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مهر  80تا مهر  – 82پزشک مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت یزد و اورژانس بیمارستان افشار یزد ،طرح پزشک عمومی
فروردین  84تا شهریور 90 ،استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،اولین پزشک خانواده استان به عنوان
سرپرست مرکز در مرکز بهداشتی درمانی علیآباد ،فعالسازی کلینیک دیابت در شهرستان تفت و همکاری به عنوان
پزشکی کلینیک
از مهرماه  93طرح ضریب کا در گروه پزشکی اجتماعی
از سال  95هیئت علمی پزشکی اجتماعی
مهر  93تا کنون عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پایش سالمت – دانشکده پزشکی
از مهر  96عضو کمیته  EDOدانشکده پزشکی
مهر  93تاکنون  -عضو کمیته علمی  MPHپزشکی خانواده  -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
شهید صدوقی یزد.
از آذرماه  96تا کنون مدیر اجرایی ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات حوادث و سوانح

ج :تجارب آموزشی
تدریس دروس زیر به دانشجویان مقاطع ذیل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهيد
صدوقی یزد:
 کاردانی بهداشت

 کارشناسی بهداشت عمومی ،مدیریت خدمات بهداشتی ،بهداشت حرفه ای ،علوم
آزمایشگاهی و اتاق عمل و رادیولوژی
 کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون
 کارشناسی ارشد ميکروبيولوژی
 کارشناسی ارشد آمار زیستی
 MPH پزشکی خانواده

 دکتری حرفه ای پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی.
 -1اصول اپيدميولوژی
 -2اپيدميولوژی و کنترل بيماریهای شایع
 -3اپيدميولوژی بيماری ها
 -4بهداشت مادر و کودک
 -5کليات پزشکی
 -6کمک های اوليه و امداد
 -7روش تحقيق
 -8روش تحقيق در علوم پزشکی
 -9بهداشت عمومی و اپيدميولوژی
دندانپزشکی جامع نگر
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-16کارآموزی در عرصه دانشجویان بهداشت
کارآموزی در عرصه دانشجویان پزشکی
-17
کارورزی در عرصه دانشجویان پزشکی
-18
مهارتهای ارتباطی دانشجویان دندانپزشکی
-19
آداب پزشکی دانشجویان پزشکی
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د :مقاالت چاپ شده در مجالت
 دکتر محمد افخمی اردکانی؛ دکتر الهام اميرچقماقی؛ دکتر مژگان مدرسی .تاثير ویتامين  Cتکميلی درليپيدهای سرم بيماران دیابتی نوع  .2بهبود -سال نهم – شماره چهارم -زمستان  -1384فصلنامه علمی پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
محمد افخمی اردکانی ،مژگان مدرسی ،الهام اميرچقماقی .بررسی شيوع ميکروآلبومينوری در بيماران مبتال بهدیابت نوع  2مراجعه کننده به مرکز تحقيقات دیابت یزد در سالهای  .81-82مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی مازندران – سال چهاردهم -شماره  -43تابستان .83
-Prevalence of microalbuminuria and its risk factors in type 2 diabetic patients.M.Afkhami-Ardekani, M.Modarresi,E.Amirchaghmaghi. Indian J Nephrol. 2008 Jul; 18(3): 112-117

بررسی شيوع و عوامل مرتبط با بی اختياری ادراری استرس پس از زایمان در شهر یزد در سال  .1394محمودوکيلی  ،مينا عموقدیری ،مسعود محمدی ،مژگان مدرسی .مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد
صدوقی یزد – دوره  ، 24شماره  ، 9آذر .95
-Prevalence of Gestational Diabetes and Its Risk Factors in Meibod-Yazd 2013-2014. Mahmood
Vakili, Mozhgan Modaressi, Razieh Zahabi, Arezoo Aghakoochak. Journal of Community
Health Research. 2016;5(4):270-278.

