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  در استان سيستان و بلوچستان.  HBsAgعوامل موثر بر  -1

 ، دكتر رخشنده ناطق، دكتر كاظم محمد.حسن جهاني هاشمي

  1-6ص:  ،1380بهار و تابستان 1شماره  ،سال اول ،)دانشگاه علوم پزشكي همدان( پژوهش در علوم بهداشتي

 

 در كار آزمايه هاي باليني با پاسخ پيوسته. 2×2طرحهاي متقاطع  استفاده از -2

 ، دكتر انوشيروان كاظم نژاد.حسن جهاني هاشمي

 13 -20، ص: 1380، پائيز و زمستان 12انديشه آماري ) انجمن آمار ايران(، سال ششم، شماره دوم، شماره پياپي: 
 

 (مقاله 1) 1138*** 

 

  در دانش آموزان راهنمايي شهر قزوين. Aي بتا هموليتيك گروه ملين استرپتوكوك ها بررسي حا -3

 .دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر افشين افشاري، اسماعيل موسوي مير

 .15-20، ص:  1381، پاييز و زمستان  37و  36دانشگاه علوم پزشكي ايالم، سال دهم، شماره  مجله علمي
 

 (مقاله 2) 2138*** 

 

 منتقله براي داده هاي دو تايي. حضور اثر با 2×2طع ي طرحهاي متقا لبند مد -4

 ، دكتر انوشيروان كاظم نژاد، دكتر مجتبي گنجعلي، دكتر مسعود اميني، دكتر سقراط فقيه زاده.دكتر حسن جهاني هاشمي

 . 6 -10، ص: 1382، خرداد و تير 2پژوهش در علوم پزشكي)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان(، سال هشتم، شماره 
 

جهت برآورد پهناي مزيوديستال دندانهاي دائمي نيش و آسياي كوچك در يك   Tanaka-Johnstonبررسي ميزان اعتبار روش  -5

 نمونه از جمعيت شهر قزوين.
 .دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر حامد محمود هاشمي، دكتر وحيد طالبي

 53-58ص:  1382ل ، سا2، شماره 16مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 
 

 (مقاله 3) 3138*** 

 

http://www.ephysician.ir/
http://dx.doi.org/10.19082/4231


 دانشگاه علوم پزشكي قزوين. 1381سالمت رواني دانشجويان ورودي سال  -6
 ، كبري نوروزي.دكتر حسن جهاني هاشمي

 145-152، ص 1383پايش ) فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي(، سال سوم، شماره دوم، بهار 
 

ان آزمايشگاه  و بخشهاي بيمارستان در برابر نمونه هاي كشت خون و مايع مغزي نخاعي:       كيفيت  عملكرد  كاركن -7

 در تضمين كيفيت. Pre-analytical errorبررسي

 .دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر مسعود شريفي

(، 6دوره دوم، شماره دوم )پي در پي  علوم پيرا پزشكي )فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده پيرا پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي( ،

 .323-328، ص: 1383تابستان 
 

  اثر عصاره سوماتيك و فيلتره فوزاريوم سوالني بر روي لكوسيت هاي خون محيطي موش. -8

 .دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر فريده زيني، دكتر محمد رضا آقا ميريان

 14 – 20، ص: 1383، پاييز 32 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، فصلنامه شماره
 

 (مقاله 2) 4138*** 

 

 بررسي درماتوفيتوز در گاوداري هاي اطراف تهران. -9

 ، دكتر علي اصغر پهلوان. دكتر حسن جهاني هاشمي، دكترمحمد رضا آقا ميريان 

   73-79 ، ص:1384/ بهار83مجله علمي دانشكده دامپزشكي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، سال هشتم، شماره نهم و دهم، پاييز 
 

 اثر دارچين بر قند خون رت ديابتي در حضور و عدم حضور انسولين. -10
 .دكتر حسن جهاني هاشمي، محمد رضا پرويزي، نعمت هللا غيبي 

  3-7، ص: 1384، پاييز 36علوم پزشكي قزوين، فصلنامه شماره  دانشگاهمجله علمي  
 

 (مقاله 6) 5138*** 

 

( بر قدرت انقباضي و ضربان دهليز ايزوله موش صحرايي نر در پي افزايش .Allium Sativum Lه آبي سير )اثرات عصار -11

 آدرنالين.
 دكترسيد روح ا... ميري.  ،مينو شهيدي ،اسماعيل عباسي ،دكتر حسن جهاني هاشمي ،حسين جعفري

 .42-46، ص: 1385(، 31) شماره پياپي 1ماره ، ش22پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران ، جلد  -فصلنامه علمي
 

 اثر ليزر كم توان بر ميزان درد هاي مزمن پايين ستون فقرات. -12

 . دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر مسعود نوروزي، دكتر ابوالفضل موسوي، هادي مرشدي

 . 72-77ص:  ،1385، بهار و تابستان 81و80سال بيست و چهارم، شماره  ،مجله دانشكده پزشكي اصفهان
 

 .تاثير ميدان های الکترومغناطيس بر عالئم سندرم قطع مرفين در موش آزمايشگاهی مدل رت -13

 ، دکتر علی صفری واريانی. دكتر حسن جهاني هاشمي، حسين جعفريدکتر

 .33-46، ص: 1385، تابستان 14فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران ، سال پنجم ، شماره 

 

زريق عصاره ی  بابونه به درون هسته ی پاراژيگانتو سلوالريس مغز بر عاليم قطع مصرف مورفين در بررسي اثرات ت -14

 موش سفيد صحرايي.
 .دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر كاظم پريور، دكتر پريچهر يغمايي، اسماعيل عباسي، دكتر محمد حسين اسماعيلي

 .9-16، ص: 1385، تابستان 55، شماره 14مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي زنجان، دوره  
 

 بررسی سالمت رواني دانشجويان پرستاري و عوامل مرتبط با آن  -15
 ، كبري نوروزي سزيرود، دكتر سليمان خيري. دكتر حسن جهاني هاشمي 

  45-51، ص: 26 ، شماره مسلسل1385، پاييز و زمستان 2مجله علمی دانشکده پرستاری و مامايی همدان، دوره چهاردهم، شماره 
 

 .1382-83 بيمارستان بوعلی سينا قزوين:بررسي درماتوفيتوزيس در مراجعين به درمانگاه پوست  -16
 .دكتر حسن جهاني هاشمي دکتر داود کشاورز، ،دكترمحمد رضا آقا ميريان

، اسفند 2شماره نهم،  دوره، نهمل ، سامرکز پژوهش های سالمت خليج فارس، طب جنوب، دوفصلنامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 175-181 ، ص:1385

 (مقاله 13) 1386*** 

 



دختران مراجعه كننده به مركز پزشكي جامعه نگر قزوين براي انجام آزمايشات قبل  شيوع سرولوژيك توكسوپالسماگونديي در -17

 (.1381از ازدواج )
 . دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر مهرزاد سرايي صحنه سرايي

 . 12-17، ص:1386، بهار (42، )پی در پی 1، شماره 11سال له علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، مج
 

 دولتي با غيرانتفاعي شهر قزوين. -مقايسه بهداشت محيط و ايمني مدارس عادي -18
 ، حمزه علي جمالي. دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر احمد خليلي

 .41-49، ص:1386، بهار (42 )پی در پی، 1 ، شماره11ل مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، سا
 

 بررسي اثر تجويز مزمن عصاره هيدرو الكلي بابونه بر عالئم قطع مصرف مرفين در موش سوري نر بالغ.   -19
 ، حسين جعفري، اسماعيل عباسي. حسن جهاني هاشمي دكترمحمد حسين اسماعيلي،  مهناز كسمتي، دكتر ، دكترفاطمه هنروران

  27-32، ص: 1386، تير 69پژوهشی دانشگاه شاهد(، سال چهاردهم، شماره  -دانشور پزشکی)دو ماهنامه علمی
 

 اثر عصاره بابونه بر عال ئم قطع مصرف مرفين در موش سوري. -20
 باسي.، حسين جعفري، اسماعيل عدكتر حسن جهاني هاشمي، فاطمه هنروران، دكتر مهناز كسمتي، دكتر محمد حسين اسماعيلي

 .13-18، ص:1386(، تابستان  43، )پی در پی 2، شماره 11،  سال مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين
 

( PGiالريس )سلودر هسته مشبک پاراژيگانتو Link)    ( Trachyspermum copticum (L.)اثرات تزريق گياه زنيان  -21

 بر روی عاليم کيفی سندرم ترک در موش صحرايی نر

 ، سميرا يادگاریحسن جهانی هاشمی، اسماعيل عباسی، محسن خليلی نجف آبادی، سيد روح هللا ميریله غيبی، حسين جعفری، نعمت ا

 58-64، ص: 1386، تابستان 23فصلنامه گياهان دارويی )پژوهشکده گياهان دارويی جهاد دانشگاهی(، سال ششم، شماره 
 

 با اکريدين اورنج در تشخيص سپتی سمی ناشی از ميکروارگانيسم ها.  مقايسه کشت خون و بافی کوت رنگ آميزی شده -22
 ، محسن باريک بين دکتر حسن جهانی هاشمی، دکتر محمد مهدی دانشی، فرهاد بابايی، دکتر پرويز ايازی

   155-158، ص: 1386، تابستان 2، شماره 31 دورهپژوهش در پزشکی )دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی(، 
 

 درماني  -بررسی وضعيت سالمت رواني كادر پرستاري مراكز آموزشي  -23
  دكتر ناهيد رضايي، دكتر حسين قافله باشي. محمد ابراهيم ساريچلو. ،دكتر حسن جهاني هاشمي 

  5-10، ص: 27، شماره مسلسل 1386بهار و تابستان ، 1، شماره پانزدهممجله علمی دانشکده پرستاری و مامايی همدان، دوره 
 

