factors Assessment by RULA and LUBA and Comparing Results in a Printing and Publication Company. 

2017;24(6):129-36. 

62- Bahadori A, Mohammadbeigi A, Mohamad Salehi N. Determination of lifestyle and its affecting factors in the 

elderly over 85 years in supporting centers and organizations of Qom Province in 2015-2016 (Iran). Qom Univ 

Med Sci J 2017;11(7):75-83. [Full Text in Persian]. 

63- Mahdinia M, Mohammadbeigi A, Fallah H, Karimi A, Sadeghi A. Assessment of safety locus of control and 

its related factors: A case study in an industry. Iran Occupational Health. 2017;14(4):128-37. 

64- Heidari H, Rahimifard H, Mohammadbeigi A, Golbabaei F, Sahranavard R, Shokri Z. Validation of air 

enthalpy in evaluation of heat stress using wet bulb globe temperature (WBGT) and body core temperature: A 

case study in a hot and dry climate. Journal of Health and Safety at Work. 2018;8(1):81-92. 

65- Mohammadbeigi M, SeyedNaghavi M, Ghorbanizadeh V, Mohammadbeigi A. The Role of Active Forgetting 

of Knowledge on Organizational Agility and its components in staff of Qom University of Medical Sciences. 

Psychology and behavioral science of Iran. 2017;12(4):47-56. 
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66- Hormati, A., Kachoie, A., Ghadir, M.R., Sarkeshikian, S.S., Eshraghi, M., Pezeshki Modarres, M., Alemi, F., 

Mohammadbeigi, A. and Eshagh Hosseini, S.J. Outcomes and Complications of Percutaneous Endoscopic 

Gastrostomy in Qom Shahid Beheshti Hospital During 2014-2017. Qom Univ Med Sci J 2018; 12(5), 90-96. 

67- Eslamimoghadam F, Aliabadi F, Afrashteh S, Abbasi M, Ahmadli R, Mohammadbeigi A. Prevalence of Post-

cesarean readmission and its related factors in women delivered by cesarean of Qom Hospitals, 2017, (Iran). 

Qom Univ Med Sci J 2018;12(6):55-62. [Full Text in Persian] 

68- Mohammadsalehi, Holakouie Naieni, K., Eshrati, B., Mohammadbeigi, A., Ahmadnezhad, E. and Arsangjang, 

S.  Trend of Cholera in the Last 50 Years and Modeling the Effect of Annual Temperature and Rainfall on 

Incidence of New Outbreaks in Iran (2005-2014). Iranian Journal of Epidemiology 2018; 14(1), 1-8. 

69- Taheri, M., Abbasi, M., Mohammadi, M., Mohammadbeigi, A., Jokar, A., Mokhtari, M. and Almasi-Hashiani, 

A.  The effectiveness of lectures and e-learning education on cognitive taxonomy based on theory Bloom. 

Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2018; 24(6), 95-102. 

70- Mahdipour, A., Alinejad, D., Hedeshi, R.M. and Mohammadbighi, A. Relationship between Parents’ Parenting 

Style and Level of Fear and Cooperation of 4-8 Years Old Children Referring to Dental Clinics of Qom 

City,(Iran). Qom Univ Med Sci J 2019; 13(4), 48-57. [Full Text in Persian]. 

71-  Heidari H, Sharifshad F, Mohammadsalehi N, Mohammadbeigi A. Association of Emotional 

Intelligence with Sleep Quality. Archives of Occupational Health. 2019;3(3):380-7. 

72- Sari AE, Najjari N, Gerde YA, Nodoushan ZJ, Beigi AM. The Frequency of Dentists’ Use and Satisfaction of 

Different Dental Implant Systems in Qom City,(Iran). Qom Univ Med Sci J 2019;13(2):70-7. 

73- Mohammadi H, Soltanzadeh A, Heidari H, Mohammad-beygi A, mahdinia M, Rahimi J. Factor Analysis of 

Risk Variables Affecting Occupational Injuries: A Field Study in Construction Projects. Journal of Occupational 

Hygiene Engineering. 2019;5(4):50-6. 

74- Sarkeshikian, S.S., Hormati, A., Ghadir, M.R., Khodadadi, A., Alemi, F., Eshaghhosseini, S.J. and 

Mohammadbeigi, A.  Predictive Value of Faecal Calprotectin Level in the Diagnosis of Relapse in Moderate 

and Severe Ulcerative Colitis. Govaresh 2019; 23(4), 251-256. 

75- Ghomi SYF, Shakeri M, Hoseinpor Z, Mohammadbeigi A. Blatchford and Rockall Systems in the Prediction 

of Upper Gastrointestinal Bleeding. GOVARESH. 2019;24(2):88-94. 

76- Hormati A, Ghadir MR, Rezvan S, Mohammadbeigi A, Alemi F. Comparison of the Success Rate and 

Complications of Blind Liver Biopsy and Ultrasound-Guided Liver Biopsy. Govaresh. 2019;24(1):58-62. 

77- Najari N, Mehdizadeh AH, Mehdizadeh M, Nodoushan ZJ, Mohammadbeigi A. A Comparison between 

Conventional and Video Methods of Health Education on Improvement of Oral Health in Elementary School 

Students of Qomrood Village, 2018,(Iran). Qom Univ Med Sci J. 2019;13(5):25-32. 

 

5. Scientific Articles in International congreses [In perisan]: 

 

1-Mohammadbeigi A.,tabatabii S.H.R., mohammad salehi N., zeighami B. determinant the model of gestational diabetes risk 

factors in shiraz women. Abstract book the 1st national congress of endocrine & metabolism updates.31 oct- 1 nov 2007.isfahan, 

page:18 

2-Mohammad beigi A.,tabatabii S.H.R., mohammad salehi N., yazdani M. association of gestational diabetes with unpleasant 

outcomes of pregnancy. Abstract book the 1st national congress of endocrine & metabolism updates.31 oct- 1 nov 2007.isfahan, 

page:19. 

3-Mohammad beigi A. The Gestational diabetes. 7th international congress on Obstetrics and Gynecology. 9-13 Nov 2007. page 

48. 

4-Mohammadbeigi A. Evaluation for predictor factors of preterm delivery and impact of education in prevention on Shiraz. 

Abstracts of 16th Congress of Iranian Society for Reproductive Medicine.Shiraz, Iran,3-5 March 2010. Iranian Journal of 

Reproductive Medicine, Vol 9, Suppl 1, Winter 2010.p277. 

5-Mohammadbeigi A. Prevalence of unintended pregnancy and its related factors in Arak 2007. Abstracts of 16th Congress of 

IJRM.Shiraz, Iran,3-5 March 2010. Iranian Journal of Reproductive Medicine, Vol 9, Suppl 1, Winter 2010.p278. 

6-Mohammadbeigi A.Trend of labor progression in multiparous women in FASA 2005. Abstracts of 16th Congress of 

IJRM.Shiraz, Iran,3-5 March 2010. Iranian Journal of Reproductive Medicine, Vol 9, Suppl 1, Winter 2010.p279. 

7-Mohammadbeigi A.Pattern of labor progression in nulipara women in south of Iran. Abstracts of 16th Congress of 

IJRM.Shiraz, Iran,3-5 March 2010. Iranian Journal of Reproductive Medicine, Vol 9, Suppl 1, Winter 2010.p280. 

http://www.isrmcongress2010.ir/global/index.php?option=submit-form&step=step2&action=edit&id=312
http://www.isrmcongress2010.ir/global/index.php?option=submit-form&step=step2&action=edit&id=313


 12 

8- Mohammadbeigi A, mohammad salehiN, mousavizadehA. .Factors Influencing Cesarean Delivery Method in Shiraz 

Hospitals . Abstracts of 16th Congress of Iranian Society for Reproductive Medicine.Shiraz, Iran,3-5 March 2010. IJRM, Vol 9, 

Suppl 1, Winter 2010.p281. 

9-Mohammadbeigi A, mohammad salehiN, tabatabaee H.r Progression Trend Comparison of Labor in Women of our day with 

the Freidman Curve. Abstracts of 16th Congress of Iranian Society for Reproductive Medicine.Shiraz, Iran,3-5 March 2010. 

IJRM, Vol 9, Suppl 1, Winter 2010.p282. 

10-Mohammadbeigi A. Determination risk factors of macrosomia neonatal birth, with regard to Gestational diabetes. Abstracts 

of 16th Congress of Iranian Society for Reproductive Medicine.Shiraz, Iran,3-5 March 2010. IJRM, Vol 9, Suppl 1, Winter 

2010.p18. 