-COMPARING THE AUTOMATIC THOUGHTS AND FEELING INFERIORITY AMONG
INTRAVENOUS DRUG USERS WHO ARE LEAVING WITH METHADONE, HIV+,
SUFFERING FROM HEPATITIS C AND CONTROL.
G. S. Yazdi, A. A. Kochak, M. Modaresi, M. A. Modaresi and A. A. Yousefi.

-Occupational stress among the staffs of health centers in Yazd in 2016.
Mozhgan Modarresi, Gholamreza Shooferian-Yazdi, Mahmood Vakili, Arezoo Aghakoochak,
Mahboobeh- Sadat Modarresi, Mahdi Meydani.
Social Determinants of Health, Vol.3, No.1, 2017.

 بررسی فعاليت فيزیکی دانشجویان مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد در سال تحصيلی .93-94آرزو آقاکوچک ،محمود وکيلی ،الهام السادات هاشمی ،مژگان مدرسی (نویسنده مسئول) .مجله
علمی پژوهان  .دانشگاه علوم پزشکی همدان .دوره  ،15شماره  ،3بهار .96

-Relationship between Self Care Management with Glycemic Control in Type 2 Diabetic Patients.
Mozhgan Modarresi, Somaye Gholami, Parnian Habibi, Akram Ghadiri-Anari. Int J Prev Med
2020;11:127.

 منيره. مقایسه تاثير نان های حاوی پودر کنجد و بذر کتان روی فشار خون در بيماران مبتال به پرفشاری خون زهره، شيدا شاهدیپور، مهدیه جبينزاده، مسعود ميرزایی، سيده مهدیه نماینده، مژگان مدرسی،مدرس مصدق
) آزاده نجارزاده (نویسنده مسئول، زینب نجاری،ميرجليلی
-Prevalence of Musculoskeletal Disorders among Faculty Members and Impact of Work-Related
Factors on Its Prevalence. Mozhgan Modarresi1, Ali Mohammad Fallah Tafti, Mohammad Karim
Touri, *Arezoo Aghakoochak. JCBR. 2017; 1(3): 29-35.
- Evaluation of responsiveness to non-clinical demands of patients in Iran: A quantitative study on
the university hospitals in Bushehr. Mahboobeh-Sadat Modarresi¹, Habib Omranikhoo², Mozhgan
Modarresi3, Niloofar Motamed4. Social Determinants of Health, Vol.3, No.2, 2017.
-Association of lipid profile with bone mineral density in postmenopausal women in Yazd province.
Akram Ghadiri-Anari1 M.D., Zahra Mortezaii-Shoroki2 M.D.Student, Mozhgan Modarresi3
M.D., Ali Dehghan4 M.D.

- بررسی رابطه بين کيفيت خدمات و پاسخگویی بيمارستان و ارتباط ان با وفاداری بيماران بستری در-

، مژگان مدرسی، عارفه دهقانی، ميالد شفيعی، راضيه منتظرالفرج.1395 بيمارستانهای دولتی شهر یزد درسال
.4  سال شانزدهم شماره، دو ماهنامه طلوع بهداشت.)وحيد زارع (نویسنده مسئول
- Loneliness and its related factors among elderly people in Yazd, Mahmood Vakili ,Mohsen
Mirzaei ,Mozhgan Modarresi. Elder. Health J. 2017; 3 (1): 10-15

