
١

Curriculum Vita  

Name:                            Abolfazl                 
Last name:                    Mohammadbeigi
Birth Date:                    21.8.1981         
Birth Place:                  Delijan, Markazi Province, Iran
Academic Major:          Ph.D. in Epidemiology 
Academic Rank:            Associate Professor 
University of Studying: Shiraz University of Medical Sciences
Year of Graduation:     2012
Work Place:                  Faculty of Health, Qom University of Medical Sciences
Position:                        The Head of Epidemiology and Biostatistics Department
Tell of Work place:       +98 25 37842228
Researcher ID: A-7393-2011
ID.orcid.org/0000-0002-3142-6413
Email: dr.ambeigi@gmail.com, dr.ambeigi@muq.ac.ir , 

Website: http://scholar.google.com/citations?user=O4c3MwoAAAAJ&hl=en
Website in PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mohammadbeigi+a 

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 BS Public Health 1.1999 1.2003 Shahid-Beheshti 
University of Medical 

Sciences

Tehran Iran 17.30

3 MSc Epidemiology 9.2004 8.2006 Shiraz University of 
Medical Sciences

Shiraz Iran 18.75

4 Ph.D Epidemiology 1.2009 10.2012 Shiraz University of 
Medical Sciences

Shiraz Iran 18.42

2-Educational History:
a) F

aculty member in Qom, Arak, and Shiraz Universities of Medical Sciences.
b) L

ecturer in research committee in Qom, Arak and Shiraz Universities of Medical Sciences.
c) L

ecturer in researches workshops for training of students and faculty members in Iranian Universities of Medical 
Sciences.

d) P
resenting 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) L
ecture in statistical and research soft-wares such as SPSS, STATA, Med Cal, Endnote, Meta-analysis, scientific 
writing, proposal writing . 

4- Scientific Full Text Articles in English:  
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hahremani 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- T

abatabaee 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.

mailto:dr.ambeigi@muq.ac.ir
http://scholar.google.com/citations?user=O4c3MwoAAAAJ&hl=en
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mohammadbeigi+a


٢

3- Mohammad-beigi A., Tabatabaee HR., Mohammad-salehi N.  Yazdani M., Zeighami 

B.,.Gestational diabetes 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.
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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.

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 
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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.

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 Jan 20

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.
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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- Abolfazl Mohammadbeigi, Farzaneh Valizadeh, Robabeh Ahmadli, Mohsen Mokhtari,Ebrahim Ghaderi, 

Ali Ahmadi, Heshmatollah Rezaei, Hossein Ansari. Self-rated Health and Internet Addiction in Iranian Medical 

Sciences Students; Prevalence, Risk Factors and Complications. International journal of Biomedical science 2016 

:100-105

56-  Ansari H, Arbabshastan ME, Mohammadbeigi E, 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, Ansari H, Motafakerian H. The training effectiveness of informing packages for 

control and prevention of disabilities in high school girls; a community interventional trail. International Journal of 

Pediatrics. 2016.

4- Scientific Articles in Persian:

1- Choobineh A, Nouri E, Arjmandzadeh A, Mohamadbaigi A. Musculoskeletal disorders among bank 
computer operators. Iran Occupational Health. 2006;3(3):12-17.

2- Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N, Mansouri A, Eshrati B. Epidemiologic investigation of brucellosis 
in Markazi Province 2007. Saberin 2007; 28-29:20-26.

3- Mohamadbaigi A, Tabatabaee HR, Mohammadsalehi N, Risk Factors of Macrosomia Birth with regarding 
Gestational Diabetes. Saberin. 2007: 8(1):30-40.

4- Mohammad-Beigi A, Tabatabaee SHR, Yazdani M, Mohammad-salehi N. Gestational diabetes related 
unpleasant outcomes of pregnancy. Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences. 2007;11(1):33-
39.

5- Mohammadbeigi A, Tabatabaee HR, Zeighami B, Mohammadsalehi N. Determiantion of Diabetes Risk 
Factors During Pregnancy among Women Reside In Shiraz. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 
2007;7(1):77-84.

6- Mohammadsalehi N, Tabatabaee HR, Raoufi M, Mohamadbaigi A. Trend of Labor progression in 
Multiparous Women In Fasa, 2005. Arak Medical University Journal. 2008;11(1):79-86.

7- Mohammad Beigi A, Tabatabaee SH, Mohammad Salehi N, Raoofi M. Progression Trend Comparison of 
Labor in Women of our day with the Freidman Curve. Journal of Rafsenjan University of Medical Sciences. 
[Research]. 2008;7(3):173-80.

8- Ghaem H, Mohammad Salehi N, Mohammad Beigi A. Assessment of Spending Leisure Time in Students of 
Shiraz University of Medical Sciences, 2005. Iranian Journal of Medical Education. 2008;8(1):71-80.

9- Tajik R, Shamsi M, Beygee AM. Survey Prevalence of Self Medication and Factors Effected in Woman’s 
Arak City. Scientific Journal Of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2008;16(1):29-39.

10- Mohamadbaigi A, Tabatabaee HR, Mohammadsalehi N, Yazdani M. Factors influencing cesarean delivery 
method in Shiraz hospitals. Iranian J of Nursing (IJN). 2009;21(56):37-45.
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11- Mohammadbeygi A, Mohammad salehi N, Ghamari F, Salehi B. Depression symptoms prevalence, general 
health status and its risk factors in dormitory students of Arak universities 2008. Arak University of Medical 
Sciences Journal. [Original Atricle]. 2009;12(3):116-23.

12- Shamsi M, Tajik R, Mohammadbegee A. Effect of education based on Health Belief Model on self-
medication in mothers referring to health centers of Arak. Arak Medical University Journal. 2009;12(3):57-66.

13- Mohamadbeigi A, Tabatabaee HR, Mohamadsalehi N. Modeling the determinants of gestational diabetes in 
Shiraz. KAUMS Journal (FEYZ). 2009;13(1):37-42.

14- Mohamadbaigi A, Mohammadsalehi N, Bayati A. Prevalence of unintended pregnancy and its related factors 
in Arak 2007. Koomesh. 2009;10(3):Pe201-Pe6. [Full Text in Persian]

15- Mohamadbaigi A, Mohammadsalehi N. Modeling of Associated Factors that A ffect the M ethod of 
Pregnancy  Termination The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2009;12(1):17-24. [Full 
Text in Persian]

16- Mohamadbaigi A, Mohammadsalehi N, Bayati A. The pattern of exclusive breast feeding in referred neonatal 
to health centers of Arak. Journal of Guilan university of Medical sciences. 2009;18(80):17-25. [Full Text in 
Persian]

17- Bayati A, Mohammadbeigi A, Eshrati B, Jafari M. Effect of first aid educational program in Health 
Volunteers, rescue method during disasters in Arak. Arak Medical University Journal. 2009;12(2):1-7.

