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  شناسنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی

(Curriculum Vitae)  

  يمشخصات فرد-1

  یسیع: نام1-1

يدیز يمحمد: نام خانوادگی1-2

آموزش بهداشت :رشته تخصصی1-3

یراپزشکیدانشکده بهداشت و پ –یدانشگاه علوم پزشک –د باهنر یبلوار شه –ن یقزو :نشانی محل کار

  :تلفن محل کار               

ک پزشکان یساختمان شماره  –ا یمه آسیجنب ب –ابان وحدت ینبش خ –ین شرقیخ فلسط –ن یقزو :انی منزلنش1-4

  طبقه اول –

  :تلفن منزل                

easamohammadizeidi@gmail.com, mohamm_e@yahoo.com: پست الکترونیکی1-5

1-6e-mail:
09124146500:تلفن همراه1-7

  :یلیمدارك تحص

  معدل  افتیسال در  دانشگاه  نام مدرك

  63/18  1383  ت مدرسیترب  ارشد آموزش بهداشت یکارشناس

  56/19  1385  آموزش بهداشت  یتخصص يدکتر

  

  : رتبه هاي برتر

1381ت مدرس، رشته آموزش بهداشت، سال یارت علوم ، دانشگاه تربارشد وز یرتبه اول آزمون کارشناس  

1385ت مدرس، سال ی، وزارت علوم، دانشگاه ترب يرتبه اول آزمون دکتر

 1390پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال

 1392پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال

  

استاد دکتر  یی، به راهنمایآموزش يو ارائه الگو یو عروق یماران قلبیب یسبک زندگ یبررس:ارشد یان نامه کارشناسیموضوع پا

  50/19با نمره  17/6/83خ ی، دفاع در تارزادهیم حاجیا و مشاوره استاد دکتر ابراهیدرنیرضا حیعل

در  شده يزیررفتار برنامه يتئور يهامنطبق بر مرحله با استفاده از سازه یمداخله آموزش یابیارزش ):.Ph.D(يموضوع تز دکتر

، پروفسور  یکنامین نیدکتر شمس الد يد آقایا، مشاوره اساتیدرنیرضا حیاستاد دکتر عل یی، به راهنمايکار ياصالح پوسچرها

  16/10/1388خ یدر تار 20با نمره  )کنیدانشگاه پن آمر( فر ولبورنیو جن)دانشگاه واشنگتن (استفان جانسون 
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    :و خارجی یپ شده در مجالت داخلمقاالت چا

: 61، اسفند، شماره 13؛ دوره 1384دانشور، مجله علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، ، بررسی سبک زندگی بیماران قلبی و عروقی -1

  .49- 56صفحات 

مجله ، هر قزویناي دانش آموزان مدارس ابتدایی در شبررسی میزان تاثیر آموزش بهداشت در تغییر آگاهی و رفتارهاي تغذیه-2

  .41-49صفحات : 1، بهار، شماره 8؛ دوره 1385دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 

 دانشگاه، 1385، زمستان 2سال اول، شماره ران،یا يمجله سالمندن کمر، ییه پایمبتال به درد ناح افرادیت زندگیفیک یبررس-3

  .119-125، یو توانبخش یستیعلوم بهز

دانشکده  یپژوهش –ین، مجله علمیماه رمضان در قزون و بعد از یقبل، ح یابتیچشم در افراد د يانکساروب یزان عیسه میمقا -4

  .15- 18، ص 1385فسنجان، سال اول، شماره دوم، زمستان ر یراپزشکیو پ يپرستار

علومدانشگاهعلمیمجلهمعده، يعامل زخم ها يلوریکوباکتر پایاه بر هلیسبز و س يچا یل استاتیات يعصاره ها یاثر مهارکنندگ -5

  1388زمستان،)53یپیدرپ(4شمارهسیزدهم،سالقزوین،پزشکی

، تابستان 2، شماره 12سال  .نیقزو یعلوم پزشک مجله علمی پژوهشی دانشگاه.نیابت در استان قزویاز د یناش یمشکالت چشم- 6

  .93تا  91، 1387

فصلنامه علمی ،ارمغان دانشریزي شده، کاربرد نظریه رفتار برنامه: راي رعایت پوسچر کاري صحیحبینی کننده رفتار کارگران بعوامل پیش-7

  121- 111، 88، تابستان 54شماره ، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

