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 93  نتابستا :تاریخ تنظیم

Curriculum Vitae 
 

  نجومی دکتر مرضیه 

متخصص پزشکی اجتماعی، فلوشیپ اپیدمیولوژي بالینی، عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی،  استاد،: رتبه علمی 

  . تهران  . ایرانپزشکی  علوم دانشکده پزشکی دانشگاه

.  ایران ه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشکد. و چمران  نوري خ فضل الهبزرگراه همت، بین بزرگراه شی .تهران : آدرس 

  . گروه پزشکی اجتماعی 

  88602225: تلفن 

   88602217و   88602225: فاکس 

  mnojomi@gmail.com  و             mnojomi@iums.ac.ir: پست الکترونیک 

 

 مدارك علمی 

  بین فارغ التحصیل رتبه اول . 1371 سال. دانشگاه علوم پزشکی همدان . دکتري پزشکی عمومی

 .1371دانشجویان ممتاز در سال % 1کسب رتبه . دانشجویان دانشگاه 

 وري در کسب رتبه اول کش. 1377سال . ایراندانشگاه علوم پزشکی . تماعیتخصص پزشکی اج

 . امتحان بورد تخصصی 

  2003. آمریکا .  سیاتل . دانشگاه واشنگتن . فلوشیپ اپیدمیولوژي بالینی .  

 

 و کارگاهها دوره هاي تکمیلی 

1. R software  workshop. Tehran, 20-23 May 2014. 

 1389تیر  29.  موسسه ملی تحقیقات سالمت. تهران. اولین سمینار متخصصان پزشکی اجتماعی ایران .2

 1389اردیبهشت  21. دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران. همایش یک روزه حاکمیت بالینی .3

 12تا  10. دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران. یازدهمین همایش آموزش علوم پزشکی  با عنوان رهبري آموزشی .4

 89اردیبهشت 

5. Stata workshop. Tehran, 20-21 Jan 2010. 
6. New sampling methods for surveys among populations at risk of HIV. WHO, Knowledge hub 

for HIV/AIDS surveillance. Tehran, 19-23 Dec 2009 
7. Research utilization workshop. Technology and research affairs of Iran University of Medical 

Sciences. Tehran, 14-15 Nov 2009 
8. Integration of sciences and clinical medicine workshop. May 18th 2009, Tehran, Iran 
9. International workshop on PhD supervision, 11-15 may 2009, Umea university,  Umea, 

Sweden 
10. Methods of developing and using evidence-based clinical guideline workshop, 5-7 March 

2008, Tehran, Iran 
11. Qualitative research methods workshop, 25-27 Oct 2007, Teharn, Iran , heldby UMEA 

university, Sweden and iRan university of medical sciences. 
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12. Assessment of medical education development workshop, Iran University of Medical Sciences,  
Tehran, Iran, 2007 

دانشگاه علوم پزشکی . نوآوریها در ارائه دوره کارآموزي و کارورزي پزشکی اجتماعی در دانشکده هاي پزشکی کشور .13

 .1387آذر  17. تهران . ایران

 1388آبان  24تا  23. معاونت تحقیقات و فناوري. دانشگاه علوم پزشکی ایران.   research utilizationکارگاه  .14

 16تا  14. دانشگاه علوم پزشکی تهران.  فاده از دستورالعملهاي بالینی مبتنی بر شواهدکارگاه روشهاي تدوین و است .15

 1386اسفند 

 1387. خرداد 29تا  27. تهران.  PHCنشست تخصصی طرح تدوین پیشگیري از خودکشی قابل ادغام در  .16

 2007اکتبر  27تا  25تهران . سوئد UMEAدانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه . کارگاه مطالعات کیفی  .17

 1386تهران، . دانشگاه علوم پزشکی ایران . کارگاره ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  .18

 1386. دانشگاه علوم پزشکی تهران . تهران . ونیکی در آموزش پزشکی رکاربرد یادگیري الکت .19

گاه علوم پزشکی دانش. تهران. کارگاه آموزش کاربردهاي سیستم اطالعات جغرافیایی در اپیدمیولوژي و بهداشت  .20

 1385. ایران

. دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران. معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران . روزه مدیریت منابع  2کارگاه  .21

 . 1384آبان 

. تهران . مرکز تحقیقات علوم پزشکی کشور . کارگاه یک روزه آموزش جستجوي الکترونیکی منابع در پزشکی  .22

 . 1382فروردین 

 . 1381. تهران . دانشگاه علوم پزشکی ایران . گروه پزشکی اجتماعی . اه مدیریت استراتژیک کارگ .23

 . 1381تابستان . تهران . کارگاه یک روزه استقرار سیستم مراقبت از بیماري جنون گاوي در انسان  .24

 . 1380شهریور . تهران . کارگاه یک روزه کاربرد کامپیوتر در آموزش پزشکی  .25

 .  1378زمستان . تهران . دانشگاه علوم پزشکی ایران . زه متدلوژي روش تحقیق رو 6کارگاه  .26

اسفند . تهران . دانشگاه علوم پزشکی ایران . روزه متدلوژي روش تحقیق براي مدرسین روش تحقیق  5کارگاه  .27

1377 . 