 عوامل ولوواژينيت کانديديايی در مراجعين به مراکز درمانی قزوين.  -24
 محبوبه صادقی قزوينی.دكتر حسن جهاني هاشمي، ، دكتر داود كشاورز، محمد رضا آقا ميريان دكتر

 .35-39، ص: 1386(، پائيز 44، )پی در پی 3، شماره 11مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين ، سال  
 

 تاثير مواجهه جنين موش با مرفين بر يادگيری فضايی پس از تولد.  -25
 .دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر محمد صوفي آبادي، دكتر فرزاد رجايي،  دكتر محمد حسين اسماعيلي 

 .31-35، ص: 1386(، زمستان 45، )پی در پی4، شماره 11مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين ، سال  
 

 با هالوتان و پنتوباربيتال در موش سوري نر.  بر فرآيند بيهوشی ثرمصرف سير قبل از بيهوشي ا -26
 حسين جعفری، سحر كاظمي.  ،دكتر حسن جهاني هاشمي 

 15-21، ص: 1386، زمستان 4، شماره 14مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند، سال  
 

 های همراه بر قشر مخچه خرگوش تلفنی شده زشبيه سااثرات هيستولوژيک امواج  -27
 ، دکترعلی رضا شمس، دکتر مسعود محمودی، دکتر علی صفریدکتر حسن جهانی هاشمی، مرضيه مردانی، دکتر فرزاد رجايی

 .75-83، ص: 1386پاييز و زمستان ،  20و  19، شماره  ششمفصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران ، سال 
 

 يهآزمايشگا چهار مرکز ونوفلورسانس غير مستقيم توكسوپالسموز بين آزمون ايم نتايجتوافق  ميزان  -28
 دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر مهرزاد سرايي صحنه سرايي

 51-59، ص: 1386، زمستان 64، شماره 16، دوره مجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن
 

    MRIر افراد سالم بوسيله بررسی مورفومتريک اجزا ی مختلف مخچه و مقايسه آنها بر حسب سن و جنس د -29
 دکتر حسن جهانی هاشمی، محمد رضا سلحشور، دکتر فرزاد رجايی

 295-303، صفحات 87و بهار  86پژوهشی علوم تشريح ايران، سال پنجم، زمستان  –مجله علمی 

 



 

 

 مقاله( 9)   1387*** 
 

 از استريکنين در موش سوری اثر ميدان الکترومغناطيس با فرکانس بسيار پايين بر روی تشنج ناشی -30
 ، اسماعيل عباسی، دکتر سيد محسن حسينی، معصومه شاهسوندکتر حسن جهانی هاشمی )نویسنده مسئول(دکتر نعمت ا... غيبی، 

  19-29، ص: 1387، تابستان 63، شماره 16مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 
           

  (.1384نشجويان سال اول و آخر دانشگاه علوم پزشكي قزوين )بررسی سالمت رواني دا -31

  محمد ابراهيم ساريچلو. ،، دكتر سميه رحيم زاده مير محله، دكتر حسين قافله باشيدكتر حسن جهاني هاشمي

 .41-49، ص: 1387تابستان (، 47، )پی در پی2، شماره 12مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين ، سال 
 

 در رتهای نر رفتار تغذيه ای اخلی مرفين و نيتريک اکسايد بر اثر تد -32

 ، دکتر محمد حسين اسماعيلی، دکتر هاشم حق دوست يزدیدکتر حسن جهانی هاشمی، دکتر محمد صوفی آبادی

 5-10، ص: 1387، تابستان 2، شماره 14، دوره(افق دانش ) فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 

  82-83در بيماران همودياليزی مرکز بوعلی سينا شهر قزوين در فاصله ارديبهشت    Cيت تعيين شيوع هپات -33

 دکتر حسن جهانی هاشمیدکتر مريم شادافزا، دکتر معصومه اصالنی مهر، دکتر علی اصغر پهلوان، 

 29-37، ص: 1387دهم، تابستان  )معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوين، کميته تحقيقات دانشجويی(، سال سوم، شمارهادراکمجله 
 

 تاثير مصرف خوراکی منيزيم بر غلظت گلوکز و درد ناشی از آزمون فرمالين در موش های ديابتی -34
 ، دکتر محمد حسين اسماعيلی، اسماعيل عباسیدکتر حسن جهانی هاشمیحميده رسول پور، دکتر فرزاد رجايی، ، دکتر نعمت هللا غيبی

  49-60، ص: 1387(، تابستان 50، ) پی در پی 2، شماره 13لمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ياسوج(، دوره ارمغان دانش)فصلنامه ع
 

 مطالعه درد ناشی از فرمالين در موشهای سفيد صحرايی ديابتی و سالم در حضور و عدم حضور منيزيم -35

 ، دکتر نعمت هللا غيبیتر حسن جهانی هاشمیدکحميده رسول پور، فاطمه عليخانی، معصومه پرهيزگاری، اسماعيل عباسی، 

 3-11، ص: 1387 پاييزدهم، ياز)معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوين، کميته تحقيقات دانشجويی(، سال سوم، شماره ادراکمجله 
 

 بررسی اثرات تخريبی امواج ميدان الکترو مغناطيس در ناحيه فرونتال موش سوری -36

 دکتر حسن جهانی هاشمی، دکتر عليرضا شمس، زهره باقر، مهدی فرخی

 21-28، ص: 1387)معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوين، کميته تحقيقات دانشجويی(، سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان ادراکمجله  

 

 تاثير مداخله آموزشی بر اساس الگوی -37

Predisposing Reinforcing, Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation (PRECEDE)   

 عرق کرونر تعويض بر افسردگی و کيفيت زندگی بيماران با عمل جراحی  
 ، دکتر محسن مير محمد صادقیدکتر حسن جهانی هاشمیمهدی هزاوه ائی، دکتر کتايون ربيعی،  د، دکتر سيد محمليال سبز مکان

 75-84، ص: 1387(، زمستان 29پی در پیسال هشتم، شماره اول، )دانشگاهي(، پايش )فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد 
 

 بررسی عيوب انکساری در بيماران بتا تاالسمی ماژور در استان قزوين -38

 ، فريده قدسیدکتر حسن جهانی هاشمی، دکتر محمدرضا اکبرزاده ساروخانی، دکتر ابوالفضل مهيار، دکتر محمد خلج

 42-49، ص: 1387، زمستان 68، شماره 17، دوره زشكي گيالنمجله دانشگاه علوم پ

 

 مقاله( 8)  1388*** 

 

 ای و اسکيزوفرنييتوکسوپالسما گوندهای رابطه بين عفونت  -39

 ، فرهاد خباز، صفرعلی عليزاده    دکتر حسن جهانی هاشمی، دکتر فرهاد شاملو، دکتر مهرزاد سرايی صحنه سرايی 

 3-9، ص: 1388، بهار 1(، سال پانزدهم، شماره انديشه و رفتارناسی بالينی ايران )روانپزشکی و روانشمجله 

(Indexcopernicus, EMRO Index Medicus, PsycINFO) 

 

 فراوانی مصرف اکستازی و عوامل موثر در اعتياد به اکستازی از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قزوين -40

 دکتر حسن جهانی هاشمیحمد ترکاشوند، ليلی يکه فالح، علی مومنی، ا

   73-80، ص: 1388، تابستان 2، دوره پانزدهم، شماره (حيات )مجله دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران



 

 86( در بيمارستان دکتر شريعتی تهران در سال MISبررسی الزامات استقرار سيستم اطالعات مديريت ) -41

 دکتر حسن جهانی هاشمیزينب امن پور، دکتر رفعت محبی فر، ، انیسليمه محمد عليخ

 3-7، ص: 1388پاييز ، پانزدهم، شماره چهارم(، سال کميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی قزوين) ادراکمجله  

 

 1387-88نی قزوين در مراجعين به مراکز بهداشتی درمابررسی آگاهی زنان باردار نسبت به عوارض زايمان سزارين  -42
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 ، دکتر روح ا... برجی، دکتر فرهاد شاملو، کبری نوروزی سزيروددکتر حسن جهانی هاشمی
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 (1388بررسی عزت نفس کارکنان دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوين )  -58

 دکتر حسن جهانی هاشمیفاطمه نظری شاد کام، فاطمه سفيدی، 

 .88-91، ص: 1392خرداد و تير (، 67، )پی در پی2، شماره 17 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين ، سال
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 بررسی ميزان دسترسی کاربران کتابخانه ديجيتال پزشکی ايران به متن کامل منابع -60

 ، عاطفه کالنتریدکتر حسن جهانی هاشمی
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 بررسی همبستگی سبک های ياد گيری با برخی ويژگی های دانشجويان پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی قزوين با استفاده از الگوی وارک -61

 حسن جهانی هاشمیجليل عظيميان، رضا ضيغمی، ياسين آزاد منش، 
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 مقايسه عوارض جانبی استرپتوکيناز وريدی در گروه های سنی مختلف بيماران مبتال به سکته قلبی حاد -62

 ، محمد فتوحیحسن جهانی هاشمیمحمد بهنام مقدم، رضا ضيغمی، جليل عظيميان، 

 910-917(، ص: 83)شماره پی در پی 1392، اسفند 11شماره  ،18دوره  ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ياسوجارمغان دانش، 

 

مقايسه تاثير شست و شوی ناحيه مئای ادراری با محلول های کلر هگزدين و بتا دين بر ميزان بروز باکتريوری بيماران مبتال  -63

 به سکته مغزی دارای سوند ادراری ثابت 

 کرم شاهرخی، شعيب نعيميانا، حسن جهانی هاشمی، جليل عظيميانياسين ازاد منش، 
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 ارتباط بين سطح تحصيالت کارکنان و نيمرخ سازمان ياد گيرنده دانشگاه علوم پزشکی قزوين -64

 ، رامتين شيشه چی، محمد زکريا کيايی، الناز قناتیکتر حسن جهانی هاشمیدفاطمه حبيبی، دکتر رفعت محبی فر، 