18- Akram Bayati, Abolfazl Mohammadbeigi, Narges MohammadSalehi. The Effect of Exclusive Breastfeeding 
in the Growth Pattern of Less than 6 Month Old Sucklings. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 
2009;7(1):37-44. [Full Text in Persian]

19- Ghamari F, Mohammad BA, Tajik R. Ergonomic assessment of working postures in Arak bakery workers by 
the OWAS method. Journal of School of Public Health & Institute of Public Health Research. 2009;7(1):47-
55. [Full Text in Persian]

20- Mohammad Beigi A, Tabatabaee H, Raoofi M. A Comparison of the Labor Progression Pattern with 
Friedman's Labor Curve in Nulliparous Women, Fasa, Iran. Hayat 2009; 15(3):19-23. [Full Text in 
Persian]Choobineh A, Soleimani E, Mohammadbeigi A. Musculoskeletal symptoms among workers of metal 
structure manufacturing industry in Shiraz, 2005. Iranian Journal of Epidemiology. 2009;5(3):41-9.

21- Eshrati B, Hasanzadeh J, Beigi AM. Calculation of population atributable burden of excess weight and obesity 
to non-contagious diseases in Markazi province of Iran. Koomesh. 2010;11(2):83-90. [Full Text in Persian]

22- Shamsi M, Bayati A, Mohamadbeygi A, Tajik R. The Effect of Educational Program Based on Health Belief 
Model (HBM) on Preventive Behavior of Self-Medication in Woman with Pregnancy in Arak, Iran. 
Pajoohandeh Journal. 2010;14(6):324-31. [Full Text in Persian]

23- Bayati A, Mohamadbaigi A, Shamsi M. Prevalence of Spouse Abuse and Some Affecting Factors Among 
Women In Arak. Behbood. 2010;13(4):328-36. [Full Text in Persian]

24- Changizy Ashtyani S, Shamsi M, Mohammadbeigi A. Frequency of educational decline and some effective 
factors of student’s opinion in Arak University of Medical Sciences, 2009. Arak Medical University Journal. 
2010;12(4):24-33. [Full Text in Persian]

25- Mohammadbeigi A, Ghazavi A, Mohammadsalehi N, Ghamari F. Effect of Internet Addiction on Educational 
Status of Arak University of Medical Sciences Students. Spring 2009. Arak Medical University Journal. 
2010;12(4): 95-102. 

26- Ghamari F, Mohammad BA, Khodayari M. Work stations revision by ergonomic posture analyzing of Arak 
bakery workers. Journal of Zanjan University of Medical Sciences. 2010;70(18):81-90.

27- Rajaeefard A, Mohamadbeigi A, Mohammadim M, Jolaee S, Alipour H. Evaluation of Risk Factors in 
Preterm Delivery and Impact of Education in it's Prevention. Daneshvar Medicine. 2010;86.

28- Ghamari F, Mohamadbeigi A, Mohamadssalehi N. The Association between mental health and Demographic 
factors with educational success in the students of Arak Universities. Journal of Babol University of Medical 
Sciences (JBUMS). 2010:118-24. [Full Text in Persian]

29- Jahani F, Tavan B, Seraji M, Mohamadbeigi A. The relationship between religious attitude and mental health 
among students of Arak University of Medical Sciences. Arak Medical University Journal. 2011;13(4):24-7.

30- Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N. Prevalence of Internet Addiction and Related Risk Factors in 
Students. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2011;20(2):41-8.

31- Rajaeefard A, Zare N, Vosoghi M, Mohamadbeigi A. Impact of Supplementation With Zinc and Vitamin A 
in Growth Rate and Morbidity of respiratory and diarrhea infection in infants. Medical journal of Hormozgan 
University 2011; 15(2)114-21. [Full Text in Persian]

32- Tajik R, Shamsi M, Mohamadbeigi A. Knowledge , attitude and practice about Self Medication among 
Mothers in Arak, Iran. Payesh. 2011;10(2):197-204. [Full Text in Persian]
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33- Mohammad-Beigi A, Rezaeeianzadeh A, Tabbatabaei HR. Application of life table in survival analysis of 
patients with bladder cancer. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2011;13(3):25-9. [Full Text in 
Persian]

34- Moshfeghi K, Mohammad-Beigi A, Hamedi-Sanani D, Bahrami M. Evaluation the role of nutritional and 
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[Full Text in Persian]

35- Rajaeefard A, Mohammad-Beigi A, Mohammad-Salehi N. Estimation of natural age of menopause in Iranian 
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Dental Association of IRAN (JIDA). 2012;24(4):244-50. [Full Text in Persian]
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lecture-based and CD-based educational methods on cognitive learning of research methods course in students 
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4-Mohammadbeigi A. Evaluation for predictor factors of preterm delivery and impact of education in prevention on Shiraz. 
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۶- مقاالت ارایه شده در کنگره ها و سمینارهای علمی داخلی:
1- نرگس محمد صالحی، ابوالفضل محمد بیگی. بررسی ارتباط بین وضعیت سالمت روانی ، ابعاد آن و سایر ویژگیهای فردی با 

موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاههای اراک. یازدهمین کنگره آموزش پزشکی . تهران 13٨9.نشست ٤3،پوستر11.
2- نرگس محمد صالحی، ابوالفضل محمد بیگی. شیوع بارداریهای بدون برنامه  و فاکتورهای مرتبط با آن در شهر اراک سال 13٨٦. 