 . 1376تابستان . تهران . ، دانشگاه علوم پزشکی ایران )CDD(روزه کنترل بیماریهاي اسهالی  5کارگاه  .28

 .1376زمستان . ، دانشگاه علوم پزشکی ایران )ARI(روزه کنترل بیماریهاي تنفسی در کودکان  3کارگاه  .29

 . 1375. تهران . دانشگاه علوم پزشکی ایران . روزه ترویج تغذیه با شیر مادر  5کارگاه  .30

 .1372تابستان . پزشکی همدان دانشگاه علوم . روزه بهداشت روان در سیستم مراقبتهاي اولیه  4کارگاه  .31

  

 سابقه شغلی 

 1392علوم پزشکی ایران از سال  مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه  

  1391عضو هیئت تحریریه نشزیه دانشگاه علوم پزشکی البرز از سال 

 91دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال . سرپرست گروه تخصصی پزشک خانواده 

 1388حنه دوره پودمانی مدیریت عالی پزشک خانواده از سال عضو هیئت ممت 
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  1391 زنان فرهنگستان علوم پزشکی از سالعضو گروه سالمت 

  1390دبیر هیئت ممتحنه رشته تخصصی پزشکی اجتماعی از سال  

 1389دانشگاه علوم پزشکی ایران . دانشکده پزشکی. عضو هیئت علمی گروه پزشکی خانواده 

 ي اجراي برنامه عضو کمیته راهبرMPH   1389پودمانی پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  ایران. ران ته. عضو کمیته علمی اولین همایش علمی پزشکی اجتماعی 

  عضو هیئت تحریریهInternational Journal of Preventive Medicine  1388دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان 

  عضو هیئت تحریریهJournal of Family and Reproductive Health  1386از سال 

  عضو هیئت تحریریهJournal of Family and Reproductive Health 

  1392عضو هیئت تحریریه مجله سالمت جامعه زا  از سال 

  عضو هیئت تحریریهJournal of Social Determinants of Health   1392از سال 

  بردي رشته هاي تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو کمیته پشتیبان برنامه ریزي راه

1388-1389 

  1387عضو هیئت بورد پزشکی اجتماعی از 

  عضو هیئت تحریریهJournal of injury and violence    1387از 

 1386شوراي پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از  عضو 

 1385زشکی اجتماعی از سال عضو کمیته راهبردي رشته تخصصی پ 

  عضو شوراي سیاست گذاريHSR  1389 - 1386سال از  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 1388 - 1386از سال  یته پژوهشی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ایرانمعضو ک 

 1385از سال  عضو هیئت ممتحنه آزمون پیش کارورزي 

  1390تا  1384از ایران ، مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 

 1389تا  1384از ، ق در پژوهشهاي علوم پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانعضو کمیته اخال 

  1380از  ،در پزشکی ) داخلی و خارجی ( مجله علمی پژوهشی 6بیش از داور متدلوژیک 

 ب شورایعالی برنامه ریزي علوم پزشکی،استاد راهنماي دانشجویان پزشکی پیرو آیین نامه استاد راهنما مصو 

  1384از

  1384از بینی و سرو گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران، پژوهشی مرکز تحقیقات گوش ، گلو ،  _عضو کمیته علمی 

  1384تا   1383، از  گواهینامه رشته پزشکی اجتماعی - هیأ ت ممتحنه ارتقاءعضو  

 1383  ،  در  اجتماعی ناظر آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی 

  1382عضو هیئت تحریریه مجله پزشکی امروز زنان از سال 

  1381سال  از . تهراندانشگاه علوم پزشکی . عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات چشم 

 1381سال از .  دانشگاه علوم پزشکی تهران. پزشکی عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات روان 

 1389تا  1380سال  از .شکی دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو شوراي پژوهشی دانشکده پز 

  1377سال از .  تهرانعضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 
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  1377 از .دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران . متدلوژي تحقیق در پزشکی دفتر امور پایان نامه ها  داور  

  

 سوابق آموزشی  

 

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران.  تهران. ه کوتاه مدت اپیدمیولوژي بالینی دبیر علمی دور 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشکده پزشکی . تهران. سخنرانی در دوره کوتاه مدت اپیدمیولوژي بالینی 

 تیر  29. سالمت موسسه ملی تحقیقات. تهران. عضو کمیته علمی اولین سمینار متخصصان پزشکی اجتماعی ایران