، شماره 6فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه )مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوين(، دوره 
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  1391بررسي ارتباط بين شيوع حوادث و فرهنگ ايمني در دو شركت شوينده و پاك كننده در سال  -65

  داود يكه فالح،  حسن جهاني هاشمي، ايرج عليمحمدي، مرتضي اميني
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  (1392فنو تيپ های مقاوم به اريترومايسين در استرپتوکوکوس های جدا شده از الرنگوسکوپ در بيمارستان آموزشی شهيد رجايی قزوين )فراوانی  -66

 مير اسماعيل موسوی، دکتر امير پيمانی، دکتر افشين افشاری، دکتر حسن جهانی هاشمی، راضيه موسوی
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 ، محمد حسن کريم فرحسن جهانی هاشمینعمت اله غيبی، محمد صوفی آبادی، مجيد سيرتی ثابت، 
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 تعيين اثر پروپوليس تهيه شده در ايران بر پالک دندانی در دانشجويان دانشکده دندانپزشکی قزوين -72

 زاده طبری، الهه عزيزلو، زهرا عليحسن جهانی هاشمیمحمد رضا ناصح، نعمت اله غيبی، 

 167-176، ص: 2، شماره 40، دوره 1395مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، سال 

 

 مقاله( 1)  1396*** 

 

 ارتباط اختالالت خواب با تماشای تلويزيون، ماهواره و استفاده از بازی های کامپيوتری در نوجوانان -73

 ، دکتر زهره يزدی، فواد علی مرادی، دکتر مريم جوادیمیدکتر حسن جهانی هاشدکتر شبنم جليل القدر، دکتر فاطمه هاشمی، 

 .27-33، ص: 1396خرداد و تير، (74، )پی در پی3شماره ، هجدهممجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، سال 
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 (خارج -)كنفرانس و همایش به زبان انگلیسی

1- The Effect of Garlic on Depression Induced by Reserpine in Rats. (Poster).  

H. Jafari, M. Shahidi, E. Abbasi, H Jahani Hashemi. 

Abstracts of the 10
th

 Congress of the European Federation of Neurological Societies (EFNS), Glasgow, UK, September 2-

5, 2006, Volume 13, Supplement 2, P: 137.  

 

2- A survey on dermatophytosis in patients referred to boali-sina skin hospital in Qazvin, Iran, 2004-2005. (Poster). 

Aghamirian M, Keshavarz D, Hashemi J (H Jahani Hashemi). 

Abstract Book of the 16
th

 Congress of the International Society for Human and Animal Mycology. (ISHAM 2006), Paris, 

France, 25-29 June 2006, (Poster No: 0442) 

 

3- A study on dermatophytosis among cattle in Tehran and the suburbs. (Poster). 

Aghamirian M, Hashemi J (H Jahani Hashemi), Pahlevan A.  

Abstract Book of the 16
th

 Congress of the International Society for Human and Animal Mycology. (ISHAM 2006), Paris, 

France, 25-29 June 2006, (Poster No: 0001)  .  

 

4- Electromagnetic fields effects on withdrawal syndrome signs of morphine (WSSM). (Poster).  

A. Safari, H. Jafari, H Jahani Hashemi. 

Biological effects of EMFs 4
th

 International Workshop. Proceedings, Volume II, Crete, Greece, 16-20 October 2006, pp: 

1493-1496.  

 

5- The effects of social stress on number and quality of flushed mouse blastocysts (Poster). 

F. Rajaei, H Jahani Hashemi, B. Parviz. 

The 9th world congress on controversies in obstetrics, gynecology & infertility. Barcelona, Spain. March 22-25, 2007. 

 

 



6- The effect of magnetic fields on depression in rat induced by reserpin (speech). 

Safari Varyani A, Jafari H, Jahani Hashemi H, Golmohammadi R, Farahni O, Varmazyar S. 

5
th 

 International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields. Citta del Mare, Terrasini, Palermo, September 

28
th

 – October 2
th

, 2008
 
  

 

7- Effect of mobile phone wave (950 MHz) on mice memory (speech) 

Safari Varyani Ali, Jahanihashemi Hassan, Gheibi Nematollah, Rezaei Nahid, Mohammadpoor Zahra, Dolati Masoomeh 

Abstract book of the 6
th

 International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields. Kefaluka Resort Otel, 

Akyarlar, Bodrum, Turkey October 10
th

 – 14
th

 October, 2010, P: 119  

  

8- Sleep problems and sleep habits in 3 to 6 years old Iranian children (Poster) 

Galilolgadr SH, Hashemi S, Esmailzadehha N, Jahanihashemi H, Saffari F, Javadi M 

Abstract book of Congress of the International Pediatric Sleep Association (joint meeting with Pediatric Sleep Medicine 

Conference). Rome 3-5 December 2010, p: 67 (poster 156)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (داخل -)كنفرانس و همایش به زبان انگلیسی

1- Effects of somatic extract and culture filtrate of fusarium solani on peripheral blood leukocytes of mouse (Poster).  

M. Aghamirian, F. Zaini, H. jahani Hashemi, M. Emami, P. kordbacheh 

Abstracts of the 4
th

 National Iranian Congress of Parasitology & Diseases. October 13-16, 2003, Mashhad, Iran, p: 326  

 

2- Survey of Fungi agents in Intensive Care units in Hospitals of Qazvin in 2006. (Poster).  

Aghamirian, H Jahani Hashemi, D. Keshaverz, M. Sadeghi, P. Hedayatt.  

1
st
 Iranian Congress of Clinical Microbiology, 8-10 May 2007, Shiraz, Iran. 

 

3- Effect of electromagnetic fields (EMFs) on Withdrawal Syndrome Signs of Morphine (WSSM) in male rat (Poster).  

H Jafari, A Safary, H Jahani Hashemi.  

18
th

 Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, Mashhad-Iran, August 26-30, 2007, p: 59. 

 

4- Effects of Electromagnetic field on Depression (Poster). 

A Safari, H Jafari, H Jahani Hashemi.  

18
th

 Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, Mashhad-Iran, August 26-30, 2007, p: 193. 

 

5- Comparison of peripheral and central injection of Matricaria Chamomilla extract on morphine withdrawal syndrome 

signs in rats (Poster). 

E Abbasi, MH Esmaeilli, K Parivar, P Yaghmaie, H Jahani Hashemi.  

18
th

 Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, Mashhad-Iran, August 26-30, 2007, p: 196. 

 

6- Knowledge and attitude of the barbers in Qazvin on AIDS (Poster). 

Derakhshan F, Jahani Hashemi H, Azimi A, Mahootiha F, Moslemi F. 

THE 16th IRANIAN CONGRESS ON INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL MEDICINE, Tehran, Iran, 15-19 Dec 

2007, p: 124 

 

7- Effects of extremely low-frequency magnetic field in mouse epididymis and vas defran. (Poster).   

Farrokhi M, Qasemi N, Rajaei F, Jahani Hashemi H. 

The 5
th

 Asian-Pacific International Congress of Anatomists, The 8
th

 Iranian Congress of Anatomical Sciences, 16-19 May 

2008, Tehran-Iran, p: 214-215 

 

8- The effect of electromagnetic field on mouse ovaries (Poster). 

Sabbagh Ziarani F, Rajaei F, Borhani N, Jahani Hashemi H.  



The 5
th

 Asian-Pacific International Congress of Anatomists, The 8
th

 Iranian Congress of Anatomical Sciences, 16-19 May 

2008, Tehran-Iran, p: 213-214 

 

9- Betz Cell Damage in mouse Brain after Exposure to Electromagnetic field (Poster). 

Bagher Z, Farokhi M, Shams A, Jahani Hashemi H. 

The 5
th

 Asian-Pacific International Congress of Anatomists, the 8
th

 Iranian Congress of Anatomical Sciences, 16-19 May 

2008, Tehran-Iran, p: 102 

 

 

10- Degenerative effects of Electromagnetic field on brain frontal cortex of mouse (speech)  

Baqer Z, Shams A, Farrokhi M, Jahani Hashemi H 

5
th

 Internal Seminar of Qazvin University of Medical Sciences Students, 16 December 2008, Qazvin, Iran, p: 16  

 

 

11- The effect of soy protein with low calorie diet on blood lipids in hyperlipidemic type 2 diabetic patients (poster) 

Mostafa Noroozi, Roza Zavoshy, Hassan Jahanihashemi, Saeed Asefzadeh 

 ، سعيد آصف زادهحسن جهانی هاشمیمصطفی نوروزی، رزا زاوشی، 

 شيراز 1389آبان ماه  10-13کنگره تغذيه ايران،  يازدهمين)لوح فشرده( 

 

*** 1390*** 

 

12- Determination the Order of Markov Chain (speech) 

Mahnaz Nabil, Hassan Jahanihashemi 

Abstracts of papers in 8
th

 seminar of probability and stochastic processes, University of Gilan, September 2011, p: 65 

 

13- Comparison between the diameters of uncomplicated appendectomy performed by Rocky- Davis incision with that of 

Pfanneistiel incision in cesarean section referred to Rajaee hospital with impression of appendicitis from 2007 till 2009 

(speech) 
Ahmad Ebrahimi, Zahra Farahani-Nik, Hassan Jahanihashemi, Laily Najafi  

9
th

 International Congress on Obstetrics and Gynecology. Nov. 2011, P: 46-48. 