ششمین کنگره اپیدیمولوژی. شاهرود 13٨9. ص 122.
3- ابوالفضل محمد بیگی ، جعفر حسن زاده، بابک عشرتی. محاسبه بار منتسب به  اضافه وزن و چاقی در بیماریهای غیر واگیر در 

استان مرکزی سال 13٨٥. ششمین کنگره اپیدیمولوژی. شاهرود 13٨9.ص ٤٦.
۴- محمد بیگی ابوالفضل ، محمد صالحی نرگس ، قهرمانی فریبا، بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از 
بیماری هپاتیت ویروسی و ارتباط آن با ویژگیهای دموگرافیک ( سال 13٨٤). دومین سمیینار علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 

22 و 23 آذر ماه ٨٤. ص٦٧.
٥- محمد صالحی نرگس ، محمد بیگی ابوالفضل ، قائم هاله. بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت و همبسته های آن در 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 13٨٤ . دومین سمیینار علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 22 و 23 آذر ماه ٨٤. ص 
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٦- محمد صالحی نرگس ، محمد بیگی ابوالفضل ، قائم هاله. بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت و همبسته های آن در 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 13٨٤ . اولین سمیینار آسیب شناسی علوم اجتماعی دانشگاه شیراز.  11-9 خرداد ماه 13٨٥.
٧- احمدی ا.، گیوزاده ح.، مظلوم ز.، محمدبیگی ا. . بررسی سطح آگاهی پزشکان عمومی شیراز در مورد کنترل تغذیه ای چاقی ، پر 

فشاری خون و دیابت در سال 13٨٤.  نهمین کنگره تغذیه ایران. تبریز 1٦-13 شهریور ماه 13٨٥. ص 291 .
۸-محمد بیگی ابوالفضل ، طباطبایی سید حمیدرضا،محمد صالحی نرگس. سنجش پایایی آزمونها. ویژه نامه خالصه مقاالت هشتمین 

همایش کشوری آموزش پزشکی کرمان. 1٧-1٥ اسفندماه13٨٥: ٨٧-٨٦.
9-محمد صالحی نرگس ، محمد بیگی ابوالفضل. روند سالمندی در جهان و ایران. خالصه مقاالت کنگره سالمندی دانشگاه علوم 

پزشکی کاشان،3-1 آبان ماه 13٨٦: صفحه ٧.
١۰-ابوالفضل محمد بیگی، سید حمیدرضا طباطبایی، نرگس محمد صالحی. بررسی ارتباط دیابت در دوران بارداری با عواقب نامطلوب 

حاملگی. هفتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران. تهران . 22- 1٨ آبانماه 13٨٦. صفحه ٦٦.
١١-ابوالفضل محمد بیگی ، علیرضا چوبینه، اسماعیل سلیمانی. بررسی میزان شیوع عالئم اختالالت اسکلتی عضالنی در کارگران یک 
شرکت تولید سازه های فلزی در شهر شیراز – 13٨٤. اولین سمینار علمی تخصصی سالمت و صنعت. بهمن ماه 13٨٦ دانشگاه علوم 

پزشکی اراک. صص 2٦.
12- نرگس محمد صالحی ، ابوالفضل محمد بیگی ، مسعودحاجیان ،بابک عشرتی،علی منصوری. بررسی ارتباط سنجشهای بیوشیمیایی 

خون و چاقی در استان مرکزی. پنجمین کنگره اپیدمیولوژی. کردستان. 1٨-1٦ آبانماه 13٨٧.ص 29٠.
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١۳- ابوالفضل محمد بیگی، سید حمیدرضا طباطبایی، نرگس محمد صالحی، بررسی ارتباط بین میزان فعالیت بدنی در طی بارداری با 
پیامدهای حاملگی در مادر و نوزاد . پنجمین کنگره اپیدمیولوژی. کردستان. 1٨-1٦ آبانماه 13٨٧.ص 1٧٧.

١۴- ابوالفضل محمد بیگی ، نرگس محمد صالحی، مسعودحاجیان ،بابک عشرتی،علی منصوری. شیوع چاقی در استان مرکزی. پنجمین 
کنگره اپیدمیولوژی. کردستان. 1٨-1٦ آبانماه 13٨٧. ص 1٧٨.

1٥- ابوالفضل محمد بیگی ، نرگس محمد صالحی، فرهاد قمری. مقایسه روند سالمند شدن جمعیت در کشورهای درحال توسعه و 
توسعه یافته. کنگره سراسری سالمندی و پزشکی سالمندان. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 13و1٤ اسفند 13٨٧. 

1٦- ابوالفضل محمد بیگی ، نرگس محمد صالحی، فرهاد قمری. راهکارهای ارتقاء سالمت سالمندان. کنگره سراسری سالمندی و 
پزشکی سالمندان. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 13و1٤ اسفند 13٨٧.

1٧- علی اصغر فرازی، منصوره جباری اصل، نرگس محمد صالحی، ابوالفضل محمد بیگی. بررسی وضعیت سل خارج ریوی در سال 
13٨٦. نوزدهمین کنگره سراسری سل. مهر 13٨٧. صفحه ٧9.

1٨- ابوالفضل محمد بیگی. الگوی شیردهی و تعیین کننده های آن در شهر اراک.کنگره ملی سالمت خانواده.٦-٤ دی ماه 13٨٧. صفحه 
.13٦

19- محسن شمسی، اکرم بیاتی، ابوالفضل محمد بیگی ، بررسی شیوع سوء رفتار و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک.  
کنگره ملی سالمت خانواده.٦-٤ دی ماه 13٨٧. صفحه ٦٥.

2٠- محسن شمسی، اکرم بیاتی، ابوالفضل محمد بیگی ، بررسی عوامل موثر  در خشونت خانگی و روشهای مقابله با آن از دیدگاه زنان 
شهر اراک. کنگره ملی سالمت خانواده.٦-٤ دی ماه 13٨٧. صفحه٨٨

21- محسن شمسی، اکرم بیاتی، ابوالفضل محمد بیگی ، بررسی شیوع خشونت و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان باردار شهر اراک.  
کنگره ملی سالمت خانواده.٦-٤ دی ماه 13٨٧. صفحه 1٤9.

۲۲- ابوالفضل محمد بیگی ، نرگس محمد صالحی . بررسی ارتباط بین وضعیت سالمت روانی ، ابعاد آن و سایر ویژگیهای فردی با 
موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاههای اراک. دهمین کنگره آموزش پزشکی . شیراز. 13٨٨ . ص ٤٤2.

23- نرگس محمد صالحی، ابوالفضل محمد بیگی ،فرزانه جهانی. بررسی رابطه بین بین وضعیت سالمت روانی و رضایتمندی پرسنل 

بیمارستانهای شهر اراک.گنکره سراسری ایمنی و سالمت در محیطهای آموزشی، درمانی و بهداشتی،همدان، اردیبهشت 13٨9. کد ٠٠٥.