ه :استاد راهنما و مشاور پایاننامههای دانشجویی
 بررسی وضعيت اپيدميولوژیک بيماران سوختگی مراجعه کننده به بيمارستان شهدای محراب یزد از سال 1393الی 1397
بررسی ارتباط بين گروه های خونی با پيامد های درمان بيماران بستری با تشخيص کووید  19در بيمارستانشهيد صدوقی یزد در سال 1399
بررسی وضعيت رعایت رفتارهای پيشگيرانه از کرونا در خانوارهای شهرستان یزد در سال 1399ارتباط مصرف قليان و سيگار با رینيت آلرژیک و اگزمابررسی کلينيکوپاتولوژیيک سرطان های پوست ارسالی به بيمارستان شهيد صدوقی از ابتدای سال  1394تا انتهایسال 1398
بررسی وضعيت اپيدميولوژیک بيماران مبتال به انفارکتوس حاد قلبی بستری شده در بيمارستان های شهر یزد درسال های 93 – 98
بررسی وضعيت اپيدميولوژیک کودکان حادثه دیده بستری در مراکز ارجاعی حوادث تحت پوشش دانشگاه علومپزشکی شهيد صدوقی یزد در سال 1397
بررسی ریسک  11ساله بيماری های قلبی عروقی در پرستاران بيمارستان شهيد صدوقی یزد در سال 1399بررسی فراوانی بارداری های ناخواسته و عوامل مرتبط با ان در بيمارستانهای خصوصی و دولتی تبریز در سال1397
بررسی شيوع سندروم پيش از قاعدگی و ميزان اگاهی نسبت به آن در ميان دانش آموزان دبيرستان های دوره دومیزد در سال تحصيلی 97-1396
تاثير )Apium graveolens L. (Wild Celeryو ) Trachyspermum ammi (L.) ( Ajowanبردردهای قاعدگی در مقایسه با مفناميک اسيد
بررسی وضعيت فعاليت فيزیکی در معلمان شهر یزد در سال تحصيلی 94-95بررسی وضعيت اپيدميولوژیک بيماران دچار ضربه به سر بستری در بخش جراحی اعصاب بيمارستان شهيدرهنمون یزد در نيمه دوم سال 1394
توزیع فراوانی آنوریسم و دایسکشن عروقی در بيماران مراجعه کننده به مراکز بيمارستانی شهيد صدوقی یزد درطی سالهای 1396-1391
بررسی وضعيت تجویز پيشگيرانه آنتی بيوتيک ها در اعمال جراحی بخش جراحی عمومی بيمارستان شهيدصدوقی یزد در سال 1396
بررسی و مقایسه شيوع عالیم گوارشی در مبتالیان به پره دیابت و افراد سالم مراجعه کننده به مراکز مدل مراقبتمزمن یزد1394-
بررسی رابطه خودمراقبتی با کنترل قندخون در بيماران دیابتی نوع  2مراجعه کننده به مرکز تحقيقاتی درمانیدیابت یزد در سال 1396
-بررسی فرسودگی شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهيد صدوقی شهر یزد در سال 1398

تجویز سالبوتامول به روش استنشاق اسپری همزمان با تنفسهای تند و عميق در مقایسه با روش استاندارد–کارآزمایی بالينی
بررسی فراوانی اضطراب در خانمهای نابارورمراجعه کننده به مرکز تحقيقاتی-ناباروری شهر یزد در سال 1397بررسی الگوی مصرف آنتی بيوتيک ها در بيمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی بيرجند در شهر بيرجند درسال 1395
بررسی رابطه بين کيفيت خدمات و پاسخگویی بيمارستان و ارتباط ان با وفاداری بيماران در بيمارستانهای دولتیشهر یزد درسال 1395
بررسی وضعيت فرسودگی شغلی در پرستاران بيمارستانهای تابع دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد در سال139
بررسی وضعيت سالمت عمومی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد در سال 1395ارتباط وزن هنگام تولد نوزاد با شاغل بودن مادربررسی وضعيت اپيدميولوژیک بيماران دچار ضربه به سر بستری در بخش جراحی اعصاب بيمارستان شهيدرهنمون یزد در نيمه اول سال 1394
بررسی ميزان استرس شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان یزد در سال 1395بررسی ارتباط نسبت شمارش نوتروفيل به لنفوسيت نمونه خون محيطی ) (NLRدر قياس با یافته هایبرونکوسکوپی
بررسی ميزان بروز سکته مغزی در استان یزد در سال 1393بررسی فراوانی بی اختياری ادراری پس از زایمان در شهریزد در سال 1394بررسی ارتباط ميزان درد با شدت افسردگی در بيماران مبتال به کمر درد غير اختصاصی در شهر یزد در سال 1393و 1394
بررسی شيوع اختالاللت اسکلتی-عضالنی ناشی از کار در اعضای هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقییزد
بررسی آگاهی نگرش و عملکرد دانشجویان بالينی دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد در خصوص مسائلمربوط به جداسازی
بررسی وضعيت اخذ رضایت آگاهانه از بيماران قبل از عمل جراحی در بيمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکیشهيد صدوقی یزد در سال 94
بررسی سطح فعاليت فيزیکی در دانشجویان مقطع علوم پایه دانشگاه شهيد صدوقی یزد در سال 93بررسی ميزان آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان دختر غير پزشکی در مورد خودآزمایی پستان درسال 92بررسی وضعيت اپيدميولوژیک بيماران سوختگی مراجعه کننده به بيمارستان شهدای محراب یزد از سال 1393الی 1397