8 - Isa Mohammadi Zeydi, Alireza Heydarnia, Shamsedin Niknami, Ali safari Variani. The prediction of adoption with 
correct sitting postural habit: An application of the theory of planned behavior. European journal of scientific research,
2009, vol 29, issue 2, 205-214
9- Isa Mohammadi Zeydi, Hadi Morshedi, Ali Safari Variani. Low level laser
therapy (LLLT) for chronic low back pain (LBP). European journal of scientific research, 2009. 29(1), 76-81
10- Mohammad khalaj., Mohammadreza Gasemi ., Isa Mohammadi Zeidi. Prevalence of Refractive Errors in primary 
School Children [7-15 Years] of Qazvin City. European journal of scientific research, 2009, 28(2), 174-185
11- Sekineh varmazyar., Ali safari., Isa Mohammadi. RULA method application for musculoskeletal disoreder risk in 
pharmacy workers. 2009, vol 29, No1, 82-88  

، یمنیاس جو ایمق ییایو پا ییساخت، روا. ارینه ورمزی، سکیانیوار يصفر ی، علیکنامین نیا، شمس الدیدرنیرضا حی، عليدیز يمحمد یسیع -13

  .1388زییپا ش،ی، پایجهاد دانشگاه یپژوهش یمجله علم

رش تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی، نگ. نهی، ورمزیار سکی،  حیدرنیا علیرضا ، نیکنامی شمس الدین ، صفري واریانی علیسیمحمدي زیدي ع -14

  88زدهم، شماره چهارم، زمستان یسال س، نیقزو یمجله دانشگاه علوم پزشک. و عوامل خطر ارگونومیکی کارگران
15. Isa Mohammadi Zeidi, Mohsen Bazargan., Hadi Morshedi., Banafsheh Mohammadi zeidi. The effect of stage –
matched educational intervention on reduction in musculoskeletal disorders among computer users. Journal of applied 
ergonomic 2011 (accept):
Isa Mohammadi Zeidi , Hadi Morshedi, Banafsheh Mohammadi Zeidi. The effect of interventions based on 
transtheoretical modelling on computer operators’ postural habits. Clinical Chiropractic (2011) 14, 17—28

هـاي نظریـه رفتـار    اثربخشـی مداخلـه آموزشـی مبتنـی بـر سـازه      . يدیز ي، بنفشه محمديمرشد ي، هاديدیز يمحمد یسیع -17

زمسـتان  ذیرش پـ رفسـنجان،   یدانشـگاه علـوم پزشـک    یپژوهش یمجله علم. هاي بدنی کاربران رایانهریزي شده در اصالح حالتبرنامه

1389  

ه رفتـار  یـ ق نظریـ بـر تلف  یمداخله مبتن یاثربخش. يدیز ي، بنفشه محمديمرشد ير، هادع اهللا فرمانبی، ربيدیز يمحمد یسیع -19

. انـه یدر کاربران را یعضالن یاسکلت يو شدت دردها ی، عوامل خطر ارگونومیبدن يهار در اصالح حالتییشده و مراحل تغ يزیربرنامه

  .15، ص 74،1389شماره الن، یگ یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یمجله علم
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ـا اسـتفاده   . محمدي زیدي عیسی و همکاران-20 پیش بینی مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین ب

.58، ص 89پاییز  3شماره ، نیقزو یمجله دانشگاه علوم پزشکپندر،  ياز الگو

ـاردار  يوب انکساریع یراوانف یبررس. بایفر یقه، هاشمیصد ی، قربانیسیع يدیز يخلج محمد، محمد - 21 و پـس   يو فشار چشم در دوران ب

، دوره نـوزدهم، شـماره   مازنـدران  یمجله دانشگاه علوم پزشک. 1387ن در سال یقزو یمارستان بوعلین به درمانگاه چشم بیمان در مراجعیاز زا

).25- 31(1388، بهمن و اسفند 74

مجله علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات      . ارگران واحد مونتاژ براي پذیرش حالت صحیح بدنارزیابی آمادگی ک. محمدي زیدي عیسی و همکاران- 22

  .85-77صص1390، زمستان 61بهداشتی درمانی قزوین، شماره 

مجلـه  . روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سبک زنـدگی ارتقـاء دهنـده سـالمت    . آقا، بنفشه محمدي زیدي عیسی محمدي زیدي، امیر پاکپور حاجی-23