2٤- ابوالفضل محمد بیگی، نرگس محمد صالحی، فرزانه جهانی شیوع افسردگی ، وضعیت سالمت روانی و عوامل خطر آن در 

دانشجویان دانشگاههای اراک. گنکره سراسری ایمنی و سالمت در محیطهای آموزشی، درمانی و بهداشتی،همدان، اردیبهشت 13٨9. کد 
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2٥- ابوالفضل محمد بیگی، مریم پرند، نرگس محمد صالحی. تعیین عوامل خطر ساز دیابت در دوران بارداری در زنان شهر شیراز. 
زابل. اولین همایش سراسری پرستاری دیابت. 2٠-1٨ آبان ماه ٨9 : ٨1-1٨٠.

2٦- مریم پرند، ابوالفضل محمد بیگی ، نرگس محمد صالحی. مدل سازی تعیین کننده های وقوع دیابت در دوران بارداری در شهر 
شیراز. زابل. اولین همایش سراسری پرستاری دیابت. 2٠-1٨ آبان ماه ٨9 : ٨٥-1٨٤.

2٧- نرگس محمد صالحی ، مریم پرند، ابوالفضل محمد بیگی. عوارض دیابت حاملگی. زابل. اولین همایش سراسری پرستاری دیابت. 
2٠-1٨ آبان ماه ٨9 : 9٧-19٦.

2٨- نرگس محمد صالحی، ابوالفضل محمد بیگی. تعیین علل موثر بر  تولد نوزادان ماکروزمی با تاکید بر دیابت حاملگی. خالصه 
مقاالت اولین کنگره سراسری مراقبتهای کودکان و نوزادان. مشهد. ٨-٦ آذرماه ٨9. ص ٨1.
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29- نرگس محمد صالحی، ابوالفضل محمد بیگی. الگوی تغذیه انحصاری با شیر مادر در نوزادان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 
درمانی شهر اراک. خالصه مقاالت اولین کنگره سراسری مراقبتهای کودکان و نوزادان. مشهد. ٨-٦ آذرماه ٨9. ص ٨٨.

3٠- ابوالفضل محمد بیگی ، نرگس محمد صالحی. بررسی تاثیر تغذیه با شیر مادر بر الگوی رشد شیرخواران زیر شش ماه. خالصه 
مقاالت اولین کنگره سراسری مراقبتهای کودکان و نوزادان. مشهد. ٨-٦ آذرماه ٨9. ص 9٠.

31- ابوالفضل محمد بیگی، کامران مشفقی، نرگس محمد صالحی نقش فاکتورهای تغذیه ای در ابتال به سرطان کولورکتال. چهارمین 
کنگره سراسری کولوپروکتولوژی ایران، بیماریهای آنال. شیراز، 12-9 آذرماه ٨9. 

32- ابوالفضل محمد بیگی، کامران مشفقی، نرگس محمد صالحی. تعیین علل فردی موثر در ابتال به سرطان کولورکتال در شهرستان 
اراک. چهارمین کنگره سراسری کولوپروکتولوژی ایران، بیماریهای آنال. شیراز، 12-9 آذرماه ٨9. 

33-  ابوالفضل محمدبیگی، بابک عشرتی، جعفر حسن زاده . نابرابری در سالمت، روشهای اندازه گیری و کاربرد آن در داده های طرح 
بهره وری از سالمت استان مرکزی. هفتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران. یاسوج. 2٦-2٤ اردیبهشت 92

3٤- احمدی ا، موذن م، مصالیی ز، محمدبیگی ا. بررسی دریافت واد مغذی در کودکان ٦-3 ساله مهدکودکهای شیراز و ارتباط آن با 
شاخصهای رشد. همایش سراسری سبک زندگی سالم. یاسوج. 1٠-12 اسفند ٨9: ٧٤-٧٥.

۷- برجستگیهای علمی:

مقام ارائه دهنده عنوان ردیف
استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی قم 139٤

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی قم سال 1393
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی قم 1393 1

استاندار قم پژوهشگر برتر استان قم سال 1392 2
معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1392 3
معاونت آموزش و پژوهش دانشگاه پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1391 ٤
معاونت آموزش و پژوهش دانشگاه پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 139٠ ٥
ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیرازریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجوی ممتاز آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1391 ٦

ریاست محترم جمهوری- دکتر احمدی نژاد دانشجوی نمونه کشوری در سال ١۳٩۰ ٧
ریاست دمین جشنواره مخترعین و متکرین بسیجی رتبه اول گروه پزشکی در جشنواره مبتکرین و مخترعین بسیجی استان فارس ٨

ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجوی ممتاز آموزشی پژوهشی (همایش دانش و پویش) دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 
سال 13٨9

9

ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 13٨٨ 1٠
ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 13٨٨ در بخش اعضای هیئت علمی 11

استاندار استان مرکزی- آقای مهندس شعبانعلی فرد پژوهشگر برتر استان مرکزی در سال 13٨٨ در بخش اعضای هیئت علمی 12
ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجوی ممتاز مقطع PhD دانشکده بهداشت علوم پزشکی شیراز در سال 13٨9 13

ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه سوم آزمون دکتری اپیدمیولوژی در سال 13٨٧ 1٤
ریاست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک استاد نمونه دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی اراک در سال 13٨٦ 1٥

مرکز سنجش آموزش پزشکی رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی در سال 13٨3 1٦
ریاست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک رتبه اول دانشجویان بهداشت عمومی روزانه بهمن 13٧٨ دانشگاه علوم پزشکی اراک 1٧

رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشجوی ممتاز بسیجی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 13٨٠ 1٨

۸- تالیف



١٢

محمد بیگی ابوالفضل، مقیمی بیژن. مجموعه نکات و آزمونهای اصطالحات،مفاهیم و اصول اپیدمیولوژی . تهران. انتشارات 
آبنوس.13٨٦.