11-Mohammad-Beigi, A., Mohammad-Salehi, N.Determination risk factors of Macrosomia neonatal birth, with regard to 

Gestational diabetes. Proceeding of the 22nd International Congress of Pediatrics Mashhad– Oct 2010. Neonatology Abstracts. 

Pp 54. 

12-Ghamari F., Mohammad-Beigi, A., Khodayari M.Work station revision by ergonomic posture analyzing of Arak bakery 

workers. The 3 rd international congress on occupational health nursing. Agust 6-9, 2010.Workpia Yokohoma, Japan. 

13- mohammad salehi N.,Mansori A., Khazaeei F., EShrati B. Mohammadbeigi A.  Epidemiologic survey of brucellosis in 

Markazi Province 2007-2008. Processing of 7th national congress of zoonotic diseases. Yasuj 17-19 May 2011.p 50. 

14- Ghamari F., Mohammad-Beigi, A., Determination of Effective Risk Factors in Incidence of Occupational 

Accidents in One of the Large Metal Industries. XIX Congress on Safty and healthy in work . Alman.2014 

15- J. Hassanzadeh, A. Mohammadbeigi. F. Basiri, Prevalence of Symptoms of Asthma and Allergic Diseases with ISSAC Method. 8 th 

biennal congress of Iranian society of asthma and allergy. Shiraz. 2010. 

16- Mohammadbeigi A, Hassanzadeh J, Mohammadsalehi Narges, Mousavizadeh A,. Asthma prevalence in Iranian guidance school children, 

a descriptive meta-analysis. 8 th biennal congress of Iranian society of asthma and allergy. Shiraz. 2010. 

17- Mohammadsalehi Narges Abolfazl Mohammadbeigi. Mousavizadeh, Modeling of Internet Addiction and Risk Factors in Medical 

Students, Iran. First int. Sci Res Congress of Iranian Society. Iravan. 2011 

18- Mohammadbeigi A, Hassanzadeh J, Mousavizadeh, N Mohammadsalehi. Asthma prevalence in Iranian guidance school children, a 

descriptive meta-analysis. First int. Sci Res Congress of Iranian Society. Iravan. 2011 

19-Ghamari F., Ebrahimi H, Mohammad-Beigi, A. Exposure to Volatile Organic Compounds on Arak Car Function Effects. XIX Congress 
on Safty and healthy in work . Turkey 2011 

 

 

 مقاالت ارایه شده در کنگره ها و سمینارهای علمی داخلی: -6

. بررسی ارتباط بین وضعیت سالمت روانی ، ابعاد آن و سایر ویژگیهای فردی با موفقیت ابوالفضل محمد بیگینرگس محمد صالحی،  -1

 .11،پوستر43.نشست 1389کنگره آموزش پزشکی . تهران  تحصیلی در دانشجویان دانشگاههای اراک. یازدهمین

. 1386. شیوع بارداریهای بدون برنامه  و فاکتورهای مرتبط با آن در شهر اراک سال ابوالفضل محمد بیگی نرگس محمد صالحی، -2

 .122. ص 1389ششمین کنگره اپیدیمولوژی. شاهرود 

تی. محاسبه بار منتسب به  اضافه وزن و چاقی در بیماریهای غیر واگیر در استان ، جعفر حسن زاده، بابک عشر ابوالفضل محمد بیگی -3

 .46.ص 1389. ششمین کنگره اپیدیمولوژی. شاهرود 1385مرکزی سال 

، محمد صالحی نرگس ، قهرمانی فریبا، بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بیماری  محمد بیگی ابوالفضل -4

 23و  22تهران. (. دومین سمیینار علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 1384تیت ویروسی و ارتباط آن با ویژگیهای دموگرافیک ) سال هپا

 .67. ص84آذر ماه 

، قائم هاله. بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت و همبسته های آن در دانشجویان  محمد بیگی ابوالفضلمحمد صالحی نرگس ،  -5

 .209. ص 84آذر ماه  23و  22. دومین سمیینار علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران.  1384اه علوم پزشکی شیراز، دانشگ

، قائم هاله. بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت و همبسته های آن در دانشجویان  محمد بیگی ابوالفضلمحمد صالحی نرگس ،  -6

 .1385خرداد ماه  9-11اولین سمیینار آسیب شناسی علوم اجتماعی دانشگاه شیراز.  .  1384دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 

http://www.isrmcongress2010.ir/global/index.php?option=submit-form&step=step2&action=edit&id=314
http://www.isrmcongress2010.ir/global/index.php?option=submit-form&step=step2&action=edit&id=314
http://www.isrmcongress2010.ir/global/index.php?option=submit-form&step=step2&action=edit&id=315
http://www.isrmcongress2010.ir/global/index.php?option=submit-form&step=step2&action=edit&id=315
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. بررسی سطح آگاهی پزشکان عمومی شیراز در مورد کنترل تغذیه ای چاقی ، پر  .محمدبیگی ااحمدی ا.، گیوزاده ح.، مظلوم ز.،  -7

 . 291. ص 1385شهریور ماه  13-16.  نهمین کنگره تغذیه ایران. تبریز 1384فشاری خون و دیابت در سال 

محمد صالحی نرگس. سنجش پایایی آزمونها. ویژه نامه خالصه مقاالت هشتمین ،سید حمیدرضا طباطبایی،  محمد بیگی ابوالفضل-8

 .86-87: 1385اسفندماه 15-17همایش کشوری آموزش پزشکی کرمان. 

جهان و ایران. خالصه مقاالت کنگره سالمندی دانشگاه علوم پزشکی . روند سالمندی در محمد بیگی ابوالفضلمحمد صالحی نرگس ، -9

 .7: صفحه 1386آبان ماه  1-3کاشان،

، سید حمیدرضا طباطبایی، نرگس محمد صالحی. بررسی ارتباط دیابت در دوران بارداری با عواقب نامطلوب ابوالفضل محمد بیگی-10

 .66. صفحه 1386آبانماه  18 -22ران. تهران . حاملگی. هفتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ای

علیرضا چوبینه، اسماعیل سلیمانی. بررسی میزان شیوع عالئم اختالالت اسکلتی عضالنی در کارگران یک ابوالفضل محمد بیگی ، -11

دانشگاه علوم  1386. اولین سمینار علمی تخصصی سالمت و صنعت. بهمن ماه 1384 –شرکت تولید سازه های فلزی در شهر شیراز 

 .26پزشکی اراک. صص 

، مسعودحاجیان ،بابک عشرتی،علی منصوری. بررسی ارتباط سنجشهای بیوشیمیایی  ابوالفضل محمد بیگینرگس محمد صالحی ،  -12

 .290ص .1387آبانماه  16-18ژی. کردستان. خون و چاقی در استان مرکزی. پنجمین کنگره اپیدمیولو

سید حمیدرضا طباطبایی، نرگس محمد صالحی، بررسی ارتباط بین میزان فعالیت بدنی در طی بارداری با  ،ابوالفضل محمد بیگی -13

 .177ص .1387آبانماه  16-18ژی. کردستان. . پنجمین کنگره اپیدمیولو پیامدهای حاملگی در مادر و نوزاد

ی منصوری. شیوع چاقی در استان مرکزی. پنجمین ، نرگس محمد صالحی، مسعودحاجیان ،بابک عشرتی،عل ابوالفضل محمد بیگی -14

 .178ص  .1387آبانماه  16-18ژی. کردستان. کنگره اپیدمیولو

کشورهای درحال توسعه و سالمند شدن جمعیت در مقایسه روند ، نرگس محمد صالحی، فرهاد قمری.  ابوالفضل محمد بیگی -15

 . 1387اسفند  14و13ن. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. . کنگره سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداتوسعه یافته

راهکارهای ارتقاء سالمت سالمندان. کنگره سراسری سالمندی و پزشکی ، نرگس محمد صالحی، فرهاد قمری.  ابوالفضل محمد بیگی -16

 .1387اسفند  14و13سالمندان. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 

. بررسی وضعیت سل خارج ریوی در سال ابوالفضل محمد بیگی، نرگس محمد صالحی، علی اصغر فرازی، منصوره جباری اصل -17

 .79. صفحه 1387. نوزدهمین کنگره سراسری سل. مهر 1386

. صفحه 1387دی ماه  4-6های آن در شهر اراک.کنگره ملی سالمت خانواده. . الگوی شیردهی و تعیین کنندهابوالفضل محمد بیگی -18

136. 

.  کنگره سوء رفتار و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراکبررسی شیوع ،  ابوالفضل محمد بیگی، اکرم بیاتی، محسن شمسی -19

 .65 . صفحه1387دی ماه  4-6ملی سالمت خانواده.