ه :به عنوان همکار یا مجری طرح های تحقیقاتی
مقایسه رفتارهای پرخطر سالمتی دانش آموزان دبيرستانی دختر و پسر بر اساس پرسشنامه  GSHS-یزد (96-1395
ارزیابی ميزان دریافت غذایی خانوارهای شهری و روستایی شهرستان یزد در دوران شيوع کرونا در سال 1399مقایسه اثر آکریل آميد بر بافت کبد و ریه و آنزیم های کبدی رت با و بدون مصرف ميکروارگانيسم هایپروبيوتيک
بررسی تاثير سين بيوتيک بر ميزان مالون دیالدهيد سرم و بافت مغز رت مواجه شده با آکریالميدبررسی تاثير شيرین کننده طبيعی الکریتوز بر ميانگين قند خون ،فرکتوزآمين و شاخص مقاومت به انسولين درافراد مبتال به دیابت نوع دو – کارآزمایی بالينی
بررسی ارتباط نسبت شمارش نوتروفيل به لنفوسيت نمونه خون محيطی ) (NLRدر قياس با یافته هایبرونکوسکوپی
بررسی تاثير ویتامين  Dبر سطح سرمی sRAGEدر بيماران رتينوپاتی دیابتیبررسی شيوع کمبود ویتامين  Dدرمراحل متفاوت رتينوپاتی دیابتی در بيماران دیابتی مراجعه کننده به مرکزتحقيقاتی درمانی دیابت یزد در سال 1395
ب-بررسی توانایی تمایز به سلول استخوانی و چربی وميزان بيان مارکرهای پرتوانی درسلولهای مزانشيمی مغز
استخوان انسان ) (S1939تحت اثر ميرناهای ليپوزومی miR-34 ،miR-181 ،miR-17 ،miR-302
مقایسه تاثير ناشی از نان های حاوی کنجد و پودر( Flaxseedبذر کتان) روی سطح MDAو RadicalScavenging activityدر بيماران باstage I hypertension
مقایسه فراوانی ضایعات دهانی در کودکان مبتال به دیابت نوع  1و کودکان سالممقایسه تاثير آنتی اکسيدانی و تغييرات در پروفایل چربی ناشی از نان های حاوی کنجد و پودر( Flaxseedبذرکتان) در بيماران باstage I hypertension
-:مقایسه تاثير نان های حاوی کنجد و  Flaxseedبر فشار خون بيمارانStage I hypertension
بررسی و مقایسه ی تاثير اکسی بوتينين و ایمی پرامين با دیسيکلومين و ایمی پرامين بر روی بی اختياری ادرارمقاوم به درمان کودکان  5-12ساله در شهرستان یزد در سال 1393
بررسی اثر بخشی مرهم خيار دریایی برتحریکپذیری پوستی ناشی از هيستامين در رت مقایسه وضعيت فعاليت فيزیکی زنان خانه دار وشاغل شهرستان یزد در سال —1394شيوع چاقی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر یزدبررسی شيوع خرخر شبانه در جمعيت  21-71ساله شهر یزد