1389 

  88تهران اردیبهشت . 2008عضو کمیته علمی اولین همایش گزارش جهانی سالمت 

  ،1387سخنرانی در کنفرانس یک روزه پیشگیري، کنترل، و ارزیابی سیستم مراقبت سرخک و سرخجه، تهرن، کرج 

 یري از آن در ایران، تهران، عضو کمیته علمی اولین سمینار ملی مطالعه رفتارهاي خودکشی و راهکارهاي پیشگ

1387 

 تهران، شهریار،  دانشگاه علوم . سخنرانی در سمینار اهمیت گزارش و مراقبت در پیشگیري از بیماریهاي واگیر

 1386. پزشکی ایران

 تهران، کرج،  دانشگاه علوم پزشکی . سخنرانی در سمینار اهمیت گزارش و مراقبت در پیشگیري از بیماریهاي واگیر

 1386. ایران

 1386.تهران. دبیر علمی اولین سمینار کشوري نقش غربالگري در کنترل بیماریها 

  1386دیماه  5سخنرانی در سمینار کشوري نقش غربالگري در کنترل بیماریها، تهران 

 1386. شهریار. سخنرانی در سمینار اهمیت گزارش و مراقبت در پیشگیري از بیماري واگیر 

  تدریسEBM    1385دوره کارورزي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشجویان 

  1381از . گاه علوم پزشکی ایران دانش. تدریس اصول اپیدمیولوژي دانشجویان پزشکی دوره علوم پایه  

 1378از . اه علوم پزشکی ایران دانشگ. تدریس روش تحقیق و آمار حیاتی دانشجویان پزشکی دوره فیزیوپاتولوژي   

  1378از . دانشگاه علوم پزشکی ایران . تحقیق در پزشکی دستیاران تخصصی پزشکی تدریس روش 

  دوره کارگاه آموزش نرم افزار آماري  2تدریسSPSS  اعضائ هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

  1378 از. ایران 

 گاه علوم پزشکی ایران دانش. تولوژيتدریس اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع در ایران دانشجویان پزشکی دوره فیزیوپا

  1377از . 

  1377از سال . دانشگاه علوم پزشکی ایران . تدریس اپیدمیولوژي و آمار حیاتی دستیاران پزشکی اجتماعی 

 
 

 مقاالت انگلیسی چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی 

1. Zabihiyeganeh M, Jahed A, Sarami S, Nojomi M. Hypovitaminosis D: Are medical students at 
risk. Int J of Prev Med 2014;5:1161-1168 
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2. Shahidi GA, GHaempanah Z, Khalili Y, Nojomi M. Deep brain stimulation and 
responsiveness of the Persian version of Parkinson’s disease questionnaire with 39-items. Ir J 
of Neurol 2014;13:220-225 

3. Kashkouli MB, Fazel AJ, Kiavash V, Nojomi M, Ghiasian L. Oral azithromycin versus 
doxycycline in meibomian gland dysfunction: a randomised double masked open label clinical 
trial. Br J Ophthalmol. 2014 Aug 19. pii: bjophthalmol-2014-305410. doi: 
10.1136/bjophthalmol-2014-305410. [Epub ahead of print]  

4. Arshi S, Fallahpour M, Nabavi M, Bemanian MM, Javad-Mousavi SA, Nojomi M, et al. The 
effects of vitamin D supplementation on airway functions in mild to moderate persistent 
asthma. Ann Allergy Asthma Immunol. 2014 Aug 1. pii: S1081-1206(14)00463-3. doi: 
10.1016/j.anai.2014.07.005. 

5. Ansari SH, Baghersalimi A, Azarkeivan A, Nojomi M, Hassanzadeh RA. Quality of life in 
patients with thalassemia major. Iran J of Ped Hemato Onclogy 2014;4:57-63 

6. Ghanbari B, Malakouti SK, Nojomi M, Alavi K, Khaleghparast SH. Suicide prevention 
interventions and follow-up services: A literature review. Jökull Journal 2014;64:173-183 

7. Nojomi M, Namiranian N, Myers RE, Razavi-Ratki SK. Factors associated with breast cancer 
screening decision stage among women in Tehran, Iran. Int J of Prev Med 2014;5:196-202 

8. Rasoulian M, Habib S, Bolhari J, Hakim-Shooshtari M, Nojomi M, Abedi SH. Risk factors of 
domestic violence in Iran. J of Environ Public health 2014 ID352346 

9. Doaee M, Moradi-Lakeh M, Nourrmohammadi A, Razavi-Ratki SK, Nojomi M. Management of pelvic 
organ prolapse and quality of life:  a systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J Pelvic 
Floor 2014;25:153-163 

10. Ahmadzad-Asl M, Davoudi F, Mohammad Sadeghi H, Khademolreza N, Zarei N, Naserbakht M, 
Nojomi M, et al. Correlates of mental health services utilization in married women in Tehran 2011. 
Iran J Psychiatry Behav Sci 2013;7:51-60 