 

14- Electromagnetic fields effects on withdrawal syndrome singe of morphine (WSSM). (Speech) 

H. Jafari, A. Safary Variani, H. Jahanihashemi  

  29، دانشگاه علوم پزشکی قزوين، ص: 1390آذر  9-10اولين همايش سراسری بيو الکترو مغناطيس، 

 

***1391*** 

 

15- Correlation between IGM Elisa and IGG avidity in diagnosis of Toxoplasmosis (poster) 
Saraei M, Rahimi Ghazi-Kalaie Z, Fattahi SZ, Shahnazi M, Afshari A, Alizadeh SA, Jahanihashemi H, Sadeghipour Roudsari HR   

1
st
 International and 8

th 
National Congress Parasitology & Parasitic Diseases in Iran, 1391, p: 180  

 

16- Contamination of Soil and Grass to Toxocara SPP. Eggs in Public Parks of Qazvin, Iran (poster) 
Saraei M, Zakilo M, Tavazoei, Jahanihashemi H, Shanazi M. 

1
st
 International and 8

th 
National Congress Parasitology & Parasitic Diseases in Iran, 1391, p: 232 
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17- Differential diagnosis of liver tumoral masses (poster)  
Hassan Jahanihashemi, Fatemeh Talebi, Fatemeh Samieerad 



The 6
th

 International & 11
th

 National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Vol. 4, No. 18, 

Supplement Issue, April 2013, p: 55 

 

18- Colorectal malignant masses (poster)  
Hassan Jahanihashemi, Zahra Ghasemi, Abbas Danandeh Pour, Fatemeh Samieerad 

The 6
th

 International & 11
th

 National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Vol. 4, No. 18, 

Supplement Issue, April 2013, p: 76 

 

19- Differential diagnosis of gastrointestinal tract masses (poster)  
Hassan Jahanihashemi, Zahra Ghasemi, Abbas Danandehpour, Fatemeh Samieerad 

The 6
th

 International & 11
th

 National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Vol. 4, No. 18, 

Supplement Issue, April 2013, p: 107 

 

20- Neonatal conjunctivitis (poster)  
Hassan Jahanihashemi, Zahra Ghasemi, Abbas Danandeh Pour, Fatemeh Samieerad 

The 6
th

 International & 11
th

 National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Vol. 4, No. 18, 

Supplement Issue, April 2013, p: 154 

 

21- Metastatic Transitional cell (urothelial) carcinoma of thyroid gland: a case report. (Poster)  
Hassan Jahanihashemi, Fatemeh Talebi, Fatemeh Samieerad 

 52، هتل المپيک تهران، ص: 1392خرداد  4الی  2خالصه مقاالت يازدهمين کنگره سراسری مديکال انکولوژی و هماتولوژی ايران. 

 

22- Differential diagnosis of lung masses (poster)  

Hassan Jahanihashemi, Fatemeh Talebi , Abbas Danandehpour, Fatemeh Samieerad 

 100، هتل المپيک تهران، ص: 1392خرداد  4الی  2يازدهمين کنگره سراسری مديکال انکولوژی و هماتولوژی ايران.  خالصه مقاالت

 

23- Differential diagnosis of ovarian masses (poster)  

Hassan Jahanihashemi, Fatemeh Talebi , Abbas Danandehpour, Fatemeh Samieerad 

 101، هتل المپيک تهران، ص: 1392خرداد  4الی  2ن کنگره سراسری مديکال انکولوژی و هماتولوژی ايران. خالصه مقاالت يازدهمي

 

24- Primary Thyroid Lymphoma: a case report.  (Poster)  

Hassan Jahanihashemi, Fatemeh Talebi , Abbas Danandehpour, Fatemeh Samieerad 

  102 ، هتل المپيک تهران، ص:1392خرداد  4الی  2سراسری مديکال انکولوژی و هماتولوژی ايران.  خالصه مقاالت يازدهمين کنگره

 

25- Polypoid endometriosis of small intestine (Speech). 
Fatemeh Samieerad, Ali Akbar Zeinaloo, Fatemeh Talebi, Abbas Danandehpour, Hassan Jahanihashemi (Corresponding author)  

  47-48 تهران، ص: مرکز همايش های رازی،، 1392مهر ماه  7الی 4خالصه مقاالت دهمين کنگره بين المللی زنان و مامايی ايران. 

 

26- Histopathological findings of the endometrium in patients with abnormal uterine bleeding (Poster). 
Hassan Jahanihashemi,   Ali Akbar Zeinaloo, Fatemeh Talebi, Abbas Danandehpour, Fatemeh Samieerad (Corresponding author) 

 123-124، مرکز همايش های رازی، تهران، ص: 1392مهر ماه  7الی 4خالصه مقاالت دهمين کنگره بين المللی زنان و مامايی ايران. 

 

27- Incidental histopathologic findings at vaginal hysterectomy for genital prolapse (Poster).   
Fatemeh Samieerad, Ali Akbar Zeinaloo, Fatemeh Talebi, Abbas Danandehpour, Hassan Jahanihashemi (Corresponding author)  

 163-164همايش های رازی، تهران، ص:  ، مرکز1392مهر ماه  7الی 4خالصه مقاالت دهمين کنگره بين المللی زنان و مامايی ايران. 

 

28- Histopathological features of Hysterectomy Specimens (Poster). 
Hassan Jahanihashemi,   Ali Akbar Zeinaloo, Fatemeh Talebi, Abbas Danandehpour, Fatemeh Samieerad (Corresponding author) 

 164-165، مرکز همايش های رازی، تهران، ص: 1392مهر ماه  7الی 4للی زنان و مامايی ايران. خالصه مقاالت دهمين کنگره بين الم
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29- Malnutrition among Iranian children: birth weight, number of children at home and birth order (poster) 
Noroozi M, Zavoshy R, Jahanihashemi H, Kiamiri D 
The 1

st
 International & the 13

th
 Iranian Nutrition Congress, Vol 1, supplement 1, Nov 30- Dec 3, 2014, p: 176.Tehran.  

 1393آذر ماه  12تا  9، نخستين کنگره بين المللی و سيزدهمين کنگره تغذيه



 .نيرو تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهيد دادمان، مرکز همايش های پژوهشگاه

30- Factors related to the duration of exclusive breast-feeding and breast-feeding amongst women in Qazvin, Iran (poster)  

Noroozi M, Shab-bidar S, Jahanihashemi H, Zavoshy R 
The 1

st
 International & the 13

th
 Iranian Nutrition Congress, Vol 1, supplement 1, Nov 30- Dec 3, 2014, p: 168.Tehran.  

 1393آذر ماه  12تا  9، نخستين کنگره بين المللی و سيزدهمين کنگره تغذيه

 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهيد دادمان، مرکز همايش های پژوهشگاه نيرو

31- Nutritional intervention on malnutrition in 3-6 years old rural children in Qazvin Province, Iran (speech)  

Zavoshy R, Noroozi M, Jahanihashemi H, Kiamiri D 
The 1

st
 International & the 13

th
 Iranian Nutrition Congress, Vol 1, supplement 1, Nov 30- Dec 3, 2014, p: 42.Tehran.  

 1393آذر ماه  12تا  9 ،نخستين کنگره بين المللی و سيزدهمين کنگره تغذيه

 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهيد دادمان، مرکز همايش های پژوهشگاه نيرو

32- Effect of olive oil with low calorie diet on blood lipids in hyperlipidemic patients (poster) 

Noroozi M, Zavoshy R, Jahanihashemi H 
The 1

st
 International & the 13

th
 Iranian Nutrition Congress, Vol 1, supplement 1, Nov 30- Dec 3, 2014, p: 169.Tehran.  

 1393آذر ماه  12تا  9، نخستين کنگره بين المللی و سيزدهمين کنگره تغذيه

 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهيد دادمان، مرکز همايش های پژوهشگاه نيرو
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33- Lethal effects of carum copticum, Hypericum perfratum, Achillea millefolium extracts on Tachyzoites of Toxoplasma 

gondii in vitro (Poster) 

Mehrzad Saraei Sahne Saraee, Shaghayegh Nozari, Abbas Azadmehr, Hassan Jahanihashemi, Marjan Nassiri-Asl, 

Mohtaram Adineh, Farzaneh Javadi-Marand, Mojtaba Shahnazi 

Iran J Parasitol, SupplementaryIssue, Vol. 10, No. 1, May 2015, p: 321. Proceedings of 2
nd

 International and 9
th

 National 

Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9) Guilan, Iran; 20-22 May 2015  

 

34- Lethal effects of Peganum Harmale and Ziziphora Tenuior extracts on Tachyzoites of Toxoplasma gondii in vitro 

(Poster) 
Mehrzad Saraei Sahne Saraee,  Mohtaram Adineh, Abbas Azadmehr, Hassan Jahanihashemi, Marjan Nassiri-Asl, 

Shaghayegh Nozari, Farzaneh Javadi-Marand, Mojtaba Shahnazi 

Iran J Parasitol, SupplementaryIssue, Vol. 10, No. 1, May 2015, p: 318. Proceedings of 2
nd

 International and 9
th

 National 

Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9) Guilan, Iran; 20-22 May 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (به زبان فارسی )كنفرانس و همایش
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 )سخنراني(.كاربرد طرحهاي متقاطع در كارآزمايي هاي باليني   -1

 ، دكتر انوشيروان كاظم نژاد.           حسن جهاني هاشمي

 16، ص: 1380شهريور  2-4، دانشگاه رازي، كرمانشاه، دومين سمينار دانشجويي آمارخالصه مقاالت 

 

 

 ******1381 

 )سخنراني(. استفاده از مدلهاي انتقالي در تجزيه و تحليل مطالعات متقاطع -2

 ، دكترانوشيروان كاظم نژاد، دكترمجتبي گنجعلي. حسن جهاني هاشمي

 . 27، ص: 81شهريور 4 -6. دانشگاه تربيت مدرس، ششمين كنفرانس آمار ايران خالصه مقاالت 

 

 

 ****1382 

 )پوستر(. 1381سما گونديي در دختران مراجعه كننده به مركز پزشكي جامعه نگر قزوين جهت انجام آزمايشات  قبل از ازدواج، سال شيوع توكسوپال -3

 ، مه لقا دميرچلي، دكتر غالمرضا درگاهي. دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر مهرزاد سرايي صحنه سرايي