  113-102صص1390، اسفند 86دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شماره 

مجلـه دانشـگاه   . کاربرد تحلیل عاملی: تعیین روایی و پایایی پرسشنامه جو ایمنی. ي زیدي، دکتر ربیع اهللا فرمانبر، محمد شریف حسینیدکتر عیسی محمد-24

  12ص1391، بهار 81علوم پزشکی گیالن، شماره 

پایایی و روایی فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی بیمـاران  . ید یکانی نژاد ،عیسی محمدي زیدي، آرش اکابري، علیرضا گلشن، امیر پاکپور حاجی آقامیرسع-25

- KDQOL)کلیوي به زبان فارسی در جامعه ایرانی SF™ 1/3) . 1391، تابستان 2مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال چهارم، شماره  

تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزي شده بر مهارتهاي پیشگیري از ایـدز  . امیر پاکپور حاجی آقا ، عیسی محمدي زیدي ، بنفشه محمدي زیدي-26

  13-1صص1391، آبان 78نشریه پرستاري ایران، شماره . در نوجوانان

، پـاییز  59فصلنامه حکیم، شـماره  . نقش مذهب در کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان. محسن صفاري، عیسی محمدي زیدي ، امیر پاکپور حاجی آقا-27

  250-243صص1391

عوامل تاثیر گذار بر میزان استفاده از گیاهان دارویی با استفاده از تئوري رفتار برنامـه ریـزي   .   عیسی محمدي زیدي، آرش اکابري، امیر پاکپور حاجی آقا-28

  103ص1391، زمستان 4مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال چهارم، شماره . ر قزوینشده در زنان شه

شنامه شایستگی دانشجویان پرستاري در ارایه مراقبـت هـاي   روایی و پایایی پرس. دکتر محمد خلج، دکتر امیر پاکپور حاجی آقا، دکتر عیسی محمدي زیدي-29

  63ص1392، خرداد و تیر 67مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، شماره . معنوي

اثربخشی مداخلـه آموزشـی بـر مبنـاي تئـوري مراحـل تغییـر در بهبـود رفتارهـاي          .   یر پاکپور حاجی آقا، بنفشه محمدي زیديعیسی محمدي زیدي، ام-30

  49-37صص1392، فروردین و اردیبهشت 36ن پزشکی اصفهان، شماره مجله دانشکده دندا. خودمراقبتی سالمت دهان در دانش آموزان مدارس ابتدایی

ارزشیابی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس تئوري رفتار برنامه ریزي شده بر عملکرد ایمن . عیسی محمدي زیدي، امیر پاکپور حاجی آقا ، بنفشه محمدي زیدي-31

  77-66صص1391، بهمن 97مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شماره . کارگران

بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوري رفتار برنامه ریزي شده در بهبود جو .   عیسی محمدي زیدي ، امیر پاکپور حاجی آقا ، بنفشه محمدي زیدي-32

  30ص1391، زمستان 26دو ماهنامه سالمت کار ایران، شماره . ایمنی

عـزت نفـس،    تاثیر آموزش مبتنی بر الگوي توانمندسازي فردي بر آگاهی، نگرش،. عیسی محمدي زیدي ، امیر پاکپور حاجی آقا ، بنفشه محمدي زیدي-33

  31-21صص1392، اردیبهشت 81نشریه پرستاري ایران، شماره . گیخودکارآمدي و کیفیت زندگی زنان یائس

تاثیر مصاحبه انگیزشی بر رفتارهاي خود مراقبتی سالمت دهان و دنـدان  . آقا عیسی محمدي زیدي ، میرسعید یکانی نژاد ،آرش اکابري ، امیر پاکپور حاجی-34

  137-127صص1392، بهار 1مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال پنجم، شماره . در دانش آموزان دبیرستانی شهر قزوین

مجلـه دانشـکده   . تاثیر روش مصاحبه انگیزشی بر تغییرات کوتاه مدت سالمت دهان و دندان افراد سیگاري.   عیسی محمدي زیدي، امیر پاکپور حاجی آقا-35

  123ص1392، خرداد 37دندان پزشکی اصفهان، شماره 

*عیسی محمدي زیدي ، امیر پاکپور حاجی آقا-36 اثر آموزش مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر مصرف منظم صبحانه و میان وعده ناسالم در دانـش آمـوزان   .   