٩ - مجری و همکاری در طرحهای مصوب تحقیقاتی ملی و منطقه ای

سمت  کد طرح در واحد ارائه دهنده وضعیت 
طرح نام و موضوع اثر ردی

ف

مجری
علوم پزشکی شیراز- 2٤2٦-

٨٤
خاتمه  بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بیماری هپاتیت ویروسی و ارتباط آن با ویژگی های 

دموگرافیک (سال13٨٤). 
١

مجری علوم پزشکی شیراز- 29٠2-٨٥ خاتمه  بررسی عوامل موثر در ابتال به ماکروزمی و دیستوشی شانه در نوزادان مادران شهر شیراز سال 13٨٥-  ٢

همکار علوم پزشکی شیراز- 2٧٦٧-٨٤ خاتمه  مدل سازی تاثیرعوامل خطر دیابت دردوران بارداری  برپیامدهای آن در نوزادان و مادران شیراز( 13٨٥- 13٨٤). ٣

همکار علوم پزشکی شیراز - 2٤2٨-٨٤ خاتمه  بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت  و همبسته های آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 13٨٤ . ٤
همکار علوم پزشکی شیراز- 2٧٠٧-٨٤ خاتمه  ٥ بررسی میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی و عوامل موثر بر آن در اپراتوران کامپیوتر بانکهای شیراز 13٨٤-

همکار علوم پزشکی شیراز- 2٦3٦-٨٤ خاتمه  بررسی میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در میان کارگران شرکت سازه های فلزی  و عوامل موثر بر آن در 
شیراز 13٨٤-

٦

همکار علوم پزشکی شیراز-3٠٠٦-٨٥ خاتمه  بررسی الگوی پیشرفت زایمان در زنان زائوی بیمارستان شریعتی فسا و عوامل مرتبط با آن...- ٧
مجری 405 خاتمه یافته بررسی عوامل موثر بر ابتال به سرطان کولورکتال در شهر اراک. ٨
مجری 382 خاتمه یافته بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارخانه آذرآب اراک از سال ٨٤ تا ٨٦ ٩
مجری 340 خاتمه یافته بررسی وابستگی به اینترنت و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 13٨٧. ١٠
مجری 260 خاتمه یافته بررسی الگوی شیر دهی و تعیین کننده های آن در مادران شیرده شهر اراک در سال 13٨٦. ١١

مجری 285 خاتمه یافته
بررسی میزان افسردگی و وضعیت سالمت عمومی و فاکتورهای موثر بر آن در دانشجویان خوابگاه های دانشگاه 

علوم پزشکی اراک و دانشگاه اراک.
١٢

مجری 966 خاتمه یافته
برآورد پوشش واکسیناسیون در کودکان 2٤ تا 3٥ ماهه حومه شهرهای بزرگ ایران (تهران، اصفهان، مشهد، زاهدان و 

اراک) در سال 1391
١٣

مجری 898 دست اجرا
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
١٤

ناظر 435 خاتمه یافته بررسی اپیدمیو لوژیک مواجهه با خشونت در محیط بالینی دانشجویان دانشکده پرستاری-مامایی اراک در سال 13٨9 ١٥
همکار 380 خاتمه یافته مقایسه ارزشیابی عملکرد اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی اراک توسط دانشجویان با خود ارزیابی اساتید. ١٦
همکار 350 خاتمه یافته بررسی رضایت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در سال ٨٨. ١٧

همکار 325 خاتمه یافته
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
١٨

همکار 367 خاتمه یافته بررسی مقایسه ای مشکالت دانشجویان عادی با دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی اراک. ١٩

همکار 243 خاتمه یافته
افزایش آسیب های اسکلتی عضالنی به روش OWASو ارائه روشهای ارگونومیکی مناسب در نانوایی های شهر 

اراک .
٢٠

همکار 301 خاتمه یافته بررسی شیوع سوءرفتار و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک. ٢١

همکار 296 خاتمه یافته
بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت خود درمانی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

در مانی شهر اراک.
٢٢

همکار 328 خاتمه یافته  (& Effects Analysis Failure Modes آنالیز ریسک در شرکت مجتمع شیر االت گاز گداختار به روش
FMEA

٢٣

همکار 967 دست اجرا تعیین میزان بهره وری از خدمات سبا در استان مرکزی سال 1391 ٢٤
همکار 9٤٥٦٦ در انتظار 

قرارداد
مقایسه اثربخشی درمان پروفیالکتیک با  والپرات سدیم  و منیزیوم بر میزان و شدّت سردرد در بیماران مبتال به میگرن 

مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی قم
٢٥

همکار 9٤٥٦٧ در انتظار 
قرارداد

بررسی واکنش سرمی بیماران مبتال به عفونت هلیکوباکترپیلوری نسبت به فیوژن پروتئین نوترکیب،  شامل پروتئین 
FliD و پپتیدهای آنتیژنیک هلیکوباکترپیلوری

٢٦

مجری 9٤٥٤٨ در انتظار 
قرارداد

تعیین ارتباط بین سبک زندگی سالم و خودکارآمدی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی قم ٢٧

همکار 9٤٥٥٠ در حال اجرا بررسی سبک زندگی کهنساالن ٨٥ سال و باالتر تحت پوشش مراکز و سازمان های حمایتی استان قم سال 93-9٤ ٢٨
همکار 9٤٥2٧ در حال اجرا بررسی وضعیت بهداشتی آرایشگاههای زنانه شهر قم در سال 139٤ ٢٩



١٣

همکار 9٤٥1٨ در انتظار 
قرارداد

بررسی ارتباط هوش هیجانی با استرس کنکور و کیفیت خواب دانشآموزان دختر سال چهارم دبیرستانی شهر قم 
139٤

٣٠

همکار 9٤٥٠٧ در حال اجرا بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامینD با پیشآگهی بیماران دارای عفونت تنفسی و گوارشی بستری در بخش مراقبت
های ویژه و عفونی بیمارستان حضرت معصومه(س) قم

٣١

همکار 93٥٠1 در حال اجرا بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت  و همبسته های آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم 1393 ٣٢
مجری 93٥٠٠ در حال اجرا ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم با استفاده از مدل Pabon Lasso طی دوره ی 

زمانی 13٨9-1392
٣٣

مجری 93٤99 در حال اجرا بررسی شیوع تاخیردرتشخیص و درمان بیماران مبتال به سل و ارتباط آن با عالئم بالینی بیماری در شهرستان ساوه و 
زرندیه درسالهای93-13٨٧

٣٤

مجری 93٤9٨ در حال اجرا بررسی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل و رابطه آن با کیفیت خواب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
قم

٣٥

مجری 93٤92 در انتظار 
قرارداد

مقایسه سالمت روان و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر تک فرزند و چند فرزند دبیرستانی شهر قم در سال 
تحصیلی 93-9٤

٣٦

همکار 93٤9٠ در حال اجرا بررسی ارتباط سرولوپالسمین ادراری  و نتایج DSMA  scan  کودکان مبتال به رفالکس ادراری مراجعه کننده به 
درمانگاه نفرولوژی بیمارستان حضرت معصومه (س) استان قم