 . 109، ص: 82مهر  21-24، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، يماريهاي انگلي ايرانچهارمين همايش سراسري انگل شناسي و بخالصه مقاالت 

 

           بررسي ميزان آگاهي تغذيه اي دانش آموزان راهنمايي تحت پوشش طرح پيشگيري از بيماريهاي غير واگير قزوين و تاثير آموزش در ارتقاي آن -4

 )پوستر(.( .W.H.O) طرح 

 ، ليال رجبي، زهرا رجبي. دكتر حسن جهاني هاشميرزا زاوشي، دكتر  دكتر مصطفي نوروزي،

 (82آذر  18-20، يزد، اولين كنگره سراسري آموزش بهداشت)  82مجله طلوع بهداشت، سال دوم، شماره دوم و سوم، تابستان و پائيز 

 

 )پوستر(.هاي غير واگير قزويندختران دانش آموز مدارس راهنمايي تحت پوشش طرح پيشگيري از بيماري WHRو  BMIبررسي   -5

 ، فرزانه معدن پور، اكرم يزدي.دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر رزا زاوشي، دكتر مصطفي نوروزي

. 257، صفحه 1382، ويژه نامه زمستان 4، شماره 27پژوهش در پزشكي )مجله پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي(، سال 

 .1382اسفند  17 -19، كنگره پيشگيري از بيماريهاي غير واگيردومين خالصه مقاالت 

 

 .)سخنراني ((1381بررسي اپيدميولوژي سوانح و حوادث خانگي در استان قزوين ) -6

 ، دكتر رضا قاسمي.دكتر حسن جهاني هاشمي، فاطمه ناجي اميدي

. 157، صفحه 1382، ويژه نامه زمستان 4، شماره 27شتي(، سال پژوهش در پزشكي )مجله پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد به

 .1382اسفند  17 -19، دومين كنگره پيشگيري از بيماريهاي غير واگيرخالصه مقاالت 

 

 

 

  *****1383 

در   Pre- analytical errorكيفيت عملكرد كاركنان آزمايشگاه و بخش هاي بيمارستان در برابر نمونه هاي كشت خون و مايع مغزي نخاعي:  بررسي  -7

  .) پوستر(تضمين كيفيت

 . دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر مسعود شريفي

تهران، مركز همايشهاي گذشته، حال، آينده . بزرگداشت چهلمين سال تاسيس آزمايشگاه رفرانس ايران.  -كنگره آزمايشگاه هاي پزشكيخالصه مقاالت 

 71،  ص: 1383خرداد ماه   28تا  26رازي، 

 

 .)سخنراني( 1383سال  Bبررسي ميزان آگاهي و نگرش آرايشگران شهر قزوين نسبت به بيماري هپاتيت  -8

 .  فريبا درخشان، فخرالسادات ماهوتي ها، فاطمه مسلمي، اكرم عظيمي، دكتر حسن جهاني هاشمي

 .50، ص: 1383آذرماه  25لغليت  21، تهران،سيزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايرانخالصه مقاالت 

 

 .)پوستر(بررسي تاثير عصاره بابونه بر عالئم قطع مصرف مرفين در موش سوري نر -9

 ، اسماعيل عباسي. دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر مهناز كسمتي، دكتر محمد حسين اسماعيلي، حسين جعفري، فاطمه هنروران

 .121، دانشگاه علوم پزشكي يزد، ص: 1383اه بهمن م 7-9، سومين همايش سراسري اعتياد خالصه مقاالت

 

 

  *******1384 

 .)پوستر(بررسي تاثير عصاره بابونه بر عاليم قطع مصرف مرفين در موش سوري نر بالغ -10

 ، حسين جعفري، اسماعيل عباسي.دكتر حسن جهاني هاشمي، دكترمهناز كسمتي، دكتر محمد حسين اسماعيلي، فاطمه هنروران

 126، ص: 1384مهر  12تا 9، كرمان، هفدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران خالصه مقاالت

 

 .)پوستر( 82-83بررسي درماتوفيتوزيس در مراجعين به درمانگاه پوست بيمارستان بوعلي سينا قزوين در سال  -11

 .دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر داود كشاورز، دكتر محمد رضا آقا ميريان

 229، ص: 1384آبان 24-26، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پنجمين همايش سراسري بيماريهاي انگلي ايرانت خالصه مقاال

 

 .)پوستر(1384در سال  NCHSسال شهر قزوين و مقايسه آن با استاندارد  0-2بررسي منحني رشد كودكان -12

 . دكتر حسن جهاني هاشمي ، فرزانه قاسمي، فهيمه كرمانشاهاني، فاطمه نظري شادكام،زهرا شيخي

  59-60، ص: 1384آبان  15-16، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، همايش سراسري ارتقا سالمت كودكانخالصه مقاالت 

 

  .) پوستر(بررسي آگاهي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين درباره ميزان تطبيق علوم بهداشتي مدرن با آيات  قرآن كريم  -13

 . دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر احمد خليلي، ره )اكبري( ماشكدكتر خاط

 84-85، ص: 1384آذر 27، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، اولين همايش كشوري آموزه هاي دين و سالمت جسمخالصه مقاالت 

 

 .) پوستر(دستورات بهداشتي علوم مدرن از ديدگاه قرآن  -14

 . دكتر حسن جهاني هاشمييلي، ، دكتر احمد خلدكتر خاطره )اكبري( ماشك 

 86-87، ص: 1384آذر 27، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، اولين همايش كشوري آموزه هاي دين و سالمت جسمخالصه مقاالت 

 

 .)پوستر( 84بررسي ولوواژينيت كانديدائي در مراجعين به مراكز درماني قزوين در سال  -15

 .دكتر حسن جهاني هاشميورز، ، دكتر داوود كشادكتر محمد رضا آقاميريان

 67، ص: 1384آذر 30لغايت 26. تهران، چهاردهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايرانخالصه مقاالت 

 



ز بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان رشته هاي پرستاري، مامايي و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در زمينه راههاي انتقال و پيشگيري ا -16

 .)پوستر( 1384ماري ايدز در سال بي

 ، فخرالسادات ماهوتيها، اكرم عظيمي. دكتر حسن جهاني هاشمي، فاطمه مسلميفريبا درخشان، 

 .245، ص: 1384آذر 30لغايت 26. تهران، چهاردهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايرانخالصه مقاالت 
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 .)سخنراني(كوت رنگ آميزي شده با اكريدين اورنج در تشخيص سپتي سمي ناشي از ميكروارگانيسم هامقايسه كاربرد كشت خون و بافي  -17

 ، محسن باريك بين.دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر محمد مهدي دانشي، دكتر فرهاد بابايي، دكتر پرويز ايازي

تمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب(، تهران) سازمان ايراني مجامع مجموعه مقاالت)جلد اول( همايش ساالنه انجمن پزشكان كودكان ايران)بيست و هف

  .233-239، ص: 1385ارديبهشت ماه 27لغايت23بين المللي وزارت امورخارجه(، تازه هاي طب اطفال، 

 

 .)سخنراني( 82-83در بيماران همودياليزي مركز بوعلي سيناي شهر قزوين در فاصله ارديبهشت  Cتعيين شيوع و بروز هپاتيت  -18

 . دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر معصومه اصالني مهر، مريم شاد افزا

 . 1385آذر  19خالصه مقاالت چهارمين سمينار دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي قزوين. 

 

 )پوستر(. Bسبت به بيماري هپاتيت بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان رشته هاي پرستاري، مامايي و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي  قزوين ن -19

 ، فريبا درخشان، فاطمه مسلمي. دكتر حسن جهاني هاشمي،  فخرالسادات ماهوتيها، اكرم عظيمي

 .256، ص: 1385آذرماه  29لغليت  25، تهران، كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايرانخالصه مقاالت پانزدهمين 

 

 .)سخنراني(اران همودياليزي مركز بوعلي سيناي شهر قزوين در بيم Cتعيين شيوع و بروز هپاتيت  -20

  دكتر حسن جهاني هاشمي.، دكتر مريم شاد افزا، معصومه اصالني مهردكتر 

 . 287، ص: 1385دي ماه  24تا  21خالصه مقاالت اولين همايش جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران. تهران، محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي، 

 

 )پوستر(.1384سال  -توانمندی کارورزان پزشکی قزوينريوی در ارتقاء  -ارزيابی تاثير آموزش عملی احيای قلبی 1/21

 .، دکتر مجيد پور فرخدکتر سيما سياح، ناهيد نوحی، ليال بهرامخانی، دكتر حسن جهاني هاشميطرالن، سعيد دکتر 

چاپ ، 17/12/1385تاريخ  9355/46/10)گواهی شماره  .1385اسفند  17تا  15ان، هشتمين همايش کشوری آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرم

   (خالصه مقاله در کتابچه همايش فراموش شده است!
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 )پوستر(.1384سال  -ريوی در ارتقاء توانمندی کارورزان پزشکی قزوين -ارزيابی تاثير آموزش عملی احيای قلبی 2/21

 دكتر حسن جهاني هاشمياهيد نوحی، ليال بهرامخانی، ندکتر سعيد طرالن، 

ن مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی يزد)ويژه نامه خالصه مقاالت نهمين همايش کشوری آموزش پزشکی(، سال پانزدهم، شماره پنجم، زمستا

 35، ص: 1386

 

 (.ميدان هاي مغناطيسي بر عالئم سندرم قطع مرفين در رت )سخنراني تاثير -22

 . حسن جهاني هاشمي، علي صفري، حسين جعفري 

)ويژه نامه خالصه مقاالت چهارمين همايش سايكوفارماكولوژي، اصفهان، پنجم  1386، بهار 2، سال چهارم، پيوست 8نشريه تحقيقات علوم رفتاري، شماره 

 . 6-7(، ص:1386و ششم ارديبهشت ماه 

 