و :داوری طرح های تحقیقاتی
محاسبه ی بار ناشی از سرطان ریه در استان یزد در سال 1391بررسی تاثير آموزش استفاده از اسپری استنشاقی بر نگرش بيماران آسمی نسبت به درمانشانبررسی کيفيت زندگی وارتباط آن با سالمت دهان و دندان در مراجعه کنندگان به کلينيک دندانپزشکی خاتماالنبيا یزد در سال 94
بررسی ميزان رضایت مصدومان ترافيکی از مبلغ غرامت پرداخت شدهبررسی نقش مارکر ایمونوهيستوشيمی mcm2در افتراق فوليکوالر آدنوم و فوليکوالر کارسينوم تيروِِِِئيدارزیابی ميزان آگاهی ،دانش کاربردی و دانش نظری مردم شهر یزد درخصوص ژنتيک پزشکی بر اساس چارچوبدانش راجرز 1394
بررسی ميزان شادکامی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بيمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر یزددر سال 1394
بررسی هایپرگليسمی در بيماران غيردیابتی پس از عمل بای پس عروق کرونربررسی ميزان موفقيت درمان بيماری سل در استان یزد طی سالهای 84-93بررسی شيوع اختالالت روانپزشکی و سبک زندگی در کودکان و نوجوانان و ارتباط آن با فاکتورهای خطر بيماریعروق کرونر در شهر یزد
بررسی عوامل خطر دیابت بارداری در زنان باردار شهر یزد مطالعه مورد-شاهدی سال 1395بررسی روند موارد مرگ وميرو مصدومين حوادث جاده ای ایران بارویکرد رگرسيون نقطه اتصال بيزی طی سالهای96-1385
بررسی سواد سالمت در مدیران اغذیه فروشی در یزد در سال 1397بررسی ميزان رضایت شغلی و هوش هيجانی در داروسازان و پرسنل داروخانه های شهر یزدبررسی ميزان بروز  5ساله دیابت آشکار و عوامل مرتبط با بروز آن در افراد پره دیابت جمعيت شهر یزد از سال 1393تا 1398
بررسی عوامل خطر سرطان پروستات در استان کهکيلویه و بویر احمد در سال 1398بررسی ارتباط سندرم متابوليک و دیابت نوع دو با آلودگی صوتی در شهر یزد :یک تحليل فضاییکسر منتسب جمعيت دیابت مليتوس در اثر نمایه توده بدنی غيرنرمال در افراد 21تا  74ساله – کوهورت قلبسالم
بررسی شيوع مصرف مکمل های تغذیه ای و انرژی زا در ورزشکاران رشته بدن سازی شهر یزد1398-بررسی اثر بخشی بسته مداخله ای چند جانبه بر ارتقای سالمت سالمندان شهر یزد :یک کارآزمایی مبتنیبرجامعه
بررسی توزیع جغرافيایی سرطان پستان و عوامل مرتبط با آن در استان یزد 96-93بررسی اپيدميولوژیک موارد قطعی یا مشکوک به  COVID-19در استان یزد 1398-1399-تعيين بقا و ميزان شفایافتگی ) (Cure rateو نقطه تغيير سن در بيماران مبتال به COVID-19در شهر یزد با

استفاده از مدلهای شفایافتگی )(Cure Modelsدر بقادر بيمارستان شهيدصدوقی یزد
بررسی پيش آگهی بيمارستانی و یکماهه بعد از ترخيص بيماران مشکوک و قطعی کووید  19بستری دربيمارستان های استان یزد
بررسی ارزش پيشگویی کنندگی پرسشنامه دردر سينه  Roseدر تشخيص بيماریهای ایسکميک قلبی عروقی درجمعيت  21-74ساله شهر یزد
"بررسی سالمت عمومی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل اورژانس  115یزد در پاندمی کووید19در سال "1399بررسی عوارض و کيفيت زندگی بيماران مبتال به کوید  19بستری در بيمارستان افشار بعد از ترخيص طی  6ماهپيگيری
بررسی عوارض و کيفيت زندگی بيماران مبتال به کوید  19بستری در بيمارستان افشار بعد از ترخيص طی  6ماهپيگيری
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