٣٧

همکار 93٤٨9 در حال اجرا  PICU  تعیین شیوع ناقلین بینی استافیلوکوکوس ارئوس و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی آن در کارکنان بخش
وNICU  بیمارستان  اطفال (حضرت معصومه) شهر قم در سال 93

٣٨

مجری 93٤٨٧ خاتمه
9٤/٥/11

بررسی میزان وعلل تاخیر در زمان واکسیناسیون) ثالث سه و MMR یک) کودکان 2٤ تا ٤٧ ماهه نواحی حاشیه ای 
شهرهای بزرگ ایران در سال1392 با استفاده از تحلیل بقا

٣٩

مجری 93٤٨٦ خاتمه
9٤/٥/9

بررسی شیوع توهم ارتعاش وزنگ تلفن های همراه وهمبسته های آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشگی قم سال 
93

٤٠

همکار 93٤٨٥ خاتمه
9٤/٥/٥

بررسی ارتباط خودکارآمدی با عملکرد خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع دو شهر قم در سال 1393 ٤١

همکار 93٤٧9 در حال اجرا اعتبارسنجی روش جدید ارزیابی پوسچر NERPA بوسیله مقایسه با روشهای REBA و RULA در بخش 
صنعت ایران

٤٢

همکار 93٤٧٤ خاتمه
9٤/3/1٦

بررسی ارتباط استرس شغلی واختالالت اسکلتی-عضالنی رانندگان کامیون در شهرستان شهرضا در سال1393 ٤٣

مجری 93٤٦٥ خاتمه
9٤/٥/1

: ارزیابی خطر ابتال به سرطان سینه در زنان باالتر از 3٤ سال شهر قم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بر 
اساس مدل گیل در سال 1393

٤٤

مجری 93٤٤٧ در حال اجرا ارزشیابی اثربخشی مداخالت شیوه زندگی بسته خدمات سما بر سالمت  گیرندگان خدمات سالمت مردان ایرانی ٤٥

همکار 93٤٤٦ خاتمه
9٤/٤/1٠

بررسی جایگاه مهار ایمنی و تعیین متغیرهای مرتبط با آن در کارکنان یک صنعت ٤٦

همکار 93٤2٥ در حال اجرا بررسی بار قارچی هوای داخل مدارس(ابتدایی) قم و ارتباط آن با شیوع سندروم ساختمان بیمار در سال 1393 ٤٧
همکار 93٤22 در حال اجرا بررسی تاثیر چاقی و اضافه وزن بر ناهنجاریهای اسکلتی کودکان ٥-٧ سال استان قم در سال 9٤ ٤٨
مجری 93٤1٦ خاتمه

93/12/2٧
بررسی وضعیت مصرف غذاهای فوری در دانشجویان دانشگاههای آزاد و دولتی شهر قم و عوامل مرتبط با آن در 

سال 1393
٤٩

همکار 93٤٠٠ در حال اجرا بررسی اثر دودهای طبی (دود اسپند و عنبر نساء) بر کاهش میزان قارچهای موجود در هوای اتاق ٥٠
مجری 9339٧ خاتمه

93/٨/٥
بررسی وضعیت خود ارزیابی سالمت و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1392 ٥١

مجری 9339٦ خاتمه
93/9/2٥

بررسی شیوع آلودگی به بیماریهای هپاتیت C ،B وHIV و رفتارهای خطرساز  مرتبط در معتادان خودمعرف مراکز 
ترک اعتیاد قم

٥٢

همکار 93393 خاتمه
9٤/2/1٤

بررسی منابع، مشخصات و امکان سنجی تولید بایودیزل از پسماند روغنهای خوراکی در شهر قم ٥٣

همکار 933٨٤ در حال اجرا بررسی میزان شیوع  ناهنجاریهای اسکلتی و ارتباط آن با ترکیب بدنی در دانشجوان خوابگاهی دختر و پسر دانشگاه 
علوم پزشکی قم

٥٤

مجری 933٨3 در حال اجرا تعیین شیوع رفتارهای پر خطر درمراجعین یه مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری عفونی قم و راهکارهای کاهش آن ٥٥
همکار 923٧٥ در حال اجرا مقایسهی نیمرخ لیپیدی در کودکان چاق فعال و غیرفعال ٥٦
همکار 923٦9 در حال اجرا بررسی موتاسیونهای ژنهای PCSK9  ،ApoB100وLDLR  در بیماران هیپرکلسترولمی در استان قم ٥٧
همکار 923٦٦ خاتمه

93/٨/1٠
مقایسه تأثیر دو روش آموزش کارگاهی و الکترونیکی بر یادگیری شناختی درس روش تحقیق در دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی قم
٥٨

همکار 923٥٥ خاتمه
93/1٠/1٧

بررسی تغییرات آالیندههای خروجی از دودکش بخاری گازسوز خانگی در طی ماههای سرد سال ٥٩

همکار 923٥2 خاتمه بررسی میزان استرس و فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان یک صنعت تولید ماشینآالت صنعتی ٦٠



١٤

93/2/2٥
همکار 923٤٥ در حال اجرا بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در شناسایی و شروع درمان بیماران مسلول استان قم، 1391 ٦١
همکار 9133٥ خاتمه

93/12/2٠
بررسی غلظت گاز رادون در منازل مسکونی و اماکن عمومی شهر قم ٦٢

مجری 91329 خاتمه
93/3/1

تحلیل استنادی مدارک علمی دانشگاه علوم پزشکی قم با روشهای علم سنجی در سالهای 2٠٠3 تا 2٠12 ٦٣

همکار 9132٦ در حال اجرا مقایسه میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مطبهای دندانپزشکی شهر قم و بندر جاسک در خصوص 
بهداشت دهان و دندان در سال 1391-1392

٦٤

مجری 9131٥ خاتمه
91/11/٧

مقایسه جهتگیری مذهبی و وضعیت سالمت عمومی دختران فراری واردشده به شهر قم با دختران عادی ٦٥

مجری 913٠٨ خاتمه
91/9/1٥

اعتبارسنجی ویراست فارسی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ 2٠ آیتمی ٦٦

شرکت در سمینارها و همایشها:

تدریس در کارگاه -١

محل برگزاری تاریخ همایش،کنفرانس، سمینار ردیف
دانشگاه علوم پزشکی یزد ٨2/9/1٦ الی 13٨2/9/1٨ اولین کنگره آموزش بهداشت 1

