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 :فعالیت های آموزشی -3
 دانشجونان رشته پوشکی بیماری های ریماتولوژی. تدرنس درس بیماری های 4

 .  تدرنس دریس کارآموزی ی کاریرزی داخلی دانشجونان رشته پوشکی 2

 ،بیماری های عفونی، بیماری های قلب ی عریقآموزشی دستیاران تخصصی رشته  بیماری های داخلی. 3

 :فعالیت های پژوهشی -4

 :عااوین مقاالت کام  انگلیسی -الف

1- "Small Airways Involvement in Patients with Rheumatoid Arthritis ,Global 

Journal of Health Science: Vol.5, No.2 ,2013,  Mohammad Ali Zohal, Zohreh 

Yazdi, Ali Rassi Ghaemi, Mahnaz Abbasi* 

 

2. Correlation between Serum Levels of Soluble Fas (CD95/Apo-1) with Disease , 

Activity in Systemic Lupus Erythematosus Patients in Khorasan, Iran,Journal, 

Archives of Iranian Medicine, Vol .13, No. 2 ,  Maryam Sahebari MD, 

Mohammad Reza Hatef MD, Zahra Rezaieyazdi MD, Mahnaz Abbasi, Bita 

Abbasi, Mahmoud Mahmoudi  

 

3- Is Vitamin D Deficiency associated with Non Specific Musculoskeletal Pain?, 

Global Journal of Health Science: Vol.5, No.1, 2013 , Mahnaz Abbasi, Sima 

Hashemipour, Fatemeh Hajmanuchehri, Amir Mohammad Kazemifar  

  

4- Lack of association of vitamin D receptor gene BsmI polymorphisms in 

patients with systemic Iupus erythematosus, Rheumatol Int (2010) 30:1537-

1539 ,  Mahnaz Abbasi, Zahra Rezaieyazdi, Jalil Tavakol Afshari, Mohammadreza 

Hatef, Maryam Sahebari, Nayereh Saadati  



5- Hyperferritinemia: A possible marker for diagnosis of systemic lupus 

erythematosus? , Life Science Journal; 10(3s), 2011, Mahnaz Abbasi, Maryam 

Sahebari, Azam Amini Massoud Saghafi 

 

6- Engineering of the Embryonic and Adult Stem Cell Niches, Iranian Red 

Crescent Medical Journal, Vol. 15 , Issue. 2, 2013, Mohsen Hosseinkhani, Reza 

Shirazi, Farzad Rajaei, Masoud Mahmoudi, Navid Mohammadi, Mahnaz Abbasi 

 

7- Sleep disturbances in patients with Rheumatoid Arthritis,Journal, Nigerian 

Journal of Medicine, Vol 22, No3,2013, Mahnaz Abbasi, Zohreh Yazdi, Amir 

Mohammad Kazemifar, Najmeh Rezaie 

 

8- Hearing Loss in Patients with Systemic Lupus Erythematosus,Global Journal of 

Health Science; Vol. 5, No. 5,2013, Mahnaz Abbasi, Zohreh Yazdi, Amir 

Mohammad Kazemifar, Zahra Zarin Bakhsh 

 

9- Relationship between bone mineral density and maturity index in cervical 

smears, serum estradiol levels and body mass index ,Global Journal of Health 

Science; Vol.5, No.6, 2013,Homayoun Sheikholeslami, Majid Sotodeh, Amir 

*AbbasiMahnaz , Amir Mohammad Kazemifar , Javadi, Neda Nasirian 

 
10- Comparison of the efficacy of nebulized budesonide and intravenous 

dexamethasone administration before extubation in prevention of post-

extubation complications among patients admitted in intensive care unit. 

, Abbasi MKashefi P, Abbasi A, Authors: ,, 2013Advanced Biomedical Research

Davoohi L, Abbasi S. 