ز دیدگاه زنان بررسی عوامل موثر  در خشونت خانگی و روشهای مقابله با آن ا،  ابوالفضل محمد بیگی محسن شمسی، اکرم بیاتی، -20

 88. صفحه1387دی ماه  4-6نگره ملی سالمت خانواده.کشهر اراک. 

بررسی شیوع خشونت و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان باردار شهر اراک.  ،  ابوالفضل محمد بیگیمحسن شمسی، اکرم بیاتی،  -21

 .149 . صفحه1387دی ماه  4-6نگره ملی سالمت خانواده.ک

بررسی ارتباط بین وضعیت سالمت روانی ، ابعاد آن و سایر ویژگیهای فردی با .  ، نرگس محمد صالحی مد بیگیابوالفضل مح -22

 .442. ص  1388. دهمین کنگره آموزش پزشکی . شیراز. موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاههای اراک

و رضایتمندی پرسنل  بین وضعیت سالمت روانیبین ،فرزانه جهانی. بررسی رابطه  ابوالفضل محمد بیگینرگس محمد صالحی،  -23

 .005. کد 1389بیمارستانهای شهر اراک.گنکره سراسری ایمنی و سالمت در محیطهای آموزشی، درمانی و بهداشتی،همدان، اردیبهشت 



 14 

ر آن در دانشجویان و عوامل خط وضعیت سالمت روانینرگس محمد صالحی، فرزانه جهانی شیوع افسردگی ،  ،ابوالفضل محمد بیگی -24

 .003. کد 1389دانشگاههای اراک. گنکره سراسری ایمنی و سالمت در محیطهای آموزشی، درمانی و بهداشتی،همدان، اردیبهشت 

در زنان شهر شیراز. زابل. دیابت در دوران بارداری تعیین عوامل خطر ساز  .، مریم پرند، نرگس محمد صالحیابوالفضل محمد بیگی -25

 .180-81:  89آبان ماه  18-20ایش سراسری پرستاری دیابت. اولین هم

مدل سازی تعیین کننده های وقوع دیابت در دوران بارداری در شهر ، نرگس محمد صالحی.  ابوالفضل محمد بیگیمریم پرند،  -26

 .184-85:  89آبان ماه  18-20. زابل. اولین همایش سراسری پرستاری دیابت. شیراز

. زابل. اولین همایش سراسری پرستاری دیابت. عوارض دیابت حاملگیابوالفضل محمد بیگی.  صالحی ، مریم پرند،نرگس محمد  -27

 .196-97:  89آبان ماه  20-18

. خالصه مقاالت . تعیین علل موثر بر  تولد نوزادان ماکروزمی با تاکید بر دیابت حاملگیابوالفضل محمد بیگینرگس محمد صالحی،  -28

 .81. ص 89آذرماه  6-8گره سراسری مراقبتهای کودکان و نوزادان. مشهد. اولین کن

انحصاری با شیر مادر در نوزادان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی  الگوی تغذیه. ابوالفضل محمد بیگینرگس محمد صالحی،  -29

 .88. ص 89آذرماه  6-8مشهد.  . خالصه مقاالت اولین کنگره سراسری مراقبتهای کودکان و نوزادان.شهر اراک

. خالصه بررسی تاثیر تغذیه با شیر مادر بر الگوی رشد شیرخواران زیر شش ماه، نرگس محمد صالحی.  ابوالفضل محمد بیگی -30

 .90. ص 89آذرماه  6-8مقاالت اولین کنگره سراسری مراقبتهای کودکان و نوزادان. مشهد. 

قی، نرگس محمد صالحی نقش فاکتورهای تغذیه ای در ابتال به سرطان کولورکتال. چهارمین ، کامران مشفابوالفضل محمد بیگی -31

 . 89آذرماه  9-12کنگره سراسری کولوپروکتولوژی ایران، بیماریهای آنال. شیراز، 

ل در شهرستان اراک. ، کامران مشفقی، نرگس محمد صالحی. تعیین علل فردی موثر در ابتال به سرطان کولورکتاابوالفضل محمد بیگی -32

 . 89آذرماه  9-12چهارمین کنگره سراسری کولوپروکتولوژی ایران، بیماریهای آنال. شیراز، 

. نابرابری در سالمت، روشهای اندازه گیری و کاربرد آن در داده های طرح  زاده حسن بابک عشرتی، جعفر ،محمدبیگی ابوالفضل  -33

 92اردیبهشت  24-26. ن کنگره اپیدمیولوژی ایران. یاسوجبهره وری از سالمت استان مرکزی. هفتمی

ساله مهدکودکهای شیراز و ارتباط آن با  3-6احمدی ا، موذن م، مصالیی ز، محمدبیگی ا. بررسی دریافت واد مغذی در کودکان  -34

 .75-74: 89اسفند  12-10شاخصهای رشد. همایش سراسری سبک زندگی سالم. یاسوج. 

 می:برجستگیهای عل -7

 مقام ارائه دهنده عنوان ردیف

 معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه 1397دانشگاه علوم پزشکی قم سال )رتبه اول دانشیاران دانشگاه( پژوهشگر برتر  1

)یازدهمین جشنواره شهید 1397دانشگاه علوم پزشکی قم  برگزیده دانشکده بهداشتاستاد  2

 مطهری(

 دانشگاه علوم پزشکی قم ریاست

 معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه 1397دانشگاه علوم پزشکی قم سال )باالترین افلیشن مراکز تحقیقاتی( پژوهشگر برتر  3

 معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه 1396دانشگاه علوم پزشکی قم سال )رتبه اول دانشکده( پژوهشگر برتر  4

 استاندار قم 1396سال استان قم  )رتبه اول بخش هیئت علمی( درپژوهشگر برتر  5

 دانشگاه علوم پزشکی قم ریاست 1396فرآیند برتر آموزشی در دهمین جشنواره شهید مطهری  6

 معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه 1395دانشگاه علوم پزشکی قم سال )رتبه اول( پژوهشگر برتر  7

 دانشگاه علوم پزشکی قم ریاست واره شهید مطهری()نهمین جشن1395استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی قم  8

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم 1394استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی قم  9

 معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه 1393پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی قم سال  10

 وزشی دانشگاه علوم پزشکی قممعاونت آم 1393استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی قم  11
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 استاندار قم 1392پژوهشگر برتر استان قم سال  12

 معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه 1392پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی قم در سال  13

 معاونت آموزش و پژوهش دانشگاه 1391پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی قم در سال  14

 معاونت آموزش و پژوهش دانشگاه 1390انشگاه علوم پزشکی قم در سال پژوهشگر برتر د 15

در سال  رازیش یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یممتاز آموزش یدانشجو 16

1391

 

 رازیش یدانشگاه علوم پزشک استیر

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 مدی نژاددکتر اح -ریاست محترم جمهوری 1390دانشجوی نمونه کشوری در سال  17

 ریاست دمین جشنواره مخترعین و متکرین بسیجی رتبه اول گروه پزشکی در جشنواره مبتکرین و مخترعین بسیجی استان فارس 18

دانشجوی ممتاز آموزشی پژوهشی )همایش دانش و پویش( دانشگاه علوم پزشکی شیراز در  19

 1389سال 

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388ر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال پژوهشگر برت 20

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک در بخش اعضای هیئت علمی 1388پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال  21

 آقای مهندس شعبانعلی فرد -ر استان مرکزیاستاندا در بخش اعضای هیئت علمی 1388پژوهشگر برتر استان مرکزی در سال  22

ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی  1389دانشکده بهداشت علوم پزشکی شیراز در سال  PhDدانشجوی ممتاز مقطع  23

 شیراز

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1387رتبه سوم آزمون دکتری اپیدمیولوژی در سال  24

ریاست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  1386اراک در سال  علوم پزشکیکده پیراپزشکی استاد نمونه دانش 25

 اراک

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 1383رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی در سال  26

کده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ریاست دانش اراک علوم پزشکیدانشگاه  1378رتبه اول دانشجویان بهداشت عمومی روزانه بهمن  27

 اراک

 رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1380اراک در سال  علوم پزشکیدانشجوی ممتاز بسیجی دانشگاه  28

 

 تالیف -8

رات  تهران. انتشاااا.  مجموعه نکات و آزمونهای اصللحاحات،مفاهیو و اصللول اپیدمیولو ی . مقیمی بیژن، محمد بیگی ابوالفضللل

 .1386آبنوس.

