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4 41-44/41/98 
سمینار سراسری توسعه 

 آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی سنندج
 ارائه پوستر

بررسی علل اجرای طوالنی مدت 

طرح ارزشیابی درونی گروه های 

 آموزشی

 کتابچه خالصه مقاالت

، دکتر محمد علی زحل

زهرا قاسمی، مهدی 

 ابتهاج، رفعت محبی فر

خالصه 

 مقاله

1 
بهمن  19تا  12

4498 

چهارمین همایش کشوری 

یادگیری الکترونیکی در 

 پزشکی علوم

دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز
 ارائه پوستر

ارائه ی راهکار عملی؛ فرآیند 

استاندارد سازی زمان انجام فعالیت 

 های آموزشی در پورتال مردمی

 کتابچه خالصه مقاالت

دکتر محمد زهرا قاسمی، 

، دکتر رفعت علی زحل

محبی فر، فاطمه حسین 

 خانی ، مینا مرتضوی

خالصه 

 مقاله
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41-41 

اردیبهشت 

4481 

دوازدهمین همایش 

 کشوری آموزش پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد
 ارائه پوستر

نقش پورتفولیوی آموزشی اعضای 

هیات علمی دانشگاه های علوم 

پزشکی در ارتقای رتبه ی علمی آنان 

(E) 

 کتابچه خالصه مقاالت

محمدعلی زهرا قاسمی ، 

، مهدی ابتهاج، زحل

حسین پارسا، علیرضا 

 قهرمانی،

خالصه 

 مقاله

 98مهر  18-19 1
سومین کنگره بین المللی 

 حقوق پزشکی

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

 کتابچه خالصه مقاالت پزشکی از راه دور و حقوق بیماران ارائه پوستر

،  دکتر محمد علی زحل

مینا مرتضوی، دکتر زینب 

 هاشمی، مجید بهادرخانی

خالصه 

 مقاله

 98مهر  18-19 5
سومین کنگره بین المللی 

 حقوق پزشکی

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

 ارائه پوستر

نقدی بر طرح اعتبار بخشی 

بیمارستانی از دیدگاه متولیان اجرای 

آن در دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

در جهت رعایت حقوق بیماران و 

بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به 

 آنان

 کتابچه خالصه مقاالت

، دکتر محمد علی زحل

زهرا قاسمی، دکتر مهدی 

ابتهاج، دکتر زینب 

هاشمی، فاطمه حسین 

 خانی

خالصه 

 مقاله

 98مهر  18-19 2
سومین کنگره بین المللی 

 حقوق پزشکی

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

 ارائه پوستر

بررسی میزان تاثیر آموزش مهارت 

های ارتباط با بیمار در کیفیت ارائه 

درمانی به آنان از دیدگاه  خدمات

صاحب نظران آموزشی دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

 کتابچه خالصه مقاالت

، دکتر محمد علی زحل

زهرا قاسمی، دکتر مهدی 

ابتهاج، دکتر حسین پارسا 

 ، دکتر پرویز فالح عابد،

خالصه 

 مقاله
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 41لغایت  44

اردیبهشت  

4484 

سیزدهمین همایش 

کشوری آموزش علوم 

 پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی ساری
 ارائه پوستر

بررسی مشکالت ارتقای رتبه ی 

علمی اساتید دانشگاه علوم پزشکی 

 84قزوین و ارائه الگوی پیشنهادی 

 کتابچه خالصه مقاالت

شهرام یزدانی، زهرا 

 محمد علی زحلقاسمی، 

، محمود علیپور حیدری، 

رفعت محبی فر، پرویز 

خالصه 

 مقاله
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 زند
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 41لغایت  44

اردیبهشت  

4484 

سیزدهمین همایش 

کشوری آموزش علوم 

 پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی ساری
 ارائه پوستر

بررسی نظرات اعضای هیئت علمی 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین در 