 
11- Association between the Serum Levels of Zinc, Copper and Lipid Profile with 
Osteoporosis in Iranian Postmenopausal Women Biotechnology and Health 
Sciences. 2014 May; 1(1): e19190. Mehdi Sahmani  ; Shideh Omidian  ; Amir 
Javadi  ; Majid Sirati Sabet  ; Mahnaz Abbasi 
 
 

http://biotech-health.com/?page=search&article_author_fname=Mehdi&article_author_mname=&article_author_lname=Sahmani&do_search=1&type=authors
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http://biotech-health.com/?page=search&article_author_fname=Majid&article_author_mname=&article_author_lname=Sirati%20Sabet&do_search=1&type=authors
http://biotech-health.com/?page=search&article_author_fname=Mahnaz&article_author_mname=&article_author_lname=Abbasi&do_search=1&type=authors


12-Prevalence of Sleep Disorders and Their Impacts on Occupational 
Performance: A Comparison between Shift Workers and Nonshift Workers. 
Sleep Disord. 2014;2014:870320. doi: 10.1155/2014/870320. Epub 2014 May 20. 
Yazdi Z, Sadeghniiat-Haghighi K, Loukzadeh Z, Elmizadeh K, Abbasi M. 

 
13-Comparison of the efficacy of nebulized budesonide and intravenous 
dexamethasone administration before extubation in prevention of post-
extubation complications among patients admitted in intensive care unit. Adv 
Biomed Res. 2015 Jan 6;4:11. doi: 10.4103/2277-9175.148293. eCollection 2015. 
Kashefi P, Abbasi A, Abbasi M, Davoodi L, Abbasi S. 

 
14-Prevalence of Osteoporosis and Its Risk Factors in Men with COPD in Qazvin. 
Int J Chronic Dis. 2016;2016:4038530. Epub 2016 Sep 27.Abbasi M, Zohal M, 
Atapour B, Yazdi Z. 

 
15-Relationship between metabolic syndrome and its components with bone 
densitometry in postmenopausal women. Diabetes Metab Syndr. 2016 Dec 15. 
pii: S1871-4021(16)30230-2. doi: 10.1016/j.dsx.2016.12.008. [Epub ahead of 
print],Abbasi M, Farzam SA, Mamaghani Z, Yazdi Z. 

 
16- Do Vitamin D Receptor Gene Polymorphisms Correlate With Osteoporosis in 
Post- Menopausal Women? Journal of Womens Health, Issues and Care, 2015, 
4:4, Reza Najafipour, Aida Alesmail, Homayoun Sheikholeslami, Safar Ali Alizadeh, 
Zahra Rashvand, Amir Mohammad Kazemifar, Zohreh Yazdi and Mahnaz Abbasi 

 
17-Association Between the Serum Levels of Zinc, Copper and Lipid Profile With 
Osteoporosis in Iranian Postmenopausal Women, biotech health sci, 2014 may 
1(1),Mehdi Sahmani  ; Shideh Omidian  ; Amir Javadi  ; Majid Sirati Sabet  ; 
and Mahnaz Abbasi , 

 
18-Cost-Effectiveness of Zoledronic Acid to Prevent and Treat Postmenopausal 
Osteoporosis in Comparison with Routine Medical Treatment. Electron 
Physician. 2016 Dec 25;8(12):3434-3440.2016 Dec,Golmohamdi FR, Abbasi M, 
Karyani AK, Sari AA. 

 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24977041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24977041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25625117
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25625117
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25625117
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27774508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28024830
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28024830
http://scitechnol.com/do-vitamin-d-receptor-gene-polymorphisms-correlate-with-osteoporosis-in-post-menopausal-women-y3bT.php?article_id=3402
http://scitechnol.com/do-vitamin-d-receptor-gene-polymorphisms-correlate-with-osteoporosis-in-post-menopausal-women-y3bT.php?article_id=3402
http://biotech-health.com/?page=search&article_author_fname=Mehdi&article_author_mname=&article_author_lname=Sahmani&do_search=1&type=authors
http://biotech-health.com/?page=search&article_author_fname=Shideh&article_author_mname=&article_author_lname=Omidian&do_search=1&type=authors
http://biotech-health.com/?page=search&article_author_fname=Amir&article_author_mname=&article_author_lname=Javadi&do_search=1&type=authors
http://biotech-health.com/?page=search&article_author_fname=Majid&article_author_mname=&article_author_lname=Sirati%20Sabet&do_search=1&type=authors
http://biotech-health.com/?page=search&article_author_fname=Mahnaz&article_author_mname=&article_author_lname=Abbasi&do_search=1&type=authors
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28163861
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19-Prevalence of Osteoporosis and Its Risk Factors in Men with COPD in Qazvin, 
Int J Chronic Dis. 2016; 2016: 4038530.Mahnaz Abbasi,  Mohammadali 
Zohal, * Banafsheh Atapour,  and Zohreh Yazdi 