 

 ملی و منحقه ایطرحهای مصوب تحقیقاتی و همکاری در مجری  - 9

رد

 یف
 نام و موضوع اثر

وضعیت 

 طرح
 سمت  کد طرح در واحد ارائه دهنده

بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بیماری هپاتیت ویروسی و ارتباط آن با ویژگی های 

 (. 1384ک )سالدموگرافی

-2426 -علوم پزشکی شیراز خاتمه 

84 
 مجری

 مجری 85-2902 -علوم پزشکی شیراز خاتمه   -1385بررسی عوامل موثر در ابتال به ماکروزمی و دیستوشی شانه در نوزادان مادران شهر شیراز سال 

 84-2767 -علوم پزشکی شیراز خاتمه  ).1384 -1385دان و مادران شیراز) مدل سازی تاثیرعوامل خطر دیابت دردوران بارداری  برپیامدهای آن در نوزا
 

 همکار

 همکار 84-2428 -علوم پزشکی شیراز  خاتمه  . 1384بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت  و همبسته های آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 84-2707 -علوم پزشکی شیراز خاتمه  -1384عوامل موثر بر آن در اپراتوران کامپیوتر بانکهای شیراز  بررسی میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی و 

 

 همکار

در میان کارگران شرکت سازه های فلزی  و عوامل موثر بر آن در  بررسی میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی

 -1384شیراز 

 84-2636 -علوم پزشکی شیراز خاتمه 

 

 همکار
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 همکار 85-3006-علوم پزشکی شیراز خاتمه  -بررسی الگوی پیشرفت زایمان در زنان زائوی بیمارستان شریعتی فسا و عوامل مرتبط با آن...

 مجری 405 خاتمه یافته بررسی عوامل موثر بر ابتال به سرطان کولورکتال در شهر اراک.

 مجری 382 خاتمه یافته 86تا  84آن در کارخانه آذرآب اراک از سال بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث شغلی و عوامل مرتبط با 

 مجری 340 خاتمه یافته .1387بررسی وابستگی به اینترنت و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 

 مجری 260 خاتمه یافته .1386ل بررسی الگوی شیر دهی و تعیین کننده های آن در مادران شیرده شهر اراک در سا

بررسی میزان افسردگی و وضعیت سالمت عمومی و فاکتورهای موثر بر آن در دانشجویان خوابگاه های دانشگاه 

 علوم پزشکی اراک و دانشگاه اراک.
 مجری 285 خاتمه یافته

)تهران، اصفهان، مشهد، زاهدان و  ماهه حومه شهرهای بزرگ ایران 35تا  24برآورد پوشش واکسیناسیون در کودکان 

 1391اراک( در سال 
 مجری 966 خاتمه یافته

برآورد بارکاری پرسنل بهداشتی درمانی مراکز روستایی )پزشک، ماما، بهورز و کاردان یا کارشناس بهداشتی( در 

 شهرستان اراک و مقایسه آن با دستورالعمل مرتبط کشوری
 مجری 898 دست اجرا

 ناظر 435 خاتمه یافته 1389مامایی اراک در سال -پیدمیو لوژیک مواجهه با خشونت در محیط بالینی دانشجویان دانشکده پرستاریبررسی ا

 همکار 380 خاتمه یافته مقایسه ارزشیابی عملکرد اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی اراک توسط دانشجویان با خود ارزیابی اساتید.

 همکار 350 خاتمه یافته .88غلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در سال بررسی رضایت ش

بررسی علل و عوامل موثر بر عدم پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک و ارائه برخی از 

 راهکارهای مناسب در این زمینه از دیدگاه دانشجویان
 همکار 325 خاتمه یافته

 همکار 367 خاتمه یافته ایسه ای مشکالت دانشجویان عادی با دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی اراک.بررسی مق

و ارائه روشهای ارگونومیکی مناسب در نانوایی های شهر OWASافزایش آسیب های اسکلتی عضالنی به روش 

 اراک .
 همکار 243 خاتمه یافته

 همکار 301 خاتمه یافته برخی از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک.بررسی شیوع سوءرفتار و 

بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت خود درمانی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

 در مانی شهر اراک.
 همکار 296 خاتمه یافته

( & Effects Analysis Failure Modesاختار به روش آنالیز ریسک در شرکت مجتمع شیر االت گاز گد

FMEA 
 همکار 328 خاتمه یافته

 همکار 967 دست اجرا 1391تعیین میزان بهره وری از خدمات سبا در استان مرکزی سال 

 گرنیال به ممبت مارانیت سردرد در بو شدّ زانیبر م ومیزیو من  میبا  والپرات سد کیالکتیدرمان پروف یاثربخش سهیمقا

 قم یدانشگاه علوم پزشک یبهشت دیشه مارستانیمراجعه کننده به ب

در انتظار 

 قرارداد

 همکار 94566

بررسی واکنش سرمی بیماران مبتال به عفونت هلیکوباکترپیلوری نسبت به فیوژن پروتئین نوترکیب،  شامل پروتئین 

FliD یهلیکوباکترپیلور ژنیکهای آنتیو پپتید 

تظار در ان

 قرارداد

 همکار 94567

 قم پزشکی علوم دانشگاه پرستاران در خودکارآمدی و سالم زندگی سبک بین ارتباط تعیین

 

در انتظار 

 قرارداد

 مجری 94548

 مکاره 94550 در حال اجرا 93-94 سالاستان قم  یتیحما یسال و باالتر تحت پوشش مراکز و سازمان ها 85کهنساالن  یسبک زندگ یبررس

 همکار 94527 در حال اجرا 1394های زنانه شهر قم در سال بررسی وضعیت بهداشتی آرایشگاه

شهر قم  یرستانیآموزان دختر سال چهارم دبخواب دانش تیفیبا استرس کنکور و ک یجانیارتباط هوش ه یبررس

1394 

در انتظار 

 قرارداد

 همکار 94518

در بخش  یبستر یو گوارش یعفونت تنفس یدارا مارانیب یآگهشیبا پ Dنیمتایو یارتباط سطح سرم یبررس

 بیمارستان حضرت معصومه)س( قم یو عفون ژهیو یهامراقبت

 همکار 94507 در حال اجرا

 ارهمک 93501 در حال اجرا 1393 قم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در آن های همبسته و  فراغت اوقات گذراندن چگونگی بررسی

 یدوره  یط Pabon Lassoقم با استفاده از مدل  یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یمارستانهایعملکرد ب یابیارز

 1389-1392 یزمان

 مجری 93500 در حال اجرا

 و ساوه شهرستان در بیماری بالینی عالئم با آن ارتباط و سل به مبتال بیماران درمان و تاخیردرتشخیص شیوع بررسی

 1387-93درسالهای یهزرند

 مجری 93499 در حال اجرا

بررسی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل و رابطه آن با کیفیت خواب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 مجری 93498 در حال اجرا

شهر قم در سال  یرستانیند دبسالمت روان و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر تک فرزند و چند فرز سهیمقا

 93-94 یلیتحص

در انتظار 

 قرارداد

 مجری 93492

مراجعه کننده به  یکودکان مبتال به رفالکس ادرار  DSMA  scan جیو نتا  یادرار نیارتباط سرولوپالسم یبررس

 حضرت معصومه )س( استان قم مارستانیب یدرمانگاه نفرولوژ

 همکار 93490 در حال اجرا

 PICUآن در کارکنان بخش   یکیوتیبیمقاومت آنت یارئوس و الگو لوکوکوسیاستاف ینیب نیناقل وعیش نییتع

 93اطفال )حضرت معصومه( شهر قم در سال   مارستانیب  NICUو

 همکار 93489 در حال اجرا

 یا هیحاش یهه نواحما 47تا  24( کودکان کی MMR( ثالث سه و ونیناسیدر زمان واکس ریوعلل تاخ زانیم یبررس

 بقا لیبا استفاده از تحل 1392در سال رانیبزرگ ا یشهرها

 خاتمه

11/5/94 

 مجری 93487

قم سال  یدانشگاه علوم پزشگ انیآن دردانشجو یهمراه وهمبسته ها یتوهم ارتعاش وزنگ تلفن ها وعیش بررسی

93 

 خاتمه

9/5/94 

 مجری 93486
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 خاتمه 1393نوع دو شهر قم در سال  یابتید مارانیب یلکرد خودمراقبتبا عم یارتباط خودکارآمد یبررس

5/5/94 

 همکار 93485

در بخش  RULAو  REBA یبا روشها سهیمقا لهیبوس NERPAپوسچر  یابیارز دیروش جد یاعتبارسنج

 رانیصنعت ا

 همکار 93479 در حال اجرا

 خاتمه 1393در شهرستان شهرضا در سال ونیرانندگان کام عضالنی-اسکلتی واختالالت یارتباط استرس شغل یبررس

16/3/94 

 همکار 93474

بر  یدرمان یسال شهر قم مراجعه کننده به مراکز بهداشت 34ارزیابی خطر ابتال به سرطان سینه در زنان باالتر از : 