خصوص میزان دستیابی به اهداف 

 آموزشی و انگیزه شرکت آنها در

برنامه های توانمندسازی اساتید در  

 4481سال 

 کتابچه خالصه مقاالت

ها، افسانه یخ فروش

، امیر محمد علی زحل

 ضیائی

خالصه 

 مقاله

8 

 41لغایت  44

اردیبهشت  

4484 

سیزدهمین همایش 

کشوری آموزش علوم 

 پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی ساری
 ارائه پوستر

مقایسه عملکرد آموزشی اعضای 

علمی دانشکاه علوم پزشکی هیات 

قزوین با فعالیت های آموزشی 

تعریف شده اساتید در آیین نامه 

 4481-84ارتقاء، سال 

 کتابچه خالصه مقاالت

، زهرا محمد علی زحل

قاسمی، فاطمه سمیعی 

راد، مژگان کاکاوند ، زهرا 

 یونسی، فاطمه صفدری

خالصه 

 مقاله

41 41-44/41/98 
سمینار سراسری توسعه 

 آموزش  علوم پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی سنندج
 ارائه پوستر

چالش های آموزش مبتنی بر شبیه 

 Simulation – basedtسازی 

raining 

 کتابچه خالصه مقاالت

افسانه یخ فروش ها، 

، رفعت محمد علی زحل

 محبی فر، سونیا اویسی

خالصه 

 مقاله

44 
بهمن  19تا  12

4498 

خالصه مقاالت چهارمین 

همایش کشوری یادگیری 

الکترونیکی در علوم 

 پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز
 ارائه پوستر

طراحی کارگاه مجازی ارتقاء 

فرآیندهای آموزشی به روش 

FOCUS –PDCA  در دانشگاه

 علوم پزشکی قزوین

 کتابچه خالصه مقاالت

دکتر مینا مرتضوی ، 

، دکتر محمدعلی زحل

فر، زهرا رفعت محبی

 قاسمی

خالصه 

 مقاله
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آن بررسی کیفی نظرات اساتید  پزشکی تبریز آموزش  علوم پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

، سونیا محمد علی زحل

 اویسی

 مقاله

44 
بهمن  19تا  12

4498 

خالصه مقاالت چهارمین 

همایش کشوری یادگیری 

الکترونیکی در علوم 

 پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز
 ارائه پوستر

بررسی عوامل موثر  بر یادگیری از 

 طریق آموزش الکترونیکی
 کتابچه خالصه مقاالت

دکتر زهراقاسمی ، 

، دکتر  محمدی علی زحل

رفعت محبی فرد، دکتر 

 مهدی ابتهاج

خالصه 

 مقاله

41 
بهمن  19تا  12

4498 

خالصه مقاالت چهارمین 

همایش کشوری یادگیری 

الکترونیکی در علوم 

 پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز
 ارائه پوستر

بررسی و ارائه نرم افزار آموزشی 

پشتیبان گیری حرفه ای و امن از 

در معاونت  (acronis)اطالعات 

 آموزش دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 کتابچه خالصه مقاالت

،  دکتر محمدی علی زحل

مهندس مجید بهادرخانی 

، مهندس مینا مرتضوی، 

مهندس فاطمه حسین 

 خانی

خالصه 

 مقاله

45 
بهمن  19تا  12

4498 

خالصه مقاالت چهارمین 

همایش کشوری یادگیری 

الکترونیکی در علوم 

 پزشکی

علوم دانشگاه 

 پزشکی تبریز
 ارائه پوستر

بررسی امکان سنجی بکارگیری 

سیستم تله مدیسین در بیمارستان 

 مینودر دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 کتابچه خالصه مقاالت
،  دکتر محمدی علی زحل

 مهندس مجید بهادرخانی

خالصه 

 مقاله

42 
بهمن  19تا  12

4498 

خالصه مقاالت چهارمین 

همایش کشوری یادگیری 

الکترونیکی در علوم 

 پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز
 ارائه پوستر

تاثیر کاربرد نرم افزار حجاب در 

 آموزش
 کتابچه خالصه مقاالت

افسانه یخ فروش ها، 

محمد مجید نجفی، دکتر  

 علی زحل

خالصه 

 مقاله

 98مهر  18-19 47
سومین کنگره بین المللی 

 حقوق پزشکی
دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 
ثبت الکترونیکی خطاهای پزشکی  ارائه پوستر