  210-201صص1392، تابستان 31فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، شماره . مدارس ابتدایی شهر قزوین

اثربخشی مداخله آموزشی بر اساس تئوري رفتار برنامه ریزي شده بـر صـرف صـبحانه و میـان     . دکتر عیسی محمدي زیدي ، دکتر امیر پاکپور حاجی آقا-37

  78-67صص1392، مهر 112مجله علوم پزشکی رازي، شماره . 1390یی شهر قزوین در سال وعده سالم دردانش آموزان مدارس ابتدا
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گی دانش آموزان پسـر داراي اضـافه وزن دوره   اثربخشی مداخله آموزشی بر اصالح سبک زند. ، آرش اکابري*عیسی محمدي زیدي، امیر پاکپور حاجی آقا-38

  631ص1392، پاییز 3مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال پنجم، شماره . بنمتوسطه اول شهرستان تنکا

مقایسـه پیامـدهاي زایمـانی آمنیوتـومی     . ، عیسی محمدي زیـدي ، فریبـا صـادقی   *ودي تنکابنی، بنفشه محمدي زیديمریم ذاکري حمیدي، میترا مسع-39

  261-257صص1392، زمستان 74شماره  فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی،. زودهنگام و پارگی قبل از موعد پرده ها

بررسی اثر آموزش مبتنی بر تئوري رفتار برنامه ریزي شده در کاهش قصد مصرف سیگار در دانش آمـوزان  . عیسی محمدي زیدي ، امیر پاکپور حاجی آقا-40

  513-504صص1392، زمستان 4مجله پژوهش و سالمت ، سال سوم، شماره . دبیرستانی

بررسی نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت و پیراپزشـکی نسـبت بـه بیمـاران مبـتال بـه       .   معصومه ضیائیها، عیسی محمدي زیدي، امیر پاکپورحاجی آقا-41

  3ص1390، پاییز و زمستان 2فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه، سال پنجم، شماره . ناتوانی ذهنی و مشکالت روانی حاد

مجله دانشگاه . ایانهتاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مرحله در کاهش مشکالت اسکلتی عضالنی بین کاربران ر. عیسی محمدي زیدي، بنفشه محمدي زیدي-42

  42ص1390، زمستان 64علوم پزشکی بابل، شماره 

ویژگیهاي روان سـنجی نسـخه   . احمد فخري ، عیسی محمدي زیدي ، امیر پاکپور حاجی آقا ، هادي مرشدي ، راضیه محمد جعفري ، فاطمه قلمبر دزفولی-43

345ص1390، 73مجله علمی پزشکی جندي شاپور، شماره . فارسی شاخص عملکرد جنسی زنان

  

44. Fakhri A, Pakpour AH, Burri A, Morshedi H, Zeidi IM.. The Female Sexual Function Index: Translation and 

Validation of an Iranian Version. The Journal of Sexual Medicine 20-12 9 (2): 514–523.

45. Pakpour AH, Yekaninejad MS, Zeidi IM, Burri A. Prevalence and risk factors of the female sexual dysfunction in 
a sample of infertile Iranian women. Arch Gynecol Obstet. 2012 Dec;286(6):1589-96.

46. Pakpour AH, Zeidi IM, Hashemi F, Saffari M, Burri A. Health-related quality of life in young adult patients with 
rheumatoid arthritis in Iran: reliability and validity of the Persian translation of the PedsQL™ 4.0 Generic Core Scales 
Young Adult Version. Clin Rheumatol. 2013 Jan;32(1):15-22.

47. Saffari M, Zeidi IM, Pakpour AH, Koenig HG. Psychometric properties of the Persian version of the Duke 
University Religion Index (DUREL): a study on Muslims. J Relig Health. 2013 Jun;52(2):631-41.

48. Pakpour AH, Zeidi IM, Saffari M, Burri A. Psychometric properties of the Iranian version of the Sexual Quality of 
Life Scale among women. J Sex Med. 2013 Apr;10(4):981-9.

49. Pakpour AH, Zeidi IM, Saffari M, Labiris G, Fridlund B. Psychometric properties of the national eye institute 
refractive error correction quality-of-life questionnaire among Iranian patients. Oman J Ophthalmol. 2013 Jan;6(1):37-
43.