 1393در سال  لیاساس مدل گ

 خاتمه

1/5/94 

 مجری 93465

 93447 در حال اجرا ایرانی مردان سالمت خدمات گیرندگان  سالمت بر سما خدمات بسته زندگی شیوه تمداخال اثربخشی ارزشیابی

 

 مجری

 خاتمه صنعت یک کارکنان در آن با مرتبط هایمتغیر تعیین و ایمنی مهار جایگاه بررسی

10/4/94 

 همکار 93446

 همکار 93425 در حال اجرا 1393 سال در بیمار ساختمان سندروم شیوع با آن ارتباط و قم( ابتدایی)مدارس داخل هوای قارچی بار بررسی

 همکار 93422 در حال اجرا 94 سال در قم استان سال 7-5 کودکان اسکلتی هایناهنجاری بر وزن اضافه و چاقی تاثیر بررسی

 در آن با مرتبط عوامل و قم رشه دولتی و آزاد هایدانشگاه دانشجویان در فوری هایغذا مصرف وضعیت بررسی

 1393 سال

 خاتمه

27/12/93 

 مجری 93416

 همکار 93400 در حال اجرا اتاق هوای در موجود هایقارچ میزان کاهش بر( نساء عنبر و اسپند دود) طبی هایدود اثر بررسی

 خاتمه 1392سال  قم، پزشکی ومعل دانشگاه دانشجویان در آن بر موثر عوامل و سالمت ارزیابی خود وضعیت بررسی

5/8/93 

 مجری 93397

 مراکز خودمعرف معتادان در مرتبط  سازخطر رفتارهای و HIVو B ، Cهپاتیت هایبیماری به آلودگی شیوع بررسی

 قم اعتیاد ترک

 خاتمه

25/9/93 

 مجری 93396

 خاتمه قم شهر در خوراکی هایروغن پسماند از بایودیزل تولید سنجی امکان و مشخصات منابع، بررسی

14/2/94 

 همکار 93393

 دانشگاه پسر و دختر خوابگاهی دانشجوان در بدنی ترکیب با آن ارتباط و اسکلتی هایناهنجاری  شیوع میزان بررسی

 قم پزشکی علوم

 همکار 93384 در حال اجرا

 مجری 93383 در حال اجرا کاهش آن یقم و راهکارها یعفون یرفتار یاهیماریمرکز مشاوره ب هی نیپر خطر درمراجع یرفتارها وعیش نییتع

 همکار 92375 در حال اجرا فعالغیر و فعال چاق کودکان در لیپیدی نیمرخ یمقایسه

 همکار 92369 در حال اجرا قم استان در هیپرکلسترولمی بیماران در  LDLRوApoB100،  PCSK9 هایژن هایموتاسیون بررسی

 دانشجویان در تحقیق روش درس شناختی یادگیری بر الکترونیکی و کارگاهی آموزش روش دو تأثیر مقایسه

 قم پزشکی علوم دانشگاه

 خاتمه

10/8/93 

 همکار 92366

 خاتمه سال سرد ماههای طی در خانگی گازسوز بخاری دودکش از خروجی هایآالینده تغییرات بررسی

17/10/93 

 همکار 92355

 خاتمه صنعتی آالتماشین تولید صنعت یک کارکنان در آن بر مؤثر عوامل و شغلی فرسودگی و استرس میزان بررسی

25/2/93 

 همکار 92352

 همکار 92345 در حال اجرا 1391 قم، استان مسلول بیماران درمان شروع و شناسایی در تأخیر بر مؤثر عوامل بررسی

 خاتمه ر منازل مسکونی و اماکن عمومی شهر قمبررسی غلظت گاز رادون د

20/12/93 

 همکار 91335

 خاتمه 2012تا  2003های علم سنجی در سالهای تحلیل استنادی مدارک علمی دانشگاه علوم پزشکی قم با روش

1/3/93 

 مجری 91329

و بندر جاسک در خصوص دندانپزشکی شهر قم  هایمقایسه میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مطب

 1391-1392بهداشت دهان و دندان در سال 

 همکار 91326 در حال اجرا

 خاتمه یشده به شهر قم با دختران عادوارد یدختران فرار یسالمت عموم تیو وضع یمذهب یریگجهت سهیمقا

7/11/91 

 مجری 91315

 خاتمه آیتمی 20نگ اعتبارسنجی ویراست فارسی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یا

15/9/91 

 مجری 91308

 

 شرکت در سمینارها و همایشها:
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 تدریس در کارگاه -1

 محل نام دوره ردیف

 برگزاری

 مدت) ساعت( شماره مجوز

 تاریخ شماره

 ساعت تدریس 3 18/6/94 د/10234 علوم پزشکی قم تدریس در کارگاه روش تحقیق مقدماتی 1

 ساعت 5 18/6/94 د/10236 علوم پزشکی قم مدیریت کارگاه روش تحقیق مقدماتی 2

 ساعت تدریس 3 7/11/92 د/10708 علوم پزشکی قم تدریس در کارگاه روش تحقیق مقدماتی 3

 ساعت تدریس 8 6/4/92 د/3144 علوم پزشکی قم مقدماتی و پیشرفته SPSSتدریس  4

 ساعت تدریس 4 8/11/92 د/10792 پزشکی قم علوم برای هیئت علمی SPSSتدریس  5

 ساعت تدریس 1 02/06/93 د/7555 علوم پزشکی قم تدریس کارگاه پروپوزال نویسی 6

 ساعت تدریس 6 8/12/92 د/11982 علوم پزشکی قم RCTتدریس کارگاه  7

 ساعت تدریس 2 02/06/93 د/7550 علوم پزشکی قم تدریس کارگاه طراحی پرسشنامه 8

 ساعت تدریس 5 2/6/93 د/7549 علوم پزشکی قم یس در کارگاه روش تحقیقتدر 9

 ساعت تدریس 6   علوم پزشکی قم تدریس در کارگاه روش تحقیق مقدماتی 10

 ساعت تدریس 5 29/8/92 92829001 آزاد اسالمی قم تدریس کارگاه پروپوزال نویسی 11

 ساعت تدریس 12 20/9/93 پ/15150/34 ضمن خدمت -وم پزشکی قمعل تدریس روش تحقیق مقدماتی و پروپوزال نویسی  12

 ساعت تدریس 4 23/12/93 د/18987 ضمن خدمت -علوم پزشکی قم تدریس روش تحقیق مقدماتی و پروپوزال نویسی  13

 سساعت تدری 3 19/11/93 پ/19015/34 ضمن خدمت -علوم پزشکی قم تدریس روش تحقیق مقدماتی و پروپوزال نویسی  14

 ساعت تدریس 16 10/1/92 پ/92/2ص552 ضمن خدمت -علوم پزشکی اراک تدریس انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 15

 محل برگزاری تاریخ همایش،کنفرانس، سمینار ردیف

 دانشگاه علوم پزشکی یزد 18/9/1382الی  16/9/82 اولین کنگره آموزش بهداشت 1

 پزشکی زاهدان دانشگاه علوم 18/11/1383الی  16/11/83 دومین کنگره ساالنه اپیدمیولوژی 2

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 21/2/85الی  19/2/85 سومین کنگره ساالنه اپیدمیولوژی 3

4 CPCR 31/1/1385 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 19/2/85 مدلسازی و نقش آن در پیش بینی ...  5

 ه شیرازدانشگا 9/10/84الی  8/10/84 کارگاه آموزشی ازدواج 6

 هالل احمر استان فارس 6/9/84الی  8/8/84از تاریخ  کمکهای اولیه 7

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 2007ژانویه  14-15 سومین کنگره بین المللی بهداشت خانواده 8

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 17/12/85الی  15/12/85 هشتمین همایش آموزش پزشکی 9

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 16/1/86 سمینار ملی طب ورزشی 10

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 23/3/86الی  21/3/86 کنفرانس بین المللی جامعه ایمن 11

 مرکز تحقیقات تروما و جراحی  1386خرداد ماه  کارگاه ایمنی کودکان  12

 دانشگاه علوم پزشکی اراک 1386مهرماه  کارگاه روش تحقیق مقدماتی 12

 دانشگاه علوم پزشکی اراک 1387شهریور ماه  وش تحقیق پیشرفتهکارگاه ر 13

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1389تیرماه  کارگاه بین المللی امیدزندگی 14

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1389شهریور ماه  روزه روش تحقیق پیشرفته 5کارگاه  15

 ه علوم پزشکی شیرازدانشگا 1389اسفند  کارگاه بین المللی سوانح ترافیکی 16

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1389اسفند  Data miningکارگاه  17