11. Ghanean H, Nojomi M, Jacobsson L. Public awareness and attitudes towards epilepsy in 
Tehran, Iran. Glob Health Action 2013;6:21618-http://dx.doi.org/10.3402/gha.v610.21618 

12. Haghighi L, Nojomi M, Mohabbatian B, Najmi Z. Survival predictors of preterm neonates: 
Hospital based study in Iran (2010-2011). Iran J Reprod Med 2013;11:957-964 

13. Omidi-Kashani F,  Hasankhani EG,  Moradi A,  Toossi KZ,  Nojomi M. Modified fulcrum 
bending radiography: A new combined technique that may reflect scoliotic curve flexibility 
better than other conventional methods. J of Orthopedics 2013;10:172-176 

14. Morovatdar N, Moradi-Lakeh M, Malakouti SK, Nojomi M. Most common methods of 
suicide in Eastern Mediterranean region of WHO: A systematic review and Meta-analysis. 
Archives of Suicide Research 2013;17:335-344 

15. Mohammadi N, Kian SH, Davoudi F, Akbarian-Nia SMA, Nojomi M. Psychometric 
evaluation of the Persian version of the quality of life in epilepsy inventory-31. Iranian Journal 
of Neurology. 2013;12:144-148  

16. Yarahmadi AA, Zahmatkesh MM, Ghaffari M, Mohammadi S, Labbafinejad Y, Seyedmehdi 
SM, Nojomi M, Attarchi M. Correlation between Silica exposure and risk of tuberculosis in 
Lorestan of Iran. TANAFFOS 2013;1:34-40 

17. Ghanean H, Jacobsson L, Nojomi M. Self-perception of stigma in persons with epilepsy in 
Tehran, Iran. Epilepsy Behav 2013;28:163-167 

18. Nojomi M, Morovatdar N, Davoudi F, Hoseini S. Contraceptive use by Iranian women with 
hypertension, diabetes or obesity. EMHJ 2013;19:638-643  

19. Ahmadzad-Asl, Davoudi F, Mohammad-Sadeghi H, Khademolreza N, Zarei N, Naserbakhat 
M, Nojomi M, et al. Study of relationship between domestic violence and health services 
utilization in married women in Tehran, 2011-2012. European Psychiatry 2013;28:Supp 1:1 
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20. Davoudi F, Rasoulian M, Ahmadzad-Asl M, Nojomi M. Factors associated with physical 
domestic violence against women in countries of eastern Mediterranean region (EMR): a 
systematic review. European Psychiatry 2013;28:Supp 1:1 

21. Abadi MNL, Ghazinour M, Nygren L, Nojomi M,  Richter J. Birth weight, domestic violence, 
coping, social support and mental health of young Iranian mothers in Tehran. Journal of 
Nervous & Mental Disease 2013;201:602-608: doi: 10.1097/NMD.0b013e3182982b1d 

22. Salehi M, Moradi-Lakeh M, Salehi MH, Nojomi M, Kolahdooz F. Meat, fish, and esophageal 
cancer risk: a systematic review and dose-response meta-analysis. Nutrition Reviews 2013;71:257-267 

23. Kashkouli MB, Mirzajani H, Jamshidian-Tehrani M, Pakdel F, Nojomi M, Aghaei GH. 
Reliability of Fluorescein Dye Disappearance Test in Assessment of Adults With Nasolacrimal 
Duct Obstruction. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2013 May-Jun;29:167-9. doi: 
10.1097/IOP.0b013e3182873b40  

24. Nojomi M, Ramezani M, Ghafari-Anvar A. Quality of reports on Randomized Controlled 
Trials published in Iranian journals: application of the new version of Consolidated Standards 
of Reporting Trials (CONSORT). Archives of Iranian Medicine 2013;16:20-22 

25. Zabihiyeganeh M, Jahed A, Nojomi M. Treatment of hypovitaminosis D with pharmacologic 
doses of cholecalciferol, oral versus intramuscular; an open labeled RCT. Clin Endocrinol 
2013;78:210-216 

26. Razavi SH, Razavi-ratki SK, Nojomi M, Namiranian N. Depression and general anxiety in the 
prisoner of war's children: a cross sectional study. Medical Journal of Islamic Republic of Iran. 
2012;26:179-184 

27. Malakouti SK, Mahmoudian S, Filli J, Nojomi M, Rabetian M. The relationship between 
treatment of mental disorder and chronic tinnitus. Int Tinnitus J 2012;17:1630168 

28. Ahmadkhaniha H, Mostafavi HA, Nojomi M, Parvizi-Emran B. Age specific prevalence of 
metabolic syndrome in patients with schizophrenia treated with atypical antipsychotics and 
control group. HealthMED 2012;6:3680-3684 