50. Pakpour AH, Zeidi IM, Ziaeiha M, Burri A. Cross-Cultural Adaptation of the Female Genital Self-Image Scale 
(FGSIS) in Iranian Female College Students. J Sex Res. 2013 Oct 29. [Epub ahead of print]

51. Pakpour AH, Zeidi IM, Emamjomeh MM, Asefzadeh S, Pearson H. Household waste behaviours among a 
community sample in Iran: An application of the theory of planned behaviour. Waste Manag. 2013 Nov 16. pii: 
S0956-053X(13)00514-X.

52. Pakpour AH, Zeidi IM, Yekaninejad MS, Burri A. Validation of a Translated and Culturally Adapted Iranian 
Version of the International Index of Erectile Function. J Sex Marital Ther. 2013 Oct 10. [Epub ahead of print]

53. IM Zeidi, H Morshedi, BM Zeidi. The effect of interventions based on transtheoretical modelling on computer 
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54. Pakpour AH, Zeidi IM et al. Effects of action planning and coping planning within the theory of planned 
behaviour: A physical activity study of patients undergoing haemodialysis. Psychology of Sport and Exercise 2011; 12 
(6): 609–614.

55. Zeidi IM, Hajiagha AP (2013) Effect of Motivational Interviewing on Eating Habits and Weight Losing among
Obese and Overweight Women. J Obes Weight Loss Ther 3: 172. doi:10.4172/2165-7904.1000172

56. H. Morshedi, E. Mohammadi Zeidi, A. Safari Variani, L. Kivanmarz, F. Riazi, B. Ashtiani. Effectiveness of laser 
photobiomodulation of InGaAlP on wound healing and GaAlAs laser on the blood sugar amount in diabetic rats. 
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, Volume 7, Supplement 1, July 2010, Page S14.

57. M Khalaj, IM Zeidi, MR Gasemi. The effect of amblyopia on educational activities of students aged 9-15.Journal 
of Biomedical Science & Engineering . Jul2011, Vol. 4 Issue 7, p516-521.

58. I. Mohammadi Zeidi, Mohsen Saffari, Hui Chen, and Amir H. Pakpour. Translation, reliability and validity of 
Iranian version of the Smoking Consequences Questionnaire (SCQ) among smokers. Journal of Substance Use 2013:  
1: 6. 

  :یو خارج یداخل يارهانیها و سمشیمقاالت ارائه شده در هما

ارتقا سالمت کودکان،  يش سراسرین، همایسال شهر قزو 18تا  10ن دانش آموزان یانه در بیاز را یناش یعوارض چشم یبررس -1

  .52، ص .1384آبان  15- 16ن، یقزو ییو ماما يدانشکده پرستار

  ، 1384اسفند  15- 16ران، یدر ا يسالمند ین المللیه بن کنگرین کمر، دومییه پایافراد مبتال به درد ناح یت زندگیفیک یبررس-2

اسفند  15-16ران، یدر ا يسالمند ین المللین کنگره بیدر سالمندان، دوم یو عروق یقلب يهایماریب يسک فاکتورهایر یبررس -3

یستی، دانشگاه علوم بهز1384

ت یفین کنگره کی، اوليمادران کودکان عاد یزندگت یفیسه آن با کیمادران کودکان عقب مانده و مقا یت زندگیفیک یبررس -4

  .1382ت مدرس، ی، دانشگاه شاهد و تربیزندگ

، دانشگاه  یش آموزش پزشکیمقایسه نحوه طراحی سواالت در دانشکده بهداشت قبل و بعد از کارگاه استانداردسازي آزمون، هما-5

  .1386زد، اسفند ییعلوم پزشک

ز، یتبر یه ، دانشگاه علوم پزشکیر آموزش بر آنها، کنگره تغذیتاث یابیو ارزش ییموزان مدارس ابتداآدانش  ياهیت تغذیوضع یبررس - 6

1385.  

  1385اسفند 3و2بر جامعه،  یمبتن ير ومراقبتهایر واگیغ يهایماریب ي، همایش سراسریماران قلبیب یسبک زندگ یبررس-7

 یمبتن ير ومراقبتهایر واگیغ يهایماریب ينوجوانان، همایش سراسر يانواده هار رفتار خیر برنامه آموزش بهداشت بر تغیتاث یبررس -8

  1385اسفند 3و2بر جامعه، 

 يش سراسرین همایع، خالصه مقاالت اولیح در کارگران صنایصح يرش پوسچرهایپذ يبرا یرگذار بر آمادگیعوامل تاث یبررس -9