 
20- Cost-Effectiveness of Zoledronic Acid to Prevent and Treat Postmenopausal 
Osteoporosis in Comparison with Routine Medical Treatment, Electron 
Physician. 2016 Dec; 8(12): 3434–3440.Fateme Rostami Golmohamdi, Mahnaz 
Abbasi, Ali Kazemi Karyani, and Ali Akbari Sari 
 

 

 

                                    

 : عااوین مقاالت کام  فارنی -ب

با درگیری فعال اعضاای ییااتی در بیرااران     sFAS/Apo-1(CD95)تعیین رابطه ی سطح سرمی  -1عنوان مقاله :

 ،مبتال به لوپوس اریتراتوس سیستریک 

 1811دی ماه  ،101مجله دانشکده  پزشکی اصفهان ، سال بیست و هفتم ، شراره  مجله:عنوان ، شراره و ایندكس 

یباری، دكتر محرد رضا هاتف فرد، دكتر زهرا رضائی یزدی، ادكتر مریم ص اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت:

 دكتر مهناز عباسیدكتر محرود محرودی، دكتر مسعود ثقفی، 

در بیرااران مباتال باه درگیاری      Dژن گیرنده ی ویتاامین   Bsmlسم بررسی ژنوتیپ های پلی مورفی -2

 كلیوی لوپوس

، بهرن 111عنوان ، شراره و ایندكس مجله: مجله دانشکده پزشکی اصفهان ، سال بیست و هشتم، شراره 

1811 

، دكتر زهرا رضائی یزدی، دكتار للیات توكات     دكتر مهناز عباسیاسامی نویسندگان به ترتیب اولویت:  

 افشاری ، دكتر محردرضا هاتف، دكتر مریم صایباری 

 با استئوپروز در خانم های یائسه  Dژن های گیرنده ویتامین  Apa1و  Taq1ارتباط پلی مورفیسم  -8

، پاییز 8رارهعنوان ، شراره و ایندكس مجله: مجله علری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال شانزدهم، ش

1811  

دكتار مهنااز عباسای، دكتار شاکرای یسانی، دكتار هراایون شای           اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: 

 ، دكتر رضا نجفی پور   دكتر زهره یزدیاالسالمی، صفرعلی علیزاده ، زهرا رشوند، 

 سال انتشار مجله : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5059585/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abbasi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27774508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zohal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27774508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zohal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27774508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Atapour%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27774508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yazdi%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27774508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5279979/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5279979/
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sari%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28163861


با دو گروه داروهای القاء كننده و در مبتالیان به صرع تحت درمان  Dبررسی سطح سرمی ویتامین  -4

 غیر القاء كننده آنزیری

عنوان ، شراره و ایندكس مجله: مجله علری دانشگاه علوم پزشکی لرستان) یافته(،دوره پانزدهم، شراره 

 12،تابستان  65،مسلست2

 نویسندگان به ترتیب اولویت:دكتر سیرا هاشری پور،دكترشعیب نعیریان،دكتریریاده مطاطفائی،دكتر  

 *.  دكتر مهناز عباسیفاطره یاج منوچهری، 

 رابطه كیفیت خواب با بیراری آرتریت روماتوئید و شدت آن  -6

مجلاه :   4عنوان ، شراره و ایندكس مجله: مجله علری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال هفدهم، شراره 

1812 

  یزدی، مجتبی دیزانیها، دکترزهره دكتر مهناز عباسیاسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: 

 سرم با شدت بیراری آرتریت روماتوئید  Dارتباط بین سطح ویتامین  -5

، آذرو دی  6، شراره  سال هفدهه  ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوینعنوان ، شراره و ایندكس مجله: 