29. Rostami A, Ghazinour M, Nygren L, Nojomi M, Richter J. Health-related quality of life, 
marital satisfaction, and social support in medical staff in Iran. Applied Research Quality Life 
2012;8;385-402.  DOI 10.1007/s11482-012-9190-x 

30. Attarchi M, Mohammadi S, Nojomi M, Labbafnejad Y. Knowledge and practice of assessment 
of workers in a pharmaceutical company about prevention of coronary artery disease. Acta 
Medica Iraniac 2012;50:698-703  

31. Shidfar F, Alborzi F, Salehi M, Nojomi M. Association of waist circumference, body mass 
index and conicity index with cardiovascular risk factors in postmenopausal women. 
Cardiovascular Journal of Africa 2012;23:442-445 

32. Malakouti SK, Salehi M, Nojomi M, Zandi T, Eftekhar M. Sexual functioning among the 
elderly population in Tehran, Iran. J Sex Marital Ther 2012;38:365-377 
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سال . بالینی ایران مجله روانپزشکی و روانشناسی . بینی کننده اقدام به خودکشی در جمعیت عمومی شهر کرج

 226-219ص.1386پاییز . 3شماره . سیزدهم
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اقدام به . ، امین صفیه، اصغر نژاد فرید، ملکوتی سید کاظم، بوالهري جعفر، نجومی مرضیهپشت مشهدي مرجان .26

مجله دانشکده پزشکی . مطالعه اي در شهر کرج: خودکشی و رتباط آن با استرس ها و سیستم هاي حمایتی

 72-76صفحه . 1386، تیر 4، شماره 65دوره . دانشگاه علوم پزشکی تهران

انی عوامل خطر سرطان دهانه رحم در زنان فراو. ، مدرس گیالنی میترا، عرفانی آزاده، مظفري نگارنجومی مرضیه .27

شماره . 4دوره . مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران. 85-84مراجعه کننده به بیمارستانهاي شهر تهران در سال 

 195-189ص . 1386پاییز . 56

 ، پشت مشهدي مرجان، ایمن صفیه، اصغرنجومی مرضیه بولهري جعفر، ملکوتی سید کاظم، حکیم شوشتري میترا، .28

مجله . شیوع اقدام به خودکشی بر حسب میزان ارجاع به مراکز اورژانس شهر کرج . نژاد علی اصغر، حاجیان ناصر

 50-55صفحه . 1386. شماره اول ، دوره دهم . حکیم

توقف . نجومی مرضیه بهتاش حمید، گنجویان محمد صالح، عامري ابراهیم، مبینی بهرام، وحید طاري سید حسین، .29

مجله جراحی استخوان و مفاصل . محدب انحناي ستون فقرات از جلو و پشت در اسکولیوز مادرزاديرشد در نیمه 

 6- 1صفحه . 1385. شماره یک. دوره پنجم. ایران 

بررسی . ، نجومی مرضیهگنجویان محمد صالح، بهتاش حمید، وحید طاري سید حسین، عامري ابراهیم، مبینی بهرام .30

دوره . مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران . ساله 18تا  10یوپاتیک در بیمران میلواکی در درمان اسکولیوز اید

 90- 85صفحه . 1385زمستان . 2شماره .پنجم

، اکبر نیا نجومی مرضیه گنجویان محمد صالح، عامري ابراهیم، مبینی بهرام، بهتاش حمید، وحید طاري سید حسین، .31

. 26دوره . علمی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران مجله. استئوئید استئوما در ستون فقرات . بهروز

   316-309صفحه . 1386پائیز . 3شماره 

، بولهري جعفر، ملکوتی سید کاظم، حکیم شوشتري میترا ، اصغر زاده امین صفیه ، پشت مشهدي نجومی مرضیه .32

ده به اورژانسهاي شهر کرج در بررسی ویژگی هاي جمعیت شناختی اقدام کنندگان به خودکشی مراجعه کنن. مرجان 

 1385. 52شماره . دوره سیزدهم . مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران . 1382سال 

در رژیم ) ویتامین ها و امالح (ررسی وضعیت دریافت ریز مغذي ب. ّ نجومی مرضیه شهاندخت، جم آبادين .33

 196-191ص. 1384ن زمستا.  4شماره . مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران . غذایی دانشجویان 

تأثیر برنامه بهبود کیفیت . ، متفکر مصطفی، جمالی اختر، صدر بافقی محمود نجومی مرضیه کبیر کورش، .34

. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران . بر مراقبت از بیماران دچار انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان افشار یزد 

 171-163ص . 1385بهار .  50شماره . دوره سیزدهم 

سلطان سنجري مصطفی، قاسمی خلیلی، پرورش محمد مهدي، مدرس زاده مهدي، ناصري پور مسعود، هاشمی  .35