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ٨3/11/1٦ الی 13٨3/11/1٨ دومین کنگره ساالنه اپیدمیولوژی 2
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ٨٥/2/19 الی 2/21/٨٥ سومین کنگره ساالنه اپیدمیولوژی 3
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 13٨٥/1/31 CPCR ٤
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ٨٥/2/19 مدلسازی و نقش آن در پیش بینی ...  ٥

دانشگاه شیراز ٨٤/1٠/٨ الی 9/1٠/٨٤ کارگاه آموزشی ازدواج ٦
هالل احمر استان فارس از تاریخ ٨٤/٨/٨ الی ٦/9/٨٤ کمکهای اولیه ٧

دانشگاه علوم پزشکی ایران 1٥-1٤ ژانویه 2٠٠٧ سومین کنگره بین المللی بهداشت خانواده ٨
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ٨٥/12/1٥ الی 12/1٧/٨٥ هشتمین همایش آموزش پزشکی 9
دانشگاه علوم پزشکی ایران ٨٦/1/1٦ سمینار ملی طب ورزشی 1٠
دانشگاه علوم پزشکی ایران ٨٦/3/21 الی 3/23/٨٦ کنفرانس بین المللی جامعه ایمن 11

مرکز تحقیقات تروما و جراحی  خرداد ماه 13٨٦ کارگاه ایمنی کودکان  12
دانشگاه علوم پزشکی اراک مهرماه 13٨٦ کارگاه روش تحقیق مقدماتی 12
دانشگاه علوم پزشکی اراک شهریور ماه 13٨٧ کارگاه روش تحقیق پیشرفته 13
دانشگاه علوم پزشکی شیراز تیرماه 13٨9 کارگاه بین المللی امیدزندگی 1٤
دانشگاه علوم پزشکی شیراز شهریور ماه 13٨9 کارگاه ٥ روزه روش تحقیق پیشرفته 1٥
دانشگاه علوم پزشکی شیراز اسفند 13٨9 کارگاه بین المللی سوانح ترافیکی 1٦
دانشگاه علوم پزشکی شیراز اسفند 13٨9 Data mining کارگاه 1٧
دانشگاه علوم پزشکی قم آبان 1391 شرکت در کارگاه امر به معروف 1٨
دانشگاه علوم پزشکی قم آذر 1392 شرکت در کارگاه سبک زندگی اسالمی 19
دانشگاه علوم پزشکی قم آبان 1391 شرکت در کارگاه تدوین طرح درس 2٠
دانشگاه علوم پزشکی قم خرداد 1392 شرکت در کارگاه End Note تحت وب 21
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مدت( ساعت)شماره مجوز
تاریخ شماره

محل
برگزاری

نام دوره ردیف

3 ساعت تدریس 9٤/٦/1٨ 1٠23٤/د علوم پزشکی قم تدریس در کارگاه روش تحقیق مقدماتی 1
٥ ساعت 9٤/٦/1٨ 1٠23٦/د علوم پزشکی قم مدیریت کارگاه روش تحقیق مقدماتی 2

3 ساعت تدریس 92/11/٧ 1٠٧٠٨/د علوم پزشکی قم تدریس در کارگاه روش تحقیق مقدماتی 3
٨ ساعت تدریس 92/٤/٦ 31٤٤/د علوم پزشکی قم تدریس SPSS مقدماتی و پیشرفته ٤
٤ ساعت تدریس 92/11/٨ 1٠٧92/د علوم پزشکی قم تدریس SPSS برای هیئت علمی ٥
1 ساعت تدریس 93/٠٦/٠2 ٧٥٥٥/د علوم پزشکی قم تدریس کارگاه پروپوزال نویسی ٦
٦ ساعت تدریس 92/12/٨ 119٨2/د علوم پزشکی قم RCT تدریس کارگاه ٧
2 ساعت تدریس 93/٠٦/٠2 ٧٥٥٠/د علوم پزشکی قم تدریس کارگاه طراحی پرسشنامه ٨
٥ ساعت تدریس 93/٦/2 ٧٥٤9/د علوم پزشکی قم تدریس در کارگاه روش تحقیق 9
٦ ساعت تدریس علوم پزشکی قم تدریس در کارگاه روش تحقیق مقدماتی 1٠
٥ ساعت تدریس 92/٨/29 92٨29٠٠1 آزاد اسالمی قم تدریس کارگاه پروپوزال نویسی 11
12 ساعت تدریس 93/9/2٠ 3٤/1٥1٥٠/پ علوم پزشکی قم- ضمن خدمت تدریس روش تحقیق مقدماتی و پروپوزال نویسی  12
٤ ساعت تدریس 93/12/23 1٨9٨٧/د علوم پزشکی قم- ضمن خدمت تدریس روش تحقیق مقدماتی و پروپوزال نویسی  13
3 ساعت تدریس 93/11/19 3٤/19٠1٥/پ علوم پزشکی قم- ضمن خدمت تدریس روش تحقیق مقدماتی و پروپوزال نویسی  1٤
1٦ ساعت تدریس 92/1/1٠ ٥٥2ص2/92/پ علوم پزشکی اراک- ضمن خدمت تدریس انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 1٥
٨ ساعت تدریس 92/1/1٠ ٥٥٤ص2/92/پ علوم پزشکی اراک- ضمن خدمت تدریس پروپوزال نویسی 1٦
9 ساعت تدریس علوم پزشکی شیراز تدریس روش تحقیق و پروپوزال نویسی 1٧
٤ ساعت تدریس علوم پزشکی شیراز تدریس روش تحقیق 1٨
٤ ساعت تدریس علوم پزشکی شیراز تدریس روش تحقیق 19
1٨ ساعت تدریس علوم پزشکی اراک تدریس روش تحقیق  2٠
1٥ ساعت تدریس علوم پزشکی اراک ICDL تدریس 21
٨ ساعت تدریس علوم پزشکی اراک تدریس روش تحقیق 22

١١- عضویت در کمیته ها و انجمنهای علمی:
مدیر گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت قم -1

مسئول EDO دانشکده بهداشت قم -2
عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قم -3

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه بالینی بیمارستان شهید بهشتی قم -٤
عضو شورای پژوهشی معاونت بهداشتی استان قم -٥

عضو کمیته پولیو معاونت  بهداشتی استان قم -٦
عضو شورای راهبردی دانشکده بهداشت قم -٧
عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت قم -٨
عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت قم -9

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

عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شیراز -12
دبیر شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی اراک -13

عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی اراک -1٤
عضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی اراک -1٥

۴- مقاالت ارایه شده در مجالت علمی پژوهشی معتبر فارسی:
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علیرضا چوبینه، اسماعیل نوری، احمد ارجمندزاده، ابوالفضل محمدبیگی. اختالالت اسکلتی-عضالنی در کاربران کامپیوتر شاغل در بانک. فصلنامه  -1
سالمت کار ایران. پائیز و زمستان 13٨٥،دروه 3، شماره 3و٤: 12-1٧.