جهت نیاز سنجی آموزشی در برنامه 
 کتابچه خالصه مقاالت

افسانه یخ فروش ها، 

 محمد علی زحلدکتر  

خالصه 

 مقاله



 های آموزش مداوم دانشگاه ها بهشتی

 98مهر  18-19 49
گنگره سالیانه اخالق 

 پزشکی کشور
 ارائه پوستر تهران

شکایت موجود  بررسی پرونده های

در سازمان نظام پزشکی قزوین 

براساس مسائل اخالقی و خطاهای 

 پزشکی

 کتابچه خالصه مقاالت

افسانه یخ فروش ها، 

،  دکتر  محمد علی زحل

 سمیه یخ فروش ها

خالصه 

 مقاله

48 
مهرماه  18-19

4498 

کنگره سالیانه اخالق 

 پزشکی کشور
 ارائه پوستر تهران

دیدگاه حرمت و تقدس بیمار از 

 اسالم
 کتابچه خالصه مقاالت

افسانه یخ فروش ها، 

،  دکتر  محمد علی زحل

حجت االسالم کریم 

عسگری غنچه ، حجت 

االسالم میر فتاح 

مرتضوی ، رضا شفیع 

 خانی

خالصه 

 مقاله

11 
خرداد  41و  8

4497 

سمینار ساالنه آسم ، آلرژی 

 و ایمونولوژی با

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 ، دکتر  محمد علی زحل کتابچه خالصه مقاالت درمان های نگهدارنده آسم سخنران

خالصه 

 مقاله

14 
18-22 

Septembe

r 2010 

ERS EUROPEAN 

RESPIRATORY 

SOCIETY 

Barcelona, 

Spain 
 ارائه پوستر

The prevalence of 

snoring and other sleep 

disorders in pilots and 

flight crews 

 مقاالتکتابچه خالصه 
,K.SadeM.A.zohal

ghniiat Z.yazdi, 

M. Abbasi 

خالصه 

 مقاله

11 
18-22 

Septembe

r 2010 

EUROPEAN 

RESPIRATORY 

SOCIETY 

Barcelona, 

Spain 
 ارائه پوستر

Respiratory symptoms 

and ventilatory function 

among workers with 

occupationally exposure 

 کتابچه خالصه مقاالت
M.A.Zohal, Z. 

Yazdi, M. 

Sarreshtedari, M. 

خالصه 

 مقاله



to organophosphate Abbasi 

14 
بهمن  19تا  12

4498 

خالصه مقاالت چهارمین 

همایش کشوری، یادگیری 

 الکترونیکی و علوم پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز
 ارائه پوستر

Designing and 

application of E – 

teaching portfolio in 

VQUMS 

 کتابچه خالصه مقاالت
ها، دکتر افسانه یخ فروش

 محمدعلی زحل

خالصه 

 مقاله

11 
16-18 May 

2011 

2nd National & 1st 

international 

congress on 

"Cellular and 

Molecular 

Advances in Non 

Contagious 

Diseases 

دانشگاه علوم 

 پزشکی بابل
 ارائه پوستر

The Effect of CD11c+ 

CD8a+ Dendritic Cells 

Loaded with Tumor 

Lysate on Peritoneal 

Macrophages in 

Fibrosarcoma Bearing 

Mice 

 کتابچه خالصه مقاالت

Malijl G, 

Azadmehr A, 

Zohal MA, 

Afshari A 

خالصه 

 مقاله

15 2010 ICME 
دانشگاه علوم 

 تبریز پزشکی
 ارائه پوستر

Interns Attitudes 

Toward Human Patient 

Simulators in Qazvin 

Medical Science 

University 

 کتابچه خالصه مقاالت

Yakhforoushha.A

, 

Ms.Oveisi.S,MD- 

MPH, Zohal A-

MD 

خالصه 

 مقاله

12 44/7/4481 
اولین هایش ملی قرآن 

 پژوهی و طب

دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات 

بهداشتی و 

درمانی خراسان 

 ارائه پوستر
معیارهای ارتقاء سالمت از دیدگاه 

 قرآن
 کتابچه خالصه مقاالت

دکتر   افسانه یخ فروشها ،

رضوان  ، محمد علی زحل

 رجب زاده

خالصه 

 مقاله



 شمالی

17 41-44/41/98 
سمینار سراسری توسعه 

 آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی سنندج
 ارائه پوستر

و تاثیر  آموزش مبتنی بر شبیه سازی

آن بررسی کیفی نظرات اساتید 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 کتابچه خالصه مقاالت

دکتر   افسانه یخ فروشها ،

سونیا  ، محمد علی زحل

 اویسی

خالصه 

 مقاله

19 
23-25 

November 

2011 

The 5th Annual 

Congress of 

Iranian 

Rheumatotogy 

Association & the 

First International 

Rheumatology 

Congress of Iran 

2011 

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد
 ارائه پوستر

Small Airways 

Involvement in Patients 

with Rheumatoid 

Arthritis (Code 59) 