مجله . کشش زجاجیه بر سر عصب بینایی در نوروپاتی قدامی غیر آرتریتی عصب بینایی.  نجومی مرضیه مسیح،

 93-289صفحه . 11دوره . 3شماره  1385. چشم پزشکی بینا

بررسس آگاهی تغذیه اي بیماران دیابتیک . آبادي شهاندخت، شکیبا ویستا، دانایی دالرام نجم  نجومی مرضیه ، .36

، 1384پاییز . مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران . 1382مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول در سال  2نوع 

 . 203 197ص : 48، شماره  12سال 
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اري هاي نا خواسته و عوامل مربوط به آن در مراجعین به بررسی فراوانی بارد. زینلی زهرا نجومی مرضیه،   .37

مجله دانشگاه علوم پزشکی   .1381در سال ) ص(در مانگاه هاي پري ناتال بیمارستان اکبر آبادي و حضرت رسول 

  . 1070 – 1064ص .  45شماره .  12سال . 1384تابستان  .ایران 

بررسی فراوانی مصرف استروئید هاي آنابولیک و آگاهی نسبت به عوارض . بهروان وحید نجومی مرضیه ،   .38

 1384فوق العاده دو . مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران  . 1382آنها در ورزش کاران بدن سازي شهر کرج در سال 

 . 1063 – 1057ص .  44شماره .  11سال .

ی اثر تغذیه زودرس بر عالئم گوارشی بیماران تحت اعمال جراحی بررس. نجومی مرضیه امینی علی، مرتضوي علی،  .39

ص  .  44شماره .  11سال .  1384فوق العاده دو . مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران  .سزارین و هیسترکتومی 

895 – 900 . 

قبل از  بررسی معیارهاي درخواست سی تی اسکن مغزي. مهاجرانی راد مریم  نجومی مرضیه،ناطقیان علیرضا ،  .40

مجله دانشگاه . تهران) ص(انجام پونکسیون کمري در کودکان مشکوك به مننژیت در بیمارستان حضرت رسول

  25-19ص .1384بهار . 1شماره . سال دوازدهم. علوم پزشکی همدان 

. ارتباط بین عوامل وابسته به هورمونهاي جنسی و سرطان پستان . فخرایی رضا، حسینی نرگس نجومی مرضیه ،   .41

 .  25 – 19ص .  1383بهار .  1، شماره  7دوره . مجله حکیم 

اریابی نتایج تست کاپتوپریل در کودکان مبتال به . ، نجومی مرضیهاتوکش حسن، عباسی فرزانه، حسینی رزیتا  .42

 346-343ص. 1382پاییز . 35شماره . دوره دهم. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران. رفالکس نفروپاتی

آگاهی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران از بیماري . ، شجاعی حسن، عامریان محمد علینجومی مرضیه .43

 . 46 - 41ص . 1382پاییز . 3شماره .  6دوره . مجله حکیم .  1381ایدز در سال 

بررسی مقایسه اي آگاهی پزشکان عمومی شاغل در مرکز بهداشتی درمانی و . واثقی ساناز نجومی مرضیه، .44

. 34شماره . سال دهم . مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران . تهران از بیماریهاي قابل گزارشبخش خصوصی شهر 

 .  23 - 317ص . 1382تابستان 

در )   empiric(رژیم آنتی بیوتیکی تجربی  2مقایسه اثر درمانی .  نجومی مرضیه سروش ژانت ، رضوي محسن ، .45

فوق العاده یک .  36شماره . سال دهم . وم پزشکی ایران مجله دانشگاه عل. بیماران سرطانی نوتروپنیک تب دار 

 . 552- 547ص .  1382.

بررسی عوارض قلبی و مرگ و میر ناشی از آن در .  نجومی مرضیه انصاري شهال ، وثوق پروانه ، رضوي محمد رضا ، .46

. لوم پزشکی ایران مجله دانشگاه ع) . ع(سال گذشته در بیمارستان حضرت علی اصغر  10بیماران بتا تاالسمی در 

 . 502-497ص . 1382. فوق العاده یک .  36شماره . سال دهم 

شیوع ناباروري و کم . توجهی شهرام، شفقی فهیمه  کمالی محمد،، نجومی مرضیه، صداقت مجتبی  .47

 - 371ص . 1382.  5شماره . 61سال . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران .  1380باروري، تهران 

376. 

. متخصصان اطفال، آنتی بیوتیک، و درخواست والدین . کفاشی احمد، رنگیانی فرشته نجومی مرضیه،  .48

 .139 - 133ص .  1382بهار .  33شماره . سال دهم . مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران 
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سال  5ان زیر بررسی فراوانی عوامل خطر سوء تغذیه در کودک. کفاشی احمد، نجم آبادي شهاندخت نجومی مرضیه،  .49

 – 123ص . 1382بهار .  33شماره . سال دهم . مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران . 1381شهرستان کرج در سال 

132 . 