بهداشت  یتهران و انجمن علم ی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکيش بهداشت حرفه این همایکار و ششم یمنیبهداشت و ا

  .179، ص 88بهشت ی، ارديحرفه ا

بهداشت و  يش سراسرین همایدر کارگران واحد مونتاژ، اول یکی، نگرش و عوامل خطر ارگونومیبر آگاه یر مداخله آموزشیتاث - 10

، يبهداشت حرفه ا یتهران و انجمن علم یداشت دانشگاه علوم پزشک، دانشکده بهيش بهداشت حرفه این همایکار و ششم یمنیا

.184، ص 88بهشت یارد
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ئوري رفتار برنامه ریزي شده و الگوي مراحل تغییر در اصالح وضعیت بدنی و عوامل خطر اسکلتی عضالنی در کاربران تتلفیق -11

  1389تیر  14و  13–تهران  –یطدومین جشنواره کارسالم و همایش ارتقاي سالمت و ایمنی مح- رایانه 

  

. همایش سراسري ارتقا سالمت کودکان. سال شهر قزوین 18تا  10بررسی عوارض چشمی ناشی از رایانه در بین دانش آموزان . عیسی محمدي زیدي  - دکتر محمد خلج. 12

  1384آبان  15- 16. دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  

  . دانشگاه علوم پزشکی گیالن. 1385اسفند 3و2. همایش سراسري بیماریهاي غیر واگیر ومراقبتهاي مبتنی بر جامعه. بررسی سبک زندگی بیماران قلبی. مانبرربیع اهللا فر -عیسی محمدي زیدي. 13

اسفند 3و2. راسري بیماریهاي غیر واگیر ومراقبتهاي مبتنی بر جامعههمایش س. بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر تغیر رفتار خانواده هاي نوجوانان. ربیع اهللا فرمانبر -عیسی محمدي زیدي. 14

  .دانشگاه علوم پزشکی گیالن. 1385

  

اولین همایش سراسري . بررسی عوامل تاثیرگذار بر آمادگی براي پذیرش پوسچرهاي صحیح در کارگران صنایع. سکینه ورمزیار  -شهرزاد ثابتی –عیسی محمدي زیدي . 15

  88اردیبهشت . دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن علمی بهداشت حرفه اي. کار و ششمین همایش بهداشت حرفه ايبهداشت و ایمنی 

  

اولین همایش سراسري . تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی، نگرش و عوامل خطر ارگونومیکی در کارگران واحد مونتاژ. سکینه ورمزیار - شهرزاد ثابتی –عیسی محمدي زیدي . 16

  88اردیبهشت . دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن علمی بهداشت حرفه اي. اشت و ایمنی کار و ششمین همایش بهداشت حرفه ايبهد
  

17. Mohammadi Zeidi I, Morshedi H. WHAT IS THE LIMITATIONS OF THEORY BASED EDUCATIONAL INTERVENTIONS IN 
REDUCING MUSCULOSKELETAL DISORDERS? RECOMMENDATIONS FOR HEALTH PROVIDERS. Tabriz university of medical 
science . Tabriz 2011. THE FIRST INTERNATIONAL & 4NATIONAL CONGRESS ON HEALTH EDUCATION & PROMOTION.

18. Mohammadi Zeidi I, Morshedi H. STUDY OF STAGE – MATCHED EDUCATIONAL INTERVENTION TO PREVENT 
MUSCULOSKELETAL DISORDERS. Tabriz university of medical science . Tabriz 2011. THE FIRST INTERNATIONAL & 4NATIONAL 
CONGRESS ON HEALTH EDUCATION & PROMOTION.

19. Mohammadi Zeidi I, Morshedi H. MUSCULOSKELETAL PAIN SEVERITY INCREASING, HEALTH AWARENESS EFFECTS AND 
ERROR IN HEALTH EDUCATION PROCESS. Tabriz university of medical science . Tabriz 2011. THE FIRST INTERNATIONAL & 
4NATIONAL CONGRESS ON HEALTH EDUCATION & PROMOTION.

20.  Mohammadi Zeidi I, Morshedi H. EFFECTS OF STAGE – MATCHED EDUCATIONAL INTERVENTION ON 
MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG COMPUER USERS. Tabriz university of medical science . Tabriz 2011. THE FIRST 
INTERNATIONAL & 4NATIONAL CONGRESS ON HEALTH EDUCATION & PROMOTION.