 قا شده با رزرپين در رت )پوستر(.ميدان هاي مغناطيسي بر افسردگي ال تاثير -23

 . حسن جهاني هاشمي، علي صفري، حسين جعفري

)ويژه نامه خالصه مقاالت چهارمين همايش سايكوفارماكولوژي، اصفهان، پنجم  1386، بهار 2، سال چهارم، پيوست 8نشريه تحقيقات علوم رفتاري، شماره 

 . 34(، ص:1386و ششم ارديبهشت ماه 

 

  در تشخيص عفونت نوزادان )سخنراني(. CRPيسه كشت خون و بررسی و مقا -24

 ، دکتر زهرا يزدی، دکتر آزاده زاهدی فر.دكتر حسن جهاني هاشمي، دكتر پرويز ايازي

ني مجامع امجموعه مقاالت)جلد اول( همايش ساالنه انجمن پزشكان كودكان ايران)بيست و هشتمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب(، تهران) سازمان اير

 .284-292، ص: 1386خرداد  2ارديبهشت لغايت 23بين المللي وزارت امورخارجه(، تازه هاي طب اطفال، 

 

 اثرات ميدان های الکترومغناطيسی بر گلوکز و تری گليسيريد در موش سوری نر)پوستر(. -25

 ی. يد رضا بابايم، ححسن جهاني هاشمي، حسين پيری، سيد روح ا... ميری، حسين جعفری

 120، ص: 1386شهريور  8تا  4خالصه مقاالت هجدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، مشهد، 

 

 

 بررسی تاثير مداخله آموزشی بر سالمت عمومی بيماران با عمل جراحی بای پاس عروق کرونر)پوستر(. -26

 بيعی. ، کتايون رحسن جهاني هاشمي، سيد محمد مهدی هزاوه ايی، ليال سبز مکان 

آذر ماه  6-7اصفهان، . همايش سراسری تازه های پزشکی و پيرا پزشکیششمين خالصه مقاالت اولين همايش سراسری علوم انسانی و سالمت. چهل و

 183، ص: 1386



 

 .)سخنرانی(بررسی سالمت رواني دانشجويان پرستاري و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشكي قزوين -27

 ، كبري نوروزي سزيرود، دكتر سليمان خيري. علی مومنی، هاني هاشميدكتر حسن ج 

 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوين.1386آذر ماه 27خالصه مقاالت اولين سمينار دانشجويی تحقيقات در پرستاری و مامايی، 

 

 .رانی()سخن1384درماني شهر قزوين در سال  -بررسی وضعيت سالمت رواني كادر پرستاري مراكز آموزشي -28

 ، كبري نوروزي سزيرود، دكتر ناهيد رضايي، دكتر حسين قافله باشي، محمد ابراهيم ساريچلو. علی مومنی ،دكتر حسن جهاني هاشمي 

 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوين.1386آذر ماه 27خالصه مقاالت اولين سمينار دانشجويی تحقيقات در پرستاری و مامايی، 

 

 )سخنرانی(1386اران مبتال به سرطان مراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی بيمارستان آموزشی درمانی کوثر قزوين در پاييز بررسی کيفيت زندگی بيم -29

 اميد کرمی، دکتر حسن جهانی هاشمیفرزانه فالحت پيشه، 

 23، ص:1386اسفند  14-15دانشکده پرستاری و مامايی قزوين ،خالصه مقاالت همايش سراسری سرطان از پيشگيری تا نوتوانی، 

 

  1386بررسي عوامل زمينه ساز اعتياد به اكستازي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين در سال  -30

  احمد تركاشوند ،علي مومني، حسن جهاني هاشمي، ليلي يكه فالح

  1386 -اولين همايش منطقه اي مواد روان گردان 
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 ( )لوح فشرده(1386قزوين، زنجان و اراک )گاه های علوم پزشکی سالمت روانی و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان شاهد و ايثارگر دانش -31

 ، کبری نوروزی سزيرود، دکتر روح هللا برجی، دکتر فرهاد شاملودکتر حسن جهانی هاشمی

 632-634، دانشگاه شيراز، ص: 1387خرداد  2-1مجموعه مقاالت )لوح فشرده( چهارمين سمينار سراسری بهداشت روانی دانشجويان،  

 

 )لوح فشرده( و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی قزوين 1385سالمت روانی دانشجويان ورودی سال  -32

 ، کبری نوروزی سزيرود، دکتر سميه حسن پور، دکتر فرهاد شاملو، محمد ابراهيم ساريچلودکتر حسن جهانی هاشمی

 635-638، دانشگاه شيراز، ص: 1387خرداد  2-1نی دانشجويان، مجموعه مقاالت )لوح فشرده( چهارمين سمينار سراسری بهداشت روا

 

 (140بررسی رابطه بين عفونت به توکسوپالسما گونديی و اسکيزوفرنی )پوستر  -33

 ، فرهاد خباز، صفر علی عليزادهدکتر حسن جهانی هاشمی، دکتر فرهاد شاملو، دکتر مهرزاد سرايی صحنه سرايی

نگره منطقه ای انگل شناسی و بيماريهای انگلی، کرج، موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی، هفتم تا نهم خررداد مراه ششمين همايش سراسری و اولين ک

  153، ص: 1387

 

 (181توکسوپالسما گونديی )پوستر عليه  IgGمقايسه سه کيت تجاری االيزا برای تشخيص آنتی بادی های  -34

 دکتر غالمرضا درگاهی، دکتر عباسعلی اسکندريان، فرهاد خباز، ن جهانی هاشمیدکتر حس، دکتر مهرزاد سرايی صحنه سرايی

خررداد مراه  ششمين همايش سراسری و اولين کنگره منطقه ای انگل شناسی و بيماريهای انگلی، کرج، موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی، هفتم تا نهم

  197، ص: 1387

 

 (200دبيرستانهای زير پوشش طرح زندگی سالم قزوين)پوستر شيوع چاقی در دانش آموزان دختر  -35

  ، فاطمه غديرینسا زارعی ، گلدکترحسن جهانی هاشمیدکتر مصطفی نوروزی، دکتر رزا زاوشی، 

 165ص: ، 1387آبان ماه  6-9تهران،  -دهمين کنگره تغذيه ايران، هتل المپيک

 

 ايی ديابتی و سالم در حضور و عدم حضور منيزيم )پوستر(مطالعه درد ناشی از فرمالين در موشهای سفيد صحر -36

 ، دکتر نعمت هللا غيبیدکتر حسن جهانی هاشمی، فاطمه عليخانی، معصومه پرهيزگاری، اسماعيل عباسی، حميده رسول پور

  41، ص: 1387آذر  26پنجمين سمينار درون دانشگاهی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قزوين، قزوين، 

 

 مت روانی دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی قزوين )پوستر(سال -37

 ، کبری نوروزی سزيرود، مريم خوئينیدکتر حسن جهانی هاشمی، علی مومنی

  45، ص: 1387آذر  26پنجمين سمينار درون دانشگاهی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قزوين، قزوين، 

 

 دنی دانش آموزان دبيرستانی و پيش دانشگاهی شهر قزوين و عوامل تاثير گذار بر آن )پوستر(بررسی ميزان فعاليت ب -38

 دکتر حسن جهانی هاشمی، جعفر قادرزاده، هاجر اسماعيل زاده

 39ص:  ،1387آذر ماه  1آبان تا  30همايش سراسری تغذيه و فعاليت فيزيکی در بيماريهای متابوليک و چاقی، دانشگاه علوم پزشکی قزوين، 

 

 )پوستر( قلب جراحی بای پاس عرق کرونرقلبی بعد از عمل کيفيت زندگی بيماران برنامه باز توانی قلبی بر تاثير  -39

 دکتر حسن جهانی هاشمی، ليال سبز مکان

 71، ص: 1387ذر ماه آ 1آبان تا  30همايش سراسری تغذيه و فعاليت فيزيکی در بيماريهای متابوليک و چاقی، دانشگاه علوم پزشکی قزوين، 

 

 )پوستر(( بر عادت غذايی مردم منطقه قزوين WHOتاثير برنامه پنج ساله طرح زندگی سالم قزوين )طرح  -40

، دکتر حسين ملک افضلی، دکتر حميد رضا جوادی، دکترر طراهره سرماوات، دکترر عليره دکتر حسن جهانی هاشمیدکتر رزا زاوشی،  ،دکتر مصطفی نوروزی

 تر مجير رجبیحجت زاده، دک
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 102، ص: 1387آذر ماه  1آبان تا  30همايش سراسری تغذيه و فعاليت فيزيکی در بيماريهای متابوليک و چاقی، دانشگاه علوم پزشکی قزوين، 

 

 (لمقاله کام)  در کودکان مبتال به عفونت مجاری ادراری  Cمقايسه ارزش تشخيصی پروکلسی تونين و آزمون سريع پروتئين واکنشی  -41

 ، دکتر محمد مهدی دانشی، دکتر تکتم کريم زاده، دکتر شبنم جليل القدر، دکتر مژگان کيانی امين، فاطمه سليمی          دکتر حسن جهانی هاشمی، دکتر پرويز ايازی

يناسريون در پيشرگيری از آنهرا. مجموعه مقاالت چهارمين همايش ساالنه انجمن فوق تخصصی عفونی کودکان، درمان عفونرت هرای شرايع کودکران و نقرش واکس

  59 -68، ص: 1387دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، چهاردهم و پانزدهم آذر ماه 

 

  سي اثرات ميدان الكترومغناطيسي بر اپيديديم و مجراي دفران در موش سوريربر -42

  حسن جهانی هاشمی، ناظم قاسمی، مهدی فرخی، فرزاد رجايی 

  1387 -اولين كنفرانس بررسي آثار ميدانهاي الكترومغناطيسي بر بافتهاي زنده و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي 

  موش،  بيضه، دفران، اپيديديم، ميدان الکترومغناطيسی :کليدواژه
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 )سخنرانی( فاده از آزمون اجتنابی غير فعالمگا هرتز بر روی حافظه در موش سوری نر با است950بررسی اثر امواج موبايل با فرکانس    -43