 کتابچه خالصه مقاالت

Mahnaz Abbasi , 

Mohammad Ali 

Zohal, Ali Rasi, 

Zohreh Yazdi 

خالصه 

 مقاله

18 
آبان ماه  2-1

4481 

اولین همایش کشوری 

ایمنی در نظام سالمت با 

 محوریت ایمنی بیمار

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه
 پوستر

گزارش الکترونیکی خطاهای پزشکی 

(EER)  راهکارهای موثر در راستای

 مدیریت خطاهای پزشکی

 کتابچه خالصه مقاالت
افسانه یخ فروش ها ، 

 دکتر محمد علی زحل

خالصه 

 مقاله

41 
 اردیبهشت

4498 

پنجمین همایش سراسری 

 اختالالت خواب

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 پوستر

ارزیابی یافته های پلی سومنوگرافی 

در بیماران آپنه خواب با و بدون 

 خواب آلودگی روزانه

 کتابچه خالصه مقاالت
خسرو صادق نیت ، زهره 

 محمد علی زحلیزدی ، 

خالصه 

 مقاله

44 
اردیبهشت 

4498 

همایش سراسری پنجمین 

 اختالالت خواب

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 پوستر

بی خوابی در بیماران مبتال به آپنه 

 انسدادی خواب
 کتابچه خالصه مقاالت

خسرو صادق نیت ، زهره 

 محمد علی زحلیزدی ، 

خالصه 

 مقاله



41 
Septembe

r 11-15 , 

2011 

XIX World 

Congress on 

Safety and 

Healthy at Work 

Istanbul, 

turkey 
 پوستر

Respiratory Symptoms 

and Ventilatory 

Function in Workers 

Exposed to Mitures of 

Organic Solvents 

 کتابچه خالصه مقاالت

Zohreh Yazdi, 

Khzdi, Khosro 

Sadeghniiat, 

Mohammad Ali 

Zohal 

خالصه 

 مقاله

44 

 41الی   8

اردیبهشت 

4481 

چهاردهمین همایش 

کشوری آموزش علوم 

 پزشکی  کشور

دانشگاه علوم 

پزشکی ایران ، 

 سالن 

همایش های 

 رازی

 ارائه پوستر

کیفیت  گزارشات صبحگاهی در 

مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین در سال

84-81 

 

 کتابچه خالصه مقاالت

فریبا زاهدی فر، دکتر 

،  دکتر محمد علی زحل

زهره امیر ضیائی ، دکتر 

 یزدی، دکتر سونیا اویسی

خالصه 

 مقاله

 4لغایت  4 41

 1144آگوست 

The 2nd Asean 

sleep congress 
 ارائه پوستر بانکوک، تایلند

Sleepquality and quality 

of life in COPD patients 

with obstructive sleep 

apnea 

 کتابچه خالصه مقاالت

محمد علی زحل ، دکتر 

دکتر  دکتر زهره یزدی ،

امیر محمد کاظمی فر ، 

 دکتر پریسا محجوب

خالصه 

 مقاله

45 
 ارائه پوستر ترکیه  

Prevalence of daytime 

sleepiness and its 

related factors in 

patients attending in 

primary care center in 

Qazvin, Iran 

World sleep 

Z. Yazdi, 

M.A. Zohal, 

S. Jalilolghadr, 

M. Gholami 

Sarvandi 

خالصه 

 مقاله



42 
 ارائه پوستر ترکیه  

Prevalence of insomnia 

and its related factors in 

healthy adults 

World sleep 

Z. Yazdi, A. 

Barikani, 

M.A. Zohal, 

H. Nematian 

خالصه 

 مقاله

47 
 ارائه پوستر ترکیه  

Relationship between 

sleep hygiene practices 

and sleep quality in 

professional drivers 

World sleep 

Z. Yazdi, 

M.A. Zohal, 

Z. Loukzadeh, 

A. Hosseini, 

F. Khoshbakht 

خالصه 

 مقاله

49 
 ارائه پوستر ترکیه  

Knowledge and attitude 

of primary care 

physicians about 

obstructive sleep apnea 

in Qazvin, Iran 

World sleep 

Z. Yazdi, 

M.A. Zohal, 

S. Jalilolghadr, 

Z. Loukzadeh, 

H. Talebi 

خالصه 

 مقاله

 