  

ثربخشی آموزش با تلفیق مدل مراحل تغییر و تئوري رفتار برنامه ریـزي شـده در بهبـود تبعیـت از رژیـم      ا. بنفشه محمدي زیدي -ربیع اهللا فرمانبر –عیسی محمدي زیدي . 21

  1390اسفند 3. دانشگاه علوم پزشکی گیالن. هماش کشوري مراقبت و سالمت. 1390دارویی در بیماران مبتال به پرفشاري خون در شهر قزوین در سال 
    

. هماش کشـوري مراقبـت و سـالمت   . اعتباریابی مقیاس کفایت پرستاران در فراهمی مراقبت هاي معنوي. بنفشه محمدي زیدي -رمانبرربیع اهللا ف –عیسی محمدي زیدي . 22

  1390اسفند 3. دانشگاه علوم پزشکی گیالن
  

نامه ریزي شده در ارتقاي فعالیـت جسـمانی در بیمـاران    اثربخشی مداخله آموزشی بر مبناي تئوري رفتار بر. بنفشه محمدي زیدي -ربیع اهللا فرمانبر –عیسی محمدي زیدي . 23

  1390اسفند 3. دانشگاه علوم پزشکی گیالن. هماش کشوري مراقبت و سالمت. دیالیزي
  

. مراقبـت و سـالمت   هماش کشـوري . تاثیر آموزش بر بهبود ابعاد پروفایل سبک زندگی سالم در سالمندان. بنفشه محمدي زیدي -ربیع اهللا فرمانبر –عیسی محمدي زیدي . 24

  .1390اسفند 3. دانشگاه علوم پزشکی گیالن

  

دانشـگاه علـوم   . کنگره ملی تجویز منطقـی آنتـی بیوتیـک هـا    . شیوع خوددرمانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین. پاکپور ا. محمدي زیدي ع. محمدي زیدي ب. 25

  .1390اسفند . پزشکی مازندران
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دانشـگاه علـوم   . کنگره ملی تجویز منطقـی آنتـی بیوتیـک هـا    . شیوع خوددرمانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین. پاکپور ا. زیدي ع محمدي. محمدي زیدي ب. 26

  .1390اسفند . پزشکی مازندران

  

تی درمانی بر تداوم مصرف آنتی بیوتیک هاي تجـویز شـده   تاثیر مداخله تئوري محور به مادران مراجعه کننده به مراکز بهداش. پاکپور ا. محمدي زیدي ع. محمدي زیدي ب. 27

  .1390اسفند . دانشگاه علوم پزشکی مازندران. کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها. مطابق با توصیه پزشک در کودکان بیمار

  

. شته تحصیلی در ارتباط با مصـرف و خوددرمـانی بـا آنتـی بیوتیکهـا     مقایسه آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان بر اساس ر. پاکپور ا. محمدي زیدي ع. محمدي زیدي ب. 28

  .1390اسفند . دانشگاه علوم پزشکی مازندران. کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها

  

کنگـره ملـی   . راکـز بهداشـتی درمـانی   اثربخشی آموزش تئوري محور بر دانش، نش و خودکارامدي بیماران مراجعه کننده به م. پاکپور ا. محمدي زیدي ع. محمدي زیدي ب. 29

  .1390اسفند . دانشگاه علوم پزشکی مازندران. تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها

  

. پیش بینی عوامل تاثیرگذار بر مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک در شهر قزوین با اسـتفاده از تئـوري رفتـار برنامـه ریـزي شـده      . پاکپور ا. محمدي زیدي ع. محمدي زیدي ب. 30

  .1390اسفند . دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیک هاکنگ

  

کنگـره ملـی تجـویز منطقـی آنتـی      . عوامل تاثیرگذار بر درك اشتباه بیماران از تجویز پزشکان براي مصرف آنتی بیوتیک ها. پاکپور ا. محمدي زیدي ع. محمدي زیدي ب. 31

  .1390اسفند . مازندراندانشگاه علوم پزشکی . بیوتیک ها

  

. اعتقادات مذهبی در بیماران دیالیزي و رابطه آن بـا کیفیـت زنـدگی مـرتبط بـا سـالمت      . بنفشه محمدي زیدي. محمد اسدپور. امیر پاکپور حاجی آقا. عیسی محمدي زیدي. 32

  90دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اسفند . کنگره ملی قرآن پژوهی و طب