یک مطالعه مورد شاهدي در باره عوامل خطر سرطان پستان در . حسینی نرگس نجومی مرضیه، صداقت مجتبی،  .50

 .  203 – 198ص .  1382پاییز .  3شماره .  21دوره . ن مجله علمی نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایرا. ایران 

مقایسه کیفیت پایان نامه هاي دکتري عمومی . وهمکاران ، نجومی مرضیه، کالهی علی اصغر، فرسار احمد رضا .51

.  2شماره .  6دوره . مجله حکیم . 78 – 77و  71 – 70پزشکی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور در سال تحصیلی 

 . 17 – 11ص .  1382تابستان 

مقادیر طبیعی بیرون زدگی چشم . سالطان سنجري مصطفی و همکاران نجومی مرضیه، بهمنی کشکولی محسن ،  .52

  137 – 130ص . 1382. 2شماره .  9سال . مجله چشم پزشکی بینا . در کودکان ، نوجوانان و بزرگساالن شهر تهران 

سی تآثیر خود آموزي بر آگاهی و نگرش پزشکان عمومی بخش برر. مخبرالصفا الدن نجومی مرضیه، جمالی اختر،  .53

سال . مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران .  81خصوصی شهرستان کرج در مورد برنامه ملی مبارزه با سل در سال 

 .  711 – 703ص .  1382زمستان .  37شماره . دهم 

سال . مجله پایش . واقب مادري و نوزادي آن خشونت فیریکی در دوران بارداري و ع. اکرمی زهره نجومی مرضیه ،  .54

 . 48 – 43ص .  1381زمستان . دوم ، شماره اول 

دانش آموزان نابینا و همتایان بیناي  بررسی کیفیت زندگی.  کوهپایه زاده جلیلنجومی مرضیه، افتخار حسن،   .55

 . 55 – 49ص .  1381بهار .  4و شماره  7سال . مجله اندیشه و رفتار . آنها

مقایسه الگوي مصرف مواد غذایی در رژیم غذایی خانوارهاي ساکن مناطق . نجومی مرضیهجم آبادي شهاندخت، ن  .56

فوق .  32شماره .  9سال . مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران . غرب تهران با استانداردهاي تغذیه اي توصیه شده 

 . 766 – 759ص .  1381العاده 

بررسی تآثیر آموزش بر آگاهی مردان در مورد تنظیم . جعفري مسعود رفعتی محمد فرهاد، نجومی مرضیه،  .57

 – 455ص .  1381پاییز .  30شماره .  9سال . مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران .  78خانواده در برد آباد سال 

461  . 

تهران  بررسی شیوع اضطراب در معلمین مقطع دبیرستان شهر. صادقی مرتضی، رضوان طلب رضا نجومی مرضیه،  .58

 .  53 – 47ص .   1381تابستان .  3شماره . سال اول . مجله پایش . 81در سال 

مقایسه آگاهی کارورزان پزشکی و کارکنان بهداشتی درمانی در . طهرانی آرش، مرادي الکه مازیارنجومی مرضیه،   .59

 . 16 – 12ص .  1380بهار . شماره یک .  4دوره . مجله حکیم . مورد کنترل بیماري اسهالی 

مجله .  79بررسی شیوع نابارئئري زوجین در غرب تهران در سال . اشرفی مهناز، کوهپایه زاده جلیلنجومی مرضیه،   .60

 . 639 – 633ص .  1380زمستان .  27شماره .  8سال . دانشگاه علوم پزشکی ایران 

وئید و مرگ و میر در بخش سطح هورمونهاي تیر بین بررسی ارتباط.  ، موسوي محسن، نجومی مرضیهشهراد هادي .61

 . 449 – 445ص . 1380فوق العاده .  26شماره .  8سال . مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران . مراقبتهاي ویژه 



 15

مجله علمی نظام پزشکی جمهوري اسالمی . بررسی کیفیت زندگی بیماران مزمن ریوي. افشار باقر نجومی مرضیه،  .62

 . 302 – 296ص .  1378.  4شماره .  17دوره . ایران 

63.  
 

  مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلی 

تأثیر مداخله کوتاه مدت پیگیري تلفنی . ، فلشمان الکساندرنجومی مرضیهخواجه الدین نیلوفر، حسن زاده مهدي،  .1

اولین سمینار ملی . مطالعه دو سو کور: یا حضوري با درمان معمول در پیشگیري از اقدام مجدد به خودکشی

 .تهران، ایران. 87اسفند ماه  5تا  4. رفتارهاي خودکشی و راهکارهاي پیشگیري از آن در ایرانمطالعه 

بررسی الگوي خواب و اختالالت خواب در دانشجویان پزشکی و دستیاران . عه بندي میر فرهاد، قل نجومی مرضیه .2