 دانشگاه علوم پزشکی قم 1391آبان  شرکت در کارگاه امر به معروف 18

 دانشگاه علوم پزشکی قم 1392آذر  شرکت در کارگاه سبک زندگی اسالمی 19

 گاه علوم پزشکی قمدانش 1391آبان  شرکت در کارگاه تدوین طرح درس 20

 دانشگاه علوم پزشکی قم 1392خرداد  تحت وب End Noteشرکت در کارگاه  21
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 ساعت تدریس 8 10/1/92 پ/92/2ص554 ضمن خدمت -علوم پزشکی اراک تدریس پروپوزال نویسی 16

 ساعت تدریس 9   علوم پزشکی شیراز تدریس روش تحقیق و پروپوزال نویسی 17

 ساعت تدریس 4   علوم پزشکی شیراز ریس روش تحقیقتد 18

 ساعت تدریس 4   علوم پزشکی شیراز تدریس روش تحقیق 19

 ساعت تدریس 18   علوم پزشکی اراک تدریس روش تحقیق  20

21 ICDL ساعت تدریس 15   علوم پزشکی اراک تدریس 

 ساعت تدریس 8   علوم پزشکی اراک تدریس روش تحقیق 22

 

 ضویت در کمیته ها و انجمنهای علمی:ع -11

 معاون پژوهشی دانشکده بهداشت  -1

 مدیر گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت قم -2

 دانشکده بهداشت قم EDOمسئول  -3

 عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قم -4

 قم بیمارستان شهید بهشتی عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه بالینی -5

 شورای پژوهشی معاونت بهداشتی استان قمعضو  -6

 عضو کمیته پولیو معاونت  بهداشتی استان قم -7

 عضو شورای راهبردی دانشکده بهداشت قم -8

 عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت قم -9

 عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت قم -10

 ز)دریافت لوح تقدیر(عضو فعال  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیرا  -11

 عضو فعال  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز -12

 عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شیراز -13

 دبیر شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی اراک -14

 عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی اراک -15

 عضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی اراک -16

 

 

 مقاالت ارایه شده در مجات علمی پژوهشی معتبر فارسی: -4
عضالنی در کاربران کامپیوتر شاغل در بانک. فصلنامه -. اختالالت اسکلتیابوالفضل محمدبیگیعلیرضا چوبینه، اسماعیل نوری، احمد ارجمندزاده،  -1

 .17-12: 4و3، شماره 3،دروه 1385سالمت کار ایران. پائیز و زمستان 

.فصلنامه صابرین، 1386، علی منصوری، بابک عشرتی. بررسی اپیدمیولوژیک تب مالت در استان مرکزی سال نرگس محمد صالحی، د بیگیابوالفضل محم -2

 .20-26: 29و  28: شماره 1386پائیز و زمستان 

 زمی با تاکید بر دیابت حاملگی. فصل، نرگس محمد صالحی، سید حمیدرضا طباطبایی. تعیین علل موثر بر  تولد نوزادان ماکرو ابوالفضل محمد بیگی -3

 .30-40( : 2و1) 8. 86دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک.بهار و تابستان  نامه صابرین

سید حمیدرضا طباطبایی، ابوالفضل محمد بیگی  -4
 

، ، مریم یزدانی
 

وب . بررسی ارتباط دیابت در دوران بارداری با عواقب نامطلنرگس محمد صالحی

 39-33(:1)11: 1386بهار  فصلنامه علمی پژوهشی فیض،حاملگی. 

. شیراز تعیین عوامل خطر ساز دیابت در دوران بارداری در زنان شهر.  محمدصالحی نرگس سیدحمیدرضا,ضیغمی بهرام, طباطبایی, محمدبیگی ابوالفضل -5

  .77 -84(: 1)شماره 7دوره  ;1386پاییز  مجله دیابت و لیپید ایران

چند زا شهرستان فسا در سال روند پیشرفت زایمان  در زنان . ابوالفضل محمد بیگی  ،سید حمیدرضا طباطبایی،  مریم رئوفی ،گس محمد صالحینر  -6

 . 79-86: 42(. مسلسل 1: سال یازدهم )شماره 1387. بهار مجله ره آورد دانش. 1384



 20 

مقایسه روند پیشرفت زایمان در زنان امروزی با منحنی فریدمن. . حی،  مریم رئوفی، سید حمیدرضا طباطبایی، نرگس محمد صالابوالفضل محمد بیگی -7

 .173-180. 1387پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. دوره هفتم، شماره سوم. پائیز  -مجله علمی 

شیراز.  پزشکی دانشگاه علوم دانشجویان در آن های همبسته و فراغت اوقات گذراندن چگونگی. محمدبیگی ابوالفضل محمدصالحی، نرگس قائم، هاله -8

 ..71-81( : 1)8. 1387 تابستان و بهار . پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله

. مجله علمی 1387. بررسی شیوع خود درمانی و عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک در سال ابوالفضل محمد بیگیرضا تاجیک، محسن شمسی،  -9

 . 29-34: 29(، پیاپی 1)16 :88بهار و تابستان  ان.دانشکده پرستاری مامایی همد

موثر بر انجام روش سزارین در بیمارستان های عوامل تعیین . مریم یزدانی ،  مد صالحیح،  سید حمیدرضا طباطبایی، نرگس مح ابوالفضل محمد بیگی  -10

   .37-45: 1387(: زمستان 56)21. مجله علمی پژوهشی پرستاری ایران. شهر شیراز

افسردگی، وضعیت سالمت عمومی و عوامل خطر آن در  عالئم شیوع بهمن صالحی.، نرگس محمد صالحی، فرهاد قمری، والفضل محمد بیگیاب  -11

 . 101-108: 48(: پیاپی 3)12، 1387پائیز پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.  -علمی مجله  . اراک دانشجویان خوابگاهی دانشگاههای

. تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت خود درمانی مادران مراجعه کننده به مراکز ابوالفضل محمد بیگی محسن شمسی، رضا تاجیک، -12

 . 47-57: 48(: پیاپی 3)12، 1387پائیز پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.  -علمی مجله  بهداشتی درمانی شهر اراک.

ی، نرگس محمد صالحی. مدل سازی تعیین کننده های وقوع دیابت در دوران بارداری در شهر شیراز. ، سید حمیدرضا طباطبایابوالفضل محمد بیگی   -13

  .37-42 : 88بهار  مجله فیض: دوره سیزدهم، شماره یک:

مجله . 1386ل اراک سا شهر در آن با مرتبط فاکتورهای و برنامه بدون های بارداری شیوع، نرگس محمد صالحی، اکرم بیاتی.  ابوالفضل محمد بیگی  -14

  .201-206 : 33( پیاپی 3)10،  88 بهارش، کوم

  .17-24 (1)7 :88بارداری. مجله زنان،زایمان و نازایی. بهار  روش ختم بر موثر فاکتورهای، نرگس محمد صالحی.  ابوالفضل محمد بیگی  -15

شهر مادر در نوزادان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی  انحصاری با شیر الگوی تغذیه، نرگس محمد صالحی، اکرم بیاتی.  ابوالفضل محمد بیگی  -16

 . 17-25: 70، شماره 18: دوره 88تابستان  -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن -علمی اراک. مجله 

رسانی رابطین بهداشت در هنگام ، دکتر بابک عشرتی، مریم جعفری. بررسی تاثیر آموزش کمکهای اولیه بر نحوه امداد  ابوالفضل محمد بیگی اکرم بیاتی،  -17

 . 1-7( : 2)12  ،88تابستان  -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک )ره آورد دانش( -علمی . مجله بروز حوادث در اراک

 -علمی له مجنرگس محمد صالحی. بررسی تاثیر تغذیه با شیر مادر بر الگوی رشد شیرخواران زیر شش ماه. مجله        ابوالفضل محمد بیگی،   اکرم بیاتی، -18

 . 37-44(: 1)7، 88پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم. بهار و تابستان 

ضل محمد بیگی فرهاد قمری،  -19 شهر اراک به روش       ابوالف شاغلین نانوائیهای  ضعیت های کاری  ضا تاجیک. ارزیابی ارگونومیکی و . مجله  OWAS ، ر

 . 55-47: صفحات 1هار، شماره ، ب7؛ دوره 1388، .دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

زای شهر فسا با منحنی قایسه الگوی پیشرفت زایمان در زنان اول. م ابوالفضل محمدبیگی  ،مریم رئوفی  ،سید حمیدرضا طباطبایی ،نرگس محمدصالحی -20

 . 19-22( :3)15: 1388. مجله حیات: پائیز  فریدمن

 مجله .فلزی تولیدی سازه های  کارگران در عضالنی  –اسکلتی  اختالالت عالئم .  فراوانییگیب محمد ابوالفضل  ، سلیمانی  اسماعیل  ، چوبینه علیرضا  -21

 . 41-49( : 3)5: 1388 ایران اپیدمیولوژی تخصصی

سن زاده،     -22 شرتی، جعفر ح ضل محمد بیگی  بابک ع سال          .ابوالف ستان مرکزی  ضافه وزن و چاقی در بیماریهای غیر واگیر در ا سب به  ا سبه بار منت محا

 . 83-90(: 2)11، 1388. مجله کومش، زمستان 1385

سن  -23 سی،   مح ضل  ، بیاتی اکرم شم ضا  ، محمدبیگی ابوالف سی . تاجیک ر شت  آموزش برنامه تأثیر برر ساس  بر بهدا شتی  اعتقاد مدل ا  رفتارهای  بر بهدا

 . 331-324(: 6)14، 1388د پژوهنده بهمن و اسفنشهر اراک.  باردار مادران در داروها دسرانه خو مصرف از کننده پیشگیری

بررسی شیوع سوء رفتار با همسر و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک. بهبود زمستان        . محمدبیگی ابوالفضل  ، شمسی   ،محسن  بیاتی اکرم  -24

1388 ،13(4 :)336-328 . 