12 

کترزهدره یدزدی، دکتدر    ، دکتدر سدیه امیدر ادرزام، د    دكتر مهناز عباسیاسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: 

   آناهیتا اکبری

 مقایسه میزان اختالالت خواب در كارگران شیفت در گردش و افراد با شیفت ثابت  -7

 1812عنوان ، شراره و ایندكس مجله: مجله علری پژوهشی طب لنوب، آذر 

* ،  مجتبی نباتیاان ، دكتار   دكتر مهناز عباسیاسامی نویسندگان به ترتیب اولویت:  دكتر زهره یزدی ،  

 محردعلی زیت 

 

ارائه مدلی برای پیش بینی ایترال ابتالء به بیراری پاوكی اساتاوان باا اساتفاده از الگاوریتم هاای       -8

 درخت تطریم. 

  18شهریور ، 115شراره  24للد ،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانعنوان ، شراره و ایندكس مجله:

یکیراه  ، دكتار مهنااز عباسای    ،ساریه علیازاده   ،موناشریف خانیترتیب اولویت:اسامی نویسندگان به 

 عامری



 

  (1811)قاازوین سااال 24 باااالی لرعیاات در آن الاازای و متابولیااک سااندرم شاایوع. 1

 در پی 3 شراره هجدهم، سال قزوین، پزشکی علوم دانشگاه علری عنوان ، شراره و ایندكس مجله : مجله

  / 1393 شهریور و مرداد (،74پی)

 عباسی، مهناز دكتر هاشری پور، سیرا لوادی،دكتر یریدرضا اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت:دكتر

 لوادی امیر

 رابطه اضطراب و ااسردگی با استئوآرتریت 10

 در پی 4 شراره هجدهم، سال قزوین، پزشکی علوم دانشگاه علری عنوان ، شراره و ایندكس مجله : مجله

  / 1393 مهر وآبان  (،76پی)

دكتر ساید   ، دكتر زینب فرخ ،دكتر زهره یزدی ،دكتر مهناز عباسی اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت:

 علیرضا یالی سید لوادی

 ثیر درمان واژینوز باکتریایی بر اعالیت بیماری آرتریت روماتوئیهتا .11 

 در پی 2 شراره هجدهم، سال قزوین، پزشکی علوم دانشگاه علری عنوان ، شراره و ایندكس مجله : مجله

  1816 خرداد و تیر (،16پی)

دكتار آمناه    ، * دكتار لایال امینای    ،دكتر مهناز عباسی ،مهری كلهر اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت:

 باریکانی

بررسی اثرباشی بالینی داروی زولدرونیک اسید در پیشگیری و درمان پوكی استاوان دوران  .12

 داروهای رایجبعد از یائسگی زنان در مقایسه با 

http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%81%D8%B1%D8%AE
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

، هفته 812 شراره ،سی و دومسال ،اصفهان پزشکی کدهدانش علری عنوان ، شراره و ایندكس مجله : مجله

  18اول بهرن 

فر, مهناز  محردی, علی اكبری ساری, شکوفه نیک فاطره رستری گت اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت:

 عباسی, بتول ایردی, علی كاظری كریانی

بینی احتمال ابتال به بیماری پوکی اسدتووان بدا اسدتفاده از الگدوریت  هدای در دت        مهلی برای پیشارائه  .18

 تصمی 

 ،مازنادران،دوره بیسات و چهاارم     پزشاکی  علوم دانشگاه علری عنوان ، شراره و ایندكس مجله : مجله

  / 1393 شهریور ،115شراره

 یکیره عامری ، مهناز عباسی ،سریه علیزاده ،مونا شریف خانی اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت:
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 هشتمین دوره پذیرش دستیارتقدیر به خاطر درخشش فارغ التحصیال  دانشکده در سی و  -

 )چهار سال متوالی( از طرف رئیس دانشکده 1331تخصصی در سال  

 1312در سال  رییس دانشگاه و رتبه دانشیاری از طرف وزیرمتقدیر به علت ارتقاء به  -

 
 