تهران، . 1387آبانماه  23تا  21. چهارمین همایش سراسري پزشکی خواب. تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 ایران

دهمین کنگره تغذیه . مصرف مکملهاي تغذیه اي در بالغین غرب تهران . جومی مرضیهنجم آبادي شهاندخت، ن .3

 تهران ، ایران   1387آبان  9تا  6. ایران 

ي مصرف مکملهاي تغذیه ا. ، گوشه گیر سید اشرف الدین، البرزي قاطمهنجومی مرضیهنجم آبادي شهاندخت،  .4

دهمین . گیاهی طبیعی و کارخانه اي در بزرگساالن مراجعه کندده به مراکز بهداشتی درمانی مناطق مختلف تهران 

 تهران ، ایران 1387آبان  9تا  6. کنگره تغذیه ایران 

توقف رشد در .نجومی مرضیه بهتاش حمید، گنجویان صالح، عامري ابراهیم، مبینی بهرام، طاري وحید سید حسین، .5

- 7. تهران. پانزدهمین کنگره ساالنه انجمن جراحان ارتوپدي. محدب کروازقدام و خلف در اسکولیوز مادرزادي نیمه

 1386آبان ماه  11

بررسی . نجومی مرضیه گنجویان صالح، بهتاش حمید، عامري ابراهیم، مبینی بهرام، طاري وحید سید حسین، .6

پانزدهمین کنگره ساالنه انجمن جراحان . ساله  18تا  10میلواکی در درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک در بیماران 

 1386آبان ماه  11-7. تهران. ارتوپدي

استئوید . هنجومی مرضی بهتاش حمید، گنجویان صالح، عامري ابراهیم، مبینی بهرام، طاري وحید سید حسین، .7

 1386ه آبان ما 11- 7. تهران. پانزدهمین کنگره ساالنه انجمن جراحان ارتوپدي. استئوما 

بررسی تأثیر آموزش کوتاه مدت بر آگاهی و نگرش پزشکان عمومی شاغل در . هنجومی مرضیمخبرالصفا الدن،  .8

هشتمین همایش کشوري آموزش .  1382سال ، بخش خصوصی شهرستان کرج در مورد طرح ملی مبارزه با سل 

 .1385اسفند  17تا  15. کرمان. آموزش پزشکی

 15تا  13. تهران .کنگره سرطانهاي زنان . کانسر سرویکس و عوامل خطر آن . میترا، مدرس گیالنی نجومی مرضیه .9

 .1385بهمن 

نهمین . ترکیب انرژي و ماکرونوترینتها در رژیم غذایی روزانه دانشجویان . نجومی مرضیه نجم آبادي شهاندخت، .10

 . 1385شهریور  16تا  13.تبریز. کنگره تغذیه ایران



 16

همین . ترکیب چربی دریافتی رژیم غذایی دانشجویان. می مرضیه، مرادي الکه مازیارنجم ابادي شهاندخت، نجو .11

 . 1385شهریور  16تا  13.تبریز. کنگره تغذیه ایران

مراجعه  2بررسی آگاهی تغذیه اي بیماران دیابتیک نوع . ، نجم آبادي شهاندخت، شکیبا ، دانایینجومی مرضیه .12

 . 1385شهریور  16تا  13.تبریز. همین کنگره تغذیه ایران. 1382سال  در) ص(کننده به بیمارستان حضرت رسول 

تأثیر برنامه بهبود کیفیت بر مراقبت از بیماران دچار انفارکتوس حاد میوکارد در . ، کبیر کورشنجومی مرضیه .13
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 و پایان نامه دوره دستیاري پزشکی اجتماعی و زنان، زایمان 15 بیش از  استاد راهنماي.. 

 پایان نامه دوره پزشکی عمومی 50 بیش ازستاد راهنماي ا 

 پزشکی پایان نامه دوره پزشکی عمومی و تخصصی  50بیش از  استاد مشاور 

  پایان نامه دوره تخصصی و پزشکی عمومی 100متدولوژیک بیش از  داور 

  1386داور چهارمین جشنواره آسیایی بهداشت خانواده ، تهران دیماه 

 ررات و اختراعات  جشنواره رازيداوري بخش ابتکا 
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  لوح تقیر از ریاست دانشگاه علوم پزشکی همدان  براي کسب رتبه اول در بین دانشجویان دوره پزشکی عموي در

  1371سال 

 ه اول کشوري در امتحانات بورد تخصصی در سال لوح تقدیر از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی براي کسب رتب

1377  

 پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش  تلی رویان از معاونلان برنده ایرانی جشنواره بین الملوح تقدیر به عنو

  1379پزشکی در سال 

  1380لوح تقدیر براي کسب درجه استاد نمونه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  

 1386ر براي کسب درجه استاد نمونه از وزیر بهداشت ، درمان ، و آموزش  پزشکی در سال لوح تقدی 

 

 
 

 

     