و برخی از عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه  فراوانی افت تحصیلی.  محمد بیگی ابوالفضل ،یشمس محسن ، چنگیزی آشتیانی سعید -25

 .  24-33(: 4)12، 1388سال  .ویژه نامه پژوهش در آموزش مجله ره آورد  دانش. 1388  علوم پزشکی اراک

، علی قضاوی، نرگس محمد صالحی، فرهاد قمری، عاطفه سعیدی. بررسی تاثیر وابستگی به اینترنت بر وضعیت تحصیلی  ابوالفضل محمد بیگی  -26

 . 95-102(: 4)12، 1388سال  .دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک. ویژه نامه پژوهش در آموزش مجله ره آورد  دانش

ض ، فرهاد قمری -27 شهر اراک با روش ارزیابی ارگونومیک بدن در حین       محمدبیگی لابوالف شاغلین نانوائی های  ستهای کاری  صالح پ ، مهدی خدایاری. ا

 . 81-90(: 18)70: 1389زنجان. بهار  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی -علمی مجله کار. مجله 

بررساای فاکتورهای خطر زایمان زودرس و تاثیر  ، حمزه علی پور.   حساان جوالئی ،مهدی محمدی ، محمد بیگی ابوالفضللل ،عبدالرضااا رجائی فرد -28

 . 1389، اردیبهشت 86. دانشور پزشکی،شماره آموزش بر پیشگیری از آن 

http://rahavard.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%86%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%B2%D9%8A+%D8%A2%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A+
http://rahavard.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A
http://rahavard.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A
http://rahavard.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%8A%DA%AF%D9%8A+
http://rahavard.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%8A%DA%AF%D9%8A+
http://rahavard.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%8A%DA%AF%D9%8A+
http://rahavard.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%8A%DA%AF%D9%8A+
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ضل محمد بیگی  ،فرهاد قمری -29 صالحی  ابوالف سایر ویژگیهای فردی با موفقیت         .، نرگس محمد  سالمت روانی ، ابعاد آن و  ضعیت  سی ارتباط بین و برر

 .118-124: 89بابل.تابستان  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی -علمی مجله ویژه نامه پژوهش در آموزش  .تحصیلی در دانشجویان دانشگاههای اراک

. رابطه نگرش دینی و سالمت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال  ابوالفضل محمد بیگی ،همن توان ، محمود سراجیفرزانه جهانی، ب -30

 .24-27 :(4)13: 1389، زمستان  ره آورد  دانش . 88

ضل محمد بیگی  -31 صالحی  ،ابوالف شجویان  اعتیاد شیوع  . نرگس محمد  شکی اراک.   به اینترنت و عوامل موثر بر آن در دان شگاه علوم پز  -علمی مجله  دان

 . 41-48(:2)20. 90تابستان-گیالنپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

ضا رجائی فرد   -32 ضل محمد بیگی ، مهرداد وثوقی، نجف زارع، عبدالر سی تاثیر مکمل های روی و ویتامین  .ابوالف شد کودکان زیر پنج    Aبرر بر الگوی ر

 . 114-121(:2)15: 1390مجله پزشکی هرمزگان، تابستان  ای اسهالی و تنفسی.سال و تاثیر آن بر ابتال به عفونته

. آگاهی ، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زمینه مصرف خودسرانه داروها. مجله پایش . بهار    ابوالفضل محمد بیگی رضا تاجیک، محسن شمسی،      -33

90 ،10(2 :)204-197 . 

های اده، سید حمیدرضا طباطبایی.کاربرد جدول عمر در تحلیل بقای مبتالیان به سرطان مثانه شیراز در سالزدکتر عباس رضائیان ابوالفضل محمدبیگی، -34

 . 25-29( :3)13: 1390. مجله تحقیقات در علوم پزشکی زاهدان، مرداد 1387تا  1380

موثر در ایجاد سرطان  ی از عوامل فردی و محیطیداوود حامدی سنجانی، مسعود بهرامی. ارزیابی نقش برخ ابوالفضل محمد بیگی،کامران مشفقی،  -35

 .12-17(:4)13: 90: مهرماهکولورکتال. مجله تحقیقات در علوم پزشکی زاهدان 

مجله  .مطالعه متاآنالیز -ایرانیزنان برآورد میانگین سن یائسگی طبیعی در . نرگس محمد صالحی، ابوالفضل محمد بیگی،عبدالرضا رجائی فرد  -36

 1-6(: 1)13 :1390کومش،پائیز

بررسی اپیدمیولوژی سرطان های خونی کودکان بر اساس داده . دهقی مهدی,اژدری آزیتا  -فرهمند مهین,الماسی حشیانی امیر,محمدبیگی ابوالفضل,راعی -37

 .34-27(:94)18 ;1390 شهریور :دانشور. (1380-87های سیستم ثبت سرطان استان فارس، )

فیلم و  پاورپوینت  مقایسه میزان تاثیر دو روش آموزشی. ،ابوالفضل محمد بیگیدکتر اعظم بخشایشی، دکتر علی فانی دکتر کامران مشفقی،دکتر ایمان فانی، -38

 1-8: 89دی -90در خصوص سرطان پستان. مجله دانشور پزشکی، شماره  نگرش و عملکرد پزشکان شهر اراک  در افزایش آگاهی، با مقاله مروری 

 .اراک شهر بیمارستانهای پرسنل شغلی رضایتمندی میزان و روانی سالمت وضعیت بین رابطه .نرگس محمد صالحیجهانی، ، فرزانه ابوالفضل محمد بیگی -39

 .8(:1)ویژه نامه 12: 1390مجله تحقیقات در علوم پزشکی زاهدان.ویژه نامه اسفند 

در دختران و پسران اول راهنمایی شیراز  ISSACرژیک باروش جعفر حسن زاده، فاطمه بصیری، ابوالفضل محمدبیگی، شیوع عالیم آسم و بیماریهای آل  -40

 . 35-39(: 8)13: 1390. مجله تحقیقات در علوم پزشکی زاهدان 88در سال 

 زنان زندگی کیفیت ی محمدبیگی. مقایسه ابوالفضل نظر، دکتر مرادی مهدی عمرانی، رنجبر غالمحسین دکتر نسیمی، باقر دکتر ، زاده حسن جعفر دکتر -41

 . 231-240(: 3)14: 1391شهریور  ایران متابولیسم و ریز درون غدد ی مجلهسالم.  زنان با استخوان پوکی به مبتال

عضالنی و ارزیابی پوسچر به  –چوبینه دکتر علیرضا، سلیمانی اسماعیل، دانشمندی هادی، محمدبیگی ابوالفضل، ایزدی خدیجه. شیوع اختالالت اسکلتی  -42

  317-310( :4) 24 ;1391. مجله دندانپزشکی جامعه اسالمی دندانپزشکان.  1389عمومی شیراز در سال  در دندانپزشکان RULAروش 

 قمری فرهاد، محمدفام ایرج، محمدبیگی ابوالفضل، ابراهیمی حسین، خدایاری مهدی. بررسی ریسک فاکتورهای موثر در بروز حوادث شغلی یکی از -43

 96-89( :4) 9 ;1391کار ایران.  (. سالمت1384-1386صنایع فلزی بزرگ اراک)

های ها در دادهگیری و کاربرد آنهای اندازهزاده جعفر، عشرتی بابک، محمد صالحی نرگس. نابرابری در سالمت: شاخصمحمدبیگی ابوالفضل، حسن -44