 دکتر حسن جهانی هاشمیدکتر علی صفری واريانی، زهرا محمدپور، معصومه دولتی، دکتر احمد نيک پی، 

شگاه علروم دانشکده بهداشت دان خالصه مقاالت اولين همايش سراسری بهداشت و ايمنی کار و ششمين همايش بهداشت حرفه ای )انجمن علمی بهداشت ايران(،

   25-26، ص: 1388ارديبهشت  8-10 پزشکی تهران،

 

 )پوستر( بررسی نظرات اعضای هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوين در مورد عوامل انگيزشی موثر بر عملکرد آموزشی -44

 ، رامين سرچمیدکتر حسن جهانی هاشمیليال سبز مکان، ليال بهرامخانی، دکتر مجيد سررشته داری، 

معاونت آموزشی، فصرلنامه مرکرز مطالعرات  -سبز)ويژه نامه خالصه مقاالت دهمين کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی(، دانشگاه علوم پزشکی شيراز مجله

 182-183، ص: 1388و توسعه آموزش پزشکی، شماره ششم، ارديبهشت ماه 

 

ده پزشرکی دانشرگاه علروم پزشرکی قرزوين از ديردگاه دانشرجويان پزشرکی بره بررسی نمرات کسب شده ارزشيابی آموزش بالينی اعضرا هيرات علمری دانشرک -45

 )پوستر( 86-87تفکيک گزينه های موجود در پرسشنامه در سال تحصيلی 

 ، فاطمه صفدریدکتر حسن جهانی هاشمیفريبا درخشان، دکتر آرش کردی، 

معاونت آموزشی، فصرلنامه مرکرز مطالعرات  -دانشگاه علوم پزشکی شيراز مجله سبز)ويژه نامه خالصه مقاالت دهمين کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی(،

 223، ص: 1388و توسعه آموزش پزشکی، شماره ششم، ارديبهشت ماه 

 

 )پوستر( 86-87ارزيابی دانشجويان پزشکی از نحوه تدريس تئوری اعضا هيات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوين در سال تحصيلی  -46

 ، دکتر آرش کردیدکتر حسن جهانی هاشمیا درخشان، فريب

معاونت آموزشی، فصرلنامه مرکرز مطالعرات  -مجله سبز)ويژه نامه خالصه مقاالت دهمين کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی(، دانشگاه علوم پزشکی شيراز

  224، ص:1388و توسعه آموزش پزشکی، شماره ششم، ارديبهشت ماه 

 

يت مندی کارورزان از نحروه آمروزش برالينی دسرتياران داخلری، اطفرال، جراحری و زنران در بيمارسرتان هرای آموزشری دانشرگاه علروم بررسی ميزان رضا  -47

 )پوستر( پزشکی قزوين

 ، دکتر امير ضيايیدکتر حسن جهانی هاشمیدکتر مجيد سررشته داری، فريبا درخشان، 

معاونت آموزشی، فصرلنامه مرکرز مطالعرات  -آموزش علوم پزشکی(، دانشگاه علوم پزشکی شيرازمجله سبز)ويژه نامه خالصه مقاالت دهمين کنگره کشوری 

 308، ص:1388و توسعه آموزش پزشکی، شماره ششم، ارديبهشت ماه 

 

 )پوستر(  86-87ارزشيابی آزمون های پايان نيمسال دروس مختلف دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوين سال تحصيلی  -48

 دکتر حسن جهانی هاشمیدرخشان،  فريبا

معاونت آموزشی، فصرلنامه مرکرز مطالعرات  -مجله سبز)ويژه نامه خالصه مقاالت دهمين کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی(، دانشگاه علوم پزشکی شيراز

   308-309 ، ص:1388و توسعه آموزش پزشکی، شماره ششم، ارديبهشت ماه 

 

 )پوستر( نش آموزان دبيرستانی و پيش دانشگاهی شهر قزوين و عوامل تاثير گذار بر آنبررسی ميزان فعاليت بدنی دا -49

 دکتر حسن جهانی هاشمیهاجر اسماعيل زاده، جعفر قادر زاده، 

      مرکررز تحقيقررات نرروزادان دانشررگاه علرروم پزشررکی مشررهد،مشررهد، ، 1388آبرران  6-7کترراب خالصرره مقرراالت کنگررره سراسررری نقررش ورزش در سررالمت کودکرران 

   287-288ص: 
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 تيپ شخصيتی و پيشرفت تحصيلی دانشجويان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوين )سخنرانی(ارتباط بين  -50

   دکتر حسن جهانی هاشمیاعظم قربانی، کبری نوروزی، محمد ابراهيم ساريچلو، 

، 64( نشسرت S.6404، )1389ارديبهشرت  12الری  10، دانشگاه علروم پزشرکی ايرران، (طب و تزکيه )ويژه يازدهمين همايش کشوری آموزش علوم پزشکی

    4ارايه شفاهی: 

 

http://www.civilica.com/Paper-EMFE01-EMFE01_035=%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C.html
http://elmnet.ir/author/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C
http://elmnet.ir/keyword/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://elmnet.ir/keyword/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://elmnet.ir/keyword/%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://elmnet.ir/keyword/%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D9%87
http://elmnet.ir/keyword/%D9%85%D9%88%D8%B4


 تعيين توزيع شرطی دو متغير برنولی غير مستقل با استفاده از نسبت بختها به عنوان وابستگی )سخنرانی( -51

 ، مهناز نبيلدکتر حسن جهانی هاشمی

 33، ص: 1389مرداد  14تا  12آمار ايران، دانشگاه تبريز،  مجموعه خالصه مقاالت دهمين کنفرانس

 

 )سخنرانی( 2کاربرد درخت رده بندی برای پيشگويی رتينوپاتی ديابتيک و مقايسه با مدل تابع تشخيص در بيماران ديابتی نوع  -52

 هاشمیدکتر حسن جهانی دکتر سيد محسن حسينی، دکتر مهدی تذهيبی، دکتر مسعود امينی، اصغر زارع، 

 39، ص: 1389مرداد  14تا  12مجموعه خالصه مقاالت دهمين کنفرانس آمار ايران، دانشگاه تبريز، 

 

 مونو فلورسانس غير مستقيم توکسو پالسموز )پوستر(مداخله کننده های آزمون اي ارزيابی -53

، دکترر افشرين افشراری، دکترر دکتر حسن جهاانی هاشامیی شهنازی، دکتر مهرزاد سرائی، دکتر سعيده شجاعی، دکتر احمد رضا اسماعيلی رستاقی، دکتر مجتب

 حسين کشاورز

، تهرران، دانشرگاه علروم پزشرکی تهرران، 1389مهر ماه  27-29هفتمين همايش سراسری و دومين کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بيماريهای انگلی ايران. 

  134ص: 

 

 در مورد مصرف روغن های خوراکی )پوستر( WHO طرح مداخله آگاهی و عملکرد زنان تحت پوشش منطقه بررسی  -54

 ، سميه رهگذر، مريم الچينی، ياسمن نوروزیحسن جهانی هاشمیمصطفی نوروزی، رزا زاوشی، 

 ، دانشکده بهداشت و تغذيهشيراز 1389آبان ماه  10-13کنگره تغذيه ايران،  يازدهمين)لوح فشرده( 

 

 

 در مورد مصرف زيتون و روغن زيتون )پوستر( WHO حت پوشش منطقه طرح مداخله آگاهی و عملکرد زنان تبررسی  -55

 ، ليال شکوریحسن جهانی هاشمیرزا زاوشی، مصطفی نوروزی، 

 ،  دانشکده بهداشت و تغذيهشيراز 1389آبان ماه  10-13کنگره تغذيه ايران،  يازدهمين)لوح فشرده( 

 

( در افرراد تحرت پوشرش طررح پيشرگيری از BMI( برا شراخص تروده بردن )WHRبت دور کمرر بره دور لگرن )( و نسرWaistرابطه بين اندازه دور کمر ) -56

 بيماريهای غير واگير در قزوين )پوستر(

 ، مريم دوست مهربان، فاطمه رحمانی، ياسمن نوروزیحسن جهانی هاشمیرزا زاوشی، مصطفی نوروزی، 

 ، دانشکده بهداشت و تغذيهشيراز 1389ان ماه آب 10-13کنگره تغذيه ايران،  يازدهمين)لوح فشرده( 

 

( تحرت پوشرش طررح پيشرگيری از QHLP-WHOرابطه بين شاخص های بيو شيميايی خطر سراز بيماريهرای قلبری و عوامرل آنتروپومتريرک در افرراد )  -57

 بيماريهای غير واگير در قزوين )پوستر(

 اصری فر، ليال شکريان زاده، روح هللا نحسن جهانی هاشمیمصطفی نوروزی، رزا زاوشی، 

  41، ص: 1389بهمن  19-21مجموعه خالصه مقاالت يازدهمين کنگره سراسری بيوشيمی، دانشگاه علوم پزشکی قزوين، 

 

 ***1390*** 
 

 (پذیرش الکترونیک) 1388-1389 بررسی آزمونهای چهار جوابی دانشکده دندانپزشکی قزوين در سال تحصيلی   -58

 ، مريم طاهرپوردکتر حسن جهانی هاشمیی، فاطمه سفيدی، سميرا بصير شبستر

-12مقراالت دوازدهمرين همرايش کشروری آمروزش پزشرکی(،  ويژه نامره خالصره) ISSN=2228-6438، 2، شماره4توسعه آموزش پزشکی، دوره مجله افق 

  335، مشهد مقدس، ص: 1390ارديبهشت 10

 

 )سخنرانی( 1388بی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قزوين در سال بررسی رابطه بين شاد کامی و انجام اعمال مذه -59