  

. سیزدهمین همایش کشـوري آمـوزش علـوم پزشـکی    . نگرش دانشجویان نسبت به بیماران مبتال به ناتوانی ذهنی و مشکالت روانی حاد. سی محمدي زیديامیر پاکپور، عی. 33

  1391اردیبهشت  11-14. دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  

سـیزدهمین همـایش   . 1390در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ارتباط بین نگرش نسبت به امور معنوي و  سالمت عمومی و روانی . عیسی محمدي زیدي. 34

  1391اردیبهشت  11-14. دانشگاه علوم پزشکی مازندران. کشوري آموزش علوم پزشکی

  

دانشگاه علوم پزشـکی  . وم پزشکیسیزدهمین همایش کشوري آموزش عل. روانسنجی مقیاس لیاقت دانشجویان پرستاري در ارائه مراقبت هاي معنوي. عیسی محمدي زیدي. 35

  1391اردیبهشت  11-14. مازندران

  

دانشـگاه علـوم پزشـکی    . سیزدهمین همایش کشـوري آمـوزش علـوم پزشـکی    . بررسی عوامل تاثیرگذار بر انگیزه دانشجویان رشته بهداشت عمومی. عیسی محمدي زیدي. 36

  1391اردیبهشت  11-14. مازندران

  

دانشـگاه علـوم   . دومین همایش جامعه ایمن شهر تهـران . بررسی نگرش ایمنی کارکنان شاغل در بیمارستانهاي علوم پزشکی قزوین. زراوشانی عیسی محمدي زیدي، ویدا. 37

  1388اردیبهشت . پزشکی ایران

  

انـی و اعتیـادات، خودکارامـدي تحصـیلی دانشـجویان      مقایسه تاثیر آموزش مسئله مدار و سخنرانی در یادگیري مفاهیم درس بهداشت رو. عیسی محمدي زیدي، امیر پاکپور. 38

  1391اردیبهشت  11-14. دانشگاه علوم پزشکی مازندران. سیزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی. بهداشت عمومی

  

سـیزدهمین همـایش   . ختی مـوثر بـر آن  بررسی سطح خودکارآمدي عمومی در دانشجویان علوم پزشکی قزوین و برخـی عوامـل روانشـنا   . معصومه ضیائیها، عیسی محمدي. 39

  1391اردیبهشت  11-14. دانشگاه علوم پزشکی مازندران. کشوري آموزش علوم پزشکی

  

تعیین نگرش دانشجویان رشته هاي بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نسبت به بیماران ذهنی و بیمـاران روانـی   . عیسی محمدي زیدي، معصومه ضیائیها. 40

  1391اردیبهشت  11-14. دانشگاه علوم پزشکی مازندران. سیزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی. 90در سال  حاد
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سیزدهمین . بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس و میزان خطرپذیري در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین. معصومه ضیائیها، عیسی محمدي زیدي، فهیمه کرمانشناهی. 41

  1391اردیبهشت  11-14. دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ش کشوري آموزش علوم پزشکیهمای

  

  

  :ف شدهیکتب تال

1385ن، یث امروز قزویآموزش بهداشت ، انتشارات حد یاصول و مبان ،ISBN :3 -15-5765 -964.

499، 1388ق، یعق راندال کوترل دد چس، تهران نشر: سالمت، ترجمه يق در آموزش بهداشت و ارتقایتحق يروشها 

.از مولفان یترجمه جمع ،صفحه

  

  :شده  انجامیدانشگاه يطرح ها

بررسی و مقایسه نحوه طراحی سواالت چهارگزینه اي اساتید دانشکده بهداشت و پیراپزشکی قبل و بعد از کارگاه، طرح مصوب مرکز توسعه -1

  . 1384آموزش پزشکی، سال 

ریزي شده در پیشگیري از اختالالت اسکلتی عضالنی  ویکرد مراحل تغییر بر پایه سازه هاي تئوري رفتار برنامهبررسی تاثیر مداخله آموزشی با ر -2

  .1387در کاربران رایانه، سال 

  بررسی وضعیت فعالیت جسمانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل ارتقاي سالمت پندر - 3

بر اتخاذ رفتارهایی مرتبط با میان وعده سالم در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر ) HBM(هاي مدل اعتقاد بهداشتی  گویی سازه رسی پیشبر -4

  قزوین

  .بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پروفایل سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت -5

  