 14-1( :2) 9 ;1392مندی از خدمات سالمت. مجله اپیدمیولوژی ایران. طرح بهره

در  ACSM لیال، حسینی ستار، دانشمندی هادی، چوبینه علیرضا، محمد بیگی ابوالفضل. همبستگی روش های آستراند و زارع دریسی فروغ، رستگار -45

 35-27( :3) 1 ;1392مجله ارگونومی.  .(VO2-max) برآورد بیشترین ظرفیت هوازی

 انتشار مدل از استفاده خانواده با پزشک رنامهب در مشارکت به نسبت خصوصی بخش پزشکان تمایل محمدبیگی. بررسی ابوالفضل ، گل علی محمد -46

 34 -27( : 1)8: 1393قم  پزشکی علوم دانشگاه . مجله1391 سال قم نوآوری،

 در کاربردی پژوهشهای در آنها گیری اندازه مختلف روشهای و ابزارها پایایی و روایی. گل علی محمد محمدصالحی، نرگس محمدبیگی، ابوالفضل -47

 1170-1153(: 12)13: 1393پزشکی رفسنجان  علوم هدانشگا . مجلهسالمت

 پزشکی علوم دانشگاه علمی مدارک استنادی خالقی. تحلیل نرگس جنگ، ارسنگ شهرام حضوری، محمد محمدصالحی، نرگس محمدبیگی، ابوالفضل -48

 77 -66( : 1)9: 1394قم  پزشکی علوم دانشگاه . مجله2014 جوالی تا سنجی علم های روش قم با

-127( :1) 14 ;1394نیا محمد، طاهریان الهام، محمدبیگی ابوالفضل. بررسی مدیریت آب و فاضالب در بیمارستان های استان قم. بیمارستان. فهیمی  -49

135 
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 و سخنرانی آموزش روش دو تأثیر مقایسه قادری. بررسی ابراهیم انصاری، حسین جنگ، ارسنگ شهرام محمدصالحی، ، نرگس محمدبیگی ابوالفضل -50

 80-71( : 5)9: 1394قم  پزشکی علوم دانشگاه قم. مجله پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در تحقیق، درس روش شناختی یادگیری بر فشرده لوح

یک ثقفی پور عابدین، ارسنگ شهرام، محمدبیگی ابوالفضل، شمس الدینی مهدیه. بررسی شیوع بیماری گال به تفکیک فاکتورهای اجتماعی و دموگراف -51

 45-41( :1) 17 ;1394. مجله طب نظامی. 1384 – 92های کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی استان قم در طی سالآن در مراجعه مؤثر بر

مقدم. تحلیل کارایی بیمارستانهای آموزشی  ابوالفضل محمدبیگی ، مریم همتی، احمد راهبر، سعید کیال، زهره عنبری، نرگس محمدصالحی، فریبا اسالمی -52

 18-111( : 3) 14: 1394علوم پزشکی قم با استفاده از مدل پابن السو و مقایسه تطبیقی آن با استانداردهای کشوری. بیمارستان  دانشگاه

 فرسودگی افزایش بر کار محیط زای استرس عوامل صادقی. نقش عباس حقیقت، احمدرضا دانشور، خلیل ، محمدبیگی ابوالفضل نیا، مهدی محسن -53

 29-39( : 7)9: 1394قم  پزشکی علوم دانشگاه صنعتی. مجله محیط کی کارکنان در شغلی

های زندگی در کاهش خشونت اکبر. تأثیر آموزش مهارتابوالفضل، سیدی سپیده سادات، بهداری معصومه، بروجردی راضیه، رضاخو علیمحمدبیگی  -54

 911-903( :10) 13 ;1394خانگی و ارتقا سالمت عمومی زنان. مجله پرستاری و مامایی ارومیه. 

فرد معصومه، دلیریان سمیه، مختاری محسن، جدیدی رحمت ا... زمان صرف شده در تشخیص و درمان سل ریوی و ارتباط حمدبیگی ابوالفضل، بختیاریم -55

 973-966( :4) 17 ;1395(. کومش . 1393-1387آن با عالئم و برخی مشخصات فردی و اجتماعی بیماران استان مرکزی )

، کوهپایی علیرضا، وثوقی شهرام، محمدبیگی ابوالفضل، میرشکاری فاطمه. اعتبارسنجی روش ارزیابی بار پوسچری وارد بر قسمت فوقانی خندان محمد -56

 100-93( :5) 10 ;1395بدن در صنعت چاپ. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 

سین. بررسی رابطه خودکارآمدی با سبک زندگی ارتقادهنده سالمت پور آیدا، انصاری حمحمدبیگی ابوالفضل، عنبری زهره، محمدصالحی نرگس، مهدی -57

 57-49( :7) 10 ;1395و عوامل همراه آن در پرستاران . مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 

وابسته  صراف پریسا، محمدصالحی نرگس، خیراللّهی فاطمه، رحیمی زهرا، محمدبیگی ابوالفضل. بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت و متغیرهای -58

 94-85( :11) 10 ;1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1394به آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 

روانی با تعدد خیراللهی فاطمه، شریف شاد فاطمه، صراف پریسا، محمدصالحی نرگس، محمدبیگی ابوالفضل. بررسی همبستگی شادکامی و سالمت -59

 941-934( :11) 14 ;1395ن نوجوان. مجله پرستاری و مامایی ارومیه. فرزندان خانواده در دخترا

و عوامل همراه آن در دانشجویان قم، سال گل محمد. بررسی چاقی شکمی، عمومی صراف پریسا، محمدبیگی ابوالفضل، محمدصالحی نرگس، علی -60

 . 76-66( :2) 11 ;1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1394

ارزیابی فاکتورهای احتمال خطر اختالالت . ابوالفضل محمدبیگی ؛حاصلی فهیمه ؛زادهوجیهه مبینی ؛ شهرام وثوقی ؛علیرضا کوهپایی ؛محمد خندان -61

: 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.  های لوبا و روال و مقایسة نتایج حاصل در شرکت چاپ و نشرتفاده از روشعضالنی با اس -اسکلتی

24(2 :)129-36. 

 ;1396مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. قم.  استان حمایتی های و سازمان مراکز در آن، بر مؤثر عوامل و سال 85 از باالتر کهنساالن زندگی سبک تعیین -62

11(7: ) 75-83. . 

 موردی مطالعه :آن با مرتبط متغیرهای و ایمنی مهار جایگاه صادقی. ارزیابی عباس کریمی، علی فالح، حسین محمدبیگی، مهدی نیا،  ابوالفضل محسن -63

 .136-128(: 4)14، 1396. سالمت کار ایران صنعت یک در

فریده، صحرانورد ربابه، شکری زهرا. اعتبار سنجی شاخص آنتالپی محیط در ارزیابی  حیدری حمیدرضا، رحیمی فرد هدی، محمدبیگی ابولفضل، گلبابایی -64

 8 ;1397و دمای عمقی بدن: مطالعه موردی در یک ناحیه گرم و خشک. بهداشت و ایمنی کار .  WBGT استرس های گرمایی با استفاده از شاخص

(1: )81-92. 

بررسی نقش فراموشی فعال دانش بر چابکی سازمانی و مولفه . ابوالفضل محمدبیگی ،قربانی زاده محمد رضا محمدبیگی، میر علی سید نقوی، وجه اهلل -65

 .56-47(: 4)12: 1396ایران رفتاری علوم و روانشناسی . فصلنامههای آن درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی

مدرس مهدی، و همکاران.. بررسی پیامدها و عوارض  رمتی احمد، کچویی احمد، قدیر محمدرضا، سرکشیکیان سید سعید، اشراقی محسن، پزشکیح -66

 96-90( :5) 12 ;1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1393-1396گاستروستومی اندوسکوپیک از طریق پوست در بیمارستان شهید بهشتی قم، سال 

. شیوع بستری مجدد متعاقب سزارین و عوامل گی ابوالفضلمحمد بیاسالمی مقدم فریبا، علی ابادی فهیمه، افراشته سیما، عباسی محمد، احمدلی ربابه،  -67

 .62-55( :6) 12 ;1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1396های شهر قم، سال کرده بیمارستانمرتبط با آن در زنان زایمان

جنگ شهرام. بررسی روند زمانی پنجاه سال  محمد صالحی نرگس، هالکویی نائینی کورش، عشرتی بابک، محمد بیگی ابوالفضل، احمد نژاد الهام، ارسنگ -68

. مجله اپیدمیولوژی ایران. 1393تا  1384های های جدید بیماری طی سالاخیر بیماری وبا در ایران و مدلسازی تأثیر دما و بارش سالیانه بر بروز طغیان

1397; 14 (1: )1-8 

http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=9640&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=10852&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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