 ، رويا مافی، فاطمه نصيری، زهرا دولتی، مريم طاهرپور، زهرا سفيدی)سخنران( حسن جهانی هاشمیفاطمه سفيدی، 

 15ه علوم پزشکی قزوين، ص: ، دانشگا1390تير ماه  30کتابچه خالصه مقاالت اولين کنگره دانشگاهی قرآن پژوهی و طب استان قزوين، 

 

 )سخنرانی(الکترو مغناطيسی با فرکانس پايين بر روی رشد و حيات باکتری ها  اثرات ميدان های -60

 ، دکتر علی صفری واريانیدکتر حسن جهانی هاشمیصومه اصالنی مهر، فاطمه فتوحی قزوينی، دکتر علی اصغر پهلوان، مدکتر 

 37 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوين، ص:1390آذر  9-10مغناطيس، اولين همايش سراسری بيو الکترو 

 

 )پوستر(اثرات تابش امواج شبيه سازی شده تلفن های همراه بر قشر مخچه در خرگوش نر  -61

  حسن جهانی هاشمیفرزاد رجايی، مرضيه مردانی، رضا محمودی، 

 80علوم پزشکی قزوين، ص:  ، دانشگاه1390آذر  9-10اولين همايش سراسری بيو الکترو مغناطيس، 

 

 )پوستر(اثرات تابش امواج شبيه سازی شده تلفن های همراه بر قشر مخ در خرگوش نر  -62

  حسن جهانی هاشمیفرزاد رجايی، مرضيه مردانی، رضا محمودی، 

 82، دانشگاه علوم پزشکی قزوين، ص: 1390آذر  9-10اولين همايش سراسری بيو الکترو مغناطيس، 

 

 (پوستر)الکترو مغناطيسی با فرکانس بسيار پايين بر تعداد سلول های نکروزه کبد موش سوری  ات ميدان هایاثر -63

  حسن جهانی هاشمیفرزاد رجايی، آيدا محمديان، رضا محمودی، 

  83 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوين، ص:1390آذر  9-10اولين همايش سراسری بيو الکترو مغناطيس، 

 ***1391*** 



 

 )سخنرانی(در مبتاليان به سکته های مغزی در بيمارستان بوعلی سينا قزوين بررسی بروز عفونتهای تنفسی و ادراری  -64

 ، دکتر رضا قاسمی برقیدکتر حسن جهانی هاشمیدکتر بهزاد بيژنی، دکتر سمانه عزيزی، دکتر حسين مژدهی پناه، 

  272-273، ص: 1391ارديبهشت  29لغايت  26 –داخلی ايران خالصه مقاالت بيست و سومين کنگره جامعه پزشکان متخصص 

 

 

  همبستگی سبک های ياد گيری و مشخصات جمعيت شناسی دانشجويان پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی قزوين با استفاده از الگوی وارک -65

 هاشمیدکتر حسن جهانی آزاد منش، جليل عظيميان، دکتر رضا ضيغمی، يوسف اکبری،  ياسين

 91آذر 23و22  دانشگاه علوم پزشکی  گلستان، پنجمين سمينار سراسری پرستار، ماما و پژوهش

 

 (پوستربررسی عوامل استرس زای شغلی در کارکنان عملياتی فوريت های پزشکی استان قزوين ) -66

 ، مصطفی اميری، علی مومنیدکتر حسن جهانی هاشمی

 68، ص: 1391اسفند  7و  6، سالن همايش های رازی، ای پزشکیخالصه مقاالت دومين کنگره ملی فوريته

 

 ***2139*** 
 

 

 (پوستربررسی عوامل موثر بر پيش آگهی پنومونی حاد باکتريال در بيماران بيمارستان بوعلی سينا قزوين )  -67

 ، دکتر مينا آصف زادهدکتر حسن جهانی هاشمیدکتر بهزاد بيژنی، دکتر مونا بابايی، 

 185مرکز همايش های زکريای رازی، ص:  -، تهران24/2/1392-27االت بيست و چهارمين کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران،خالصه مق

 

 (پوستربررسی پايايی پرسشنامه فرهنگ ايمنی در صنايع شوينده و پاک کننده )  -68

 حقی، سميه نوری علی بيک کندی، اکرم مومنی زاده، علی اصغر فرشاد، بهزاد حسن جهانی هاشمیمرتضی امينی، ايرج عليمحمدی، 

 (SA13، )ص: 1392ارديبهشت  2-6خالصه مقاالت هشتمين همايش سراسری بهداشت و ايمنی کار )دانشگاه ع. پ. مازندران(، 

 

 

 (پوستر) 1391وضعيت سالمت عمومی مادران شرکت کننده در نماز جماعت مساجد شهرک کوثر قزوين در سال   -69

 دکتر حسن جهانی هاشمیطاهر پور، کبری نوروزی سزيرود، مريم 

، 1392مهر ماه  4-7، (مرکز همايش های رازی -تهراندانشگاه علوم پزشکی ايران) کتاب خالصه مقاالت دهمين کنگره بين المللی زنان و مامايی ايران، 

 166ص: 

 

 ***3139*** 
 

 (250 پوستر) ين در شرايط برون تنیاثر ضد توکسوپالسمايی عصاره اتانولی گياه افسنط -70
، مرجان نصيری اصل، محترم آدينه، فرزانه جوادی مرند، رضا حاجی حسن جهانی هاشمیشقايق نوزری، مهرزاد سرايی صحنه سرايی، عباس آزاد مهر، 

 آقايی، مجتبی شهنازی

 285، ص: 1393دی ماه  26لغايت  22بيست و سومين کنگره بيماريهای عفونی و گرمسيری ايران. 

 
 

 

 

 (252 پوستر) در شرايط برون تنی زنجبيلاثر ضد توکسوپالسمايی عصاره اتانولی  -71
فرزانه جوادی  شقايق نوزری، ، مرجان نصيری اصل، رضا حاجی آقايی،حسن جهانی هاشمیمهرزاد سرايی صحنه سرايی، عباس آزاد مهر، ، محترم آدينه

 مجتبی شهنازیمرند، 

 287، ص: 1393دی ماه  26لغايت  22بيماريهای عفونی و گرمسيری ايران. بيست و سومين کنگره 

 

 
 (261 پوستر) در شرايط برون تنی گياه زرد چوبهاثر ضد توکسوپالسمايی عصاره اتانولی  -72

رضا حاجی محترم آدينه، شقايق نوزری، ، مرجان نصيری اصل، حسن جهانی هاشمیمهرزاد سرايی صحنه سرايی، عباس آزاد مهر، فرزانه جوادی مرند، 

 مجتبی شهنازی آقايی،

 296، ص: 1393دی ماه  26لغايت  22بيست و سومين کنگره بيماريهای عفونی و گرمسيری ايران. 

 

 

 

 

 

 



 ***4139*** 

 
 )سخنرانی( WHO استفاده از استاندارد جديد با  1393سال شهر ابهر در سال  3-5چاقی و اضافه وزن در کودکان  -73

   دکتر حسن جهانی هاشمیطفی نوروزی، بهناز محمودی، دکتر رزا زاوشی، دکتر مص

  18ص:  ،1394آبان ماه  11دانشگاه علوم پزشکی قزوين  ،دومين همايش درون دانشگاهی دانش وسالمت

 

 )پوستر( NCHS /CDCاستانداردبا سال در شهرقزوين و مقايسه آن  6بررسی سوء تغذيه در کودکان زير  -74

 دکتر حسن جهانی هاشمیتر مصطفی نوروزی، دکتر رزا زاوشی، فريبا فارسی، حوا البرزی، دک     

  38، ص: 1394آبان ماه  11دومين همايش درون دانشگاهی دانش وسالمت، دانشگاه علوم پزشکی قزوين      

 

 )پوستر(قزوين سال  5تعيين تاثير عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوار بر مصرف شير خشک در کودکان زير -75

 دکتر حسن جهانی هاشمی دکتر مصطفی نوروزی، فهيمه شکرالهی، دکتر رزا زاوشی،     

  39، ص: 1394آبان ماه  11دانشگاه علوم پزشکی قزوين  ،دومين همايش درون دانشگاهی دانش وسالمت   

 

شررروع خرروراک يرراری و ترکيبررات آن در  سررال بررر سررن 5/2ترراثير منبررع اطالعررات مرررتبط بررا سررالمت مررادران دارای کررودک زيررر  -76

 )پوستر( مادران مراجعه کننده به مراکز و پايگاههای بهداشتی شهر قزوين

 دکتر حسن جهانی هاشمیالهام هادی بيگی،  دکتر مصطفی نوروزی، دکتر رزا زاوشی،    

  40، ص: 1394آبان ماه  11دانشگاه علوم پزشکی قزوين  ،دومين همايش درون دانشگاهی دانش وسالمت   

 

 

ن شروع خوراک ياری و ترکيبات آن در مادران مراجعه کننرده بره سسال بر  5/2تاثير درآمد وشغل مادرا ن دارای کودک زير  -77

 )پوستر( مراکز و پايگاههای بهداشتی شهر قزوين

 دکتر حسن جهانی هاشمیدکتر مصطفی نوروزی، دکتر رزا زاوشی، الهام هادی بيگی،    

  41، ص: 1394آبان ماه  11دانشگاه علوم پزشکی قزوين ، همايش درون دانشگاهی دانش وسالمت دومين   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) كتاب ( 

 . 1385صفحه، تابستان  180. دكتر حسن جهاني هاشمي، زينت طاهر خاني. ناشر: مولفان. در آمار توصیفي -1

نسخه چاپ شده اما به دليل اختالف با ناشر فعال  3000( در 1مومي آمار و احتمال عكتابي تحت عنوان )  1384در بهار سال  -2

 در بازار توزيع نشده است.

 

دکتر کورش سايه ميری،  -2اپيدميولوژی دانشگاه علوم پزشکی ايالم دکتر خيرهللا اسداللهی، دانشيار -1آمار پزشکی به زبان ساده.  -3
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