ابوالفضل محمد بیگی، نرگس محمد صالحی، علی منصوری، بابک عشرتی. بررسی اپیدمیولوژیک تب مالت در استان مرکزی سال 13٨٦.فصلنامه  -2
صابرین، پائیز و زمستان 13٨٦: شماره 2٨ و 29: 2٦-2٠.

ابوالفضل محمد بیگی ، نرگس محمد صالحی، سید حمیدرضا طباطبایی. تعیین علل موثر بر  تولد نوزادان ماکروزمی با تاکید بر دیابت حاملگی. فصل  -3
نامه صابرین دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک.بهار و تابستان ٨٦. ٨( 1و2) : ٤٠-3٠.

نرگس محمد صالحی. بررسی ارتباط دیابت در دوران بارداری با عواقب نامطلوب 
 
، مریم یزدانی، 

 
٤- ابوالفضل محمد بیگی، سید حمیدرضا طباطبایی

حاملگی. فصلنامه علمی پژوهشی فیض، بهار 13٨٦: 11(1):39-33
محمدبیگی ابوالفضل ,طباطبایی سیدحمیدرضا,ضیغمی بهرام, محمدصالحی نرگس . تعیین عوامل خطر ساز دیابت در دوران بارداری در زنان شهر  -٥

شیراز. مجله دیابت و لیپید ایران پاییز 13٨٦; دوره ٧ (شماره1): ٨٤- ٧٧. 
٦- نرگس محمد صالحی، سید حمیدرضا طباطبایی،  مریم رئوفی،  ابوالفضل محمد بیگی. روند پیشرفت زایمان  در زنان چند زا شهرستان فسا در سال 

13٨٤. مجله ره آورد دانش. بهار 13٨٧: سال یازدهم (شماره 1). مسلسل ٤2: ٨٦-٧9 .
ابوالفضل محمد بیگی، سید حمیدرضا طباطبایی، نرگس محمد صالحی،  مریم رئوفی. مقایسه روند پیشرفت زایمان در زنان امروزی با منحنی فریدمن.  -٧

مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. دوره هفتم، شماره سوم. پائیز 13٨٧. 1٧3-1٨٠.
هاله قائم، نرگس محمدصالحی، ابوالفضل محمدبیگی. چگونگی گذراندن اوقات فراغت و همبسته های آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز.  -٨

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی . بهار و تابستان 13٨٧. ٨(1) : ٨1-٧1..
رضا تاجیک، محسن شمسی، ابوالفضل محمد بیگی. بررسی شیوع خود درمانی و عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک در سال 13٨٧. مجله علمی  -9

دانشکده پرستاری مامایی همدان. بهار و تابستان ٨٨: 1٦(1)، پیاپی 29: 29-3٤. 
1٠- ابوالفضل محمد بیگی ،  سید حمیدرضا طباطبایی، نرگس مححمد صالحی ، مریم یزدانی . تعیین عوامل موثر بر انجام روش سزارین در بیمارستان 

های شهر شیراز. مجله علمی پژوهشی پرستاری ایران. 21(٥٦): زمستان 13٨٧: ٤٥-3٧.  
11- ابوالفضل محمد بیگی ، نرگس محمد صالحی، فرهاد قمری،بهمن صالحی. شیوع عالئم افسردگی، وضعیت سالمت عمومی و عوامل خطر آن در 

دانشجویان خوابگاهی دانشگاههای اراک . مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. پائیز 13٨٧، 12(3): پیاپی ٤٨: 1٠1-1٠٨. 
محسن شمسی، رضا تاجیک، ابوالفضل محمد بیگی. تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت خود درمانی مادران مراجعه کننده به مراکز  -12

بهداشتی درمانی شهر اراک. مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. پائیز 13٨٧، 12(3): پیاپی ٤٨: ٥٧-٤٧. 
13-  ابوالفضل محمد بیگی، سید حمیدرضا طباطبایی، نرگس محمد صالحی. مدل سازی تعیین کننده های وقوع دیابت در دوران بارداری در شهر شیراز. 

مجله فیض: دوره سیزدهم، شماره یک: بهار ٨٨:  ٤2-3٧. 
1٤- ابوالفضل محمد بیگی ، نرگس محمد صالحی، اکرم بیاتی. شیوع بارداری های بدون برنامه و فاکتورهای مرتبط با آن در شهر اراک سال 13٨٦. مجله 

کومش، بهار ٨٨ ، 1٠(3) پیاپی 33:  2٠1-2٠٦. 
1٥- ابوالفضل محمد بیگی ، نرگس محمد صالحی. فاکتورهای موثر بر روش ختم بارداری. مجله زنان،زایمان و نازایی. بهار ٨٨: ٧(1) 2٤-1٧. 

١٦- ابوالفضل محمد بیگی ، نرگس محمد صالحی، اکرم بیاتی. الگوی تغذیه انحصاری با شیر مادر در نوزادان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر 
اراک. مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن- تابستان ٨٨: دوره 1٨، شماره ٧٠: 2٥-1٧. 

1٧- اکرم بیاتی، ابوالفضل محمد بیگی ، دکتر بابک عشرتی، مریم جعفری. بررسی تاثیر آموزش کمکهای اولیه بر نحوه امداد رسانی رابطین بهداشت در 
هنگام بروز حوادث در اراک. مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره آورد دانش)- تابستان ٨٨،  12(2) : ٧-1. 

اکرم بیاتی، ابوالفضل محمد بیگی، نرگس محمد صالحی. بررسی تاثیر تغذیه با شیر مادر بر الگوی رشد شیرخواران زیر شش ماه. مجله مجله علمی -  -1٨
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم. بهار و تابستان ٨٨، ٧(1): ٤٤-3٧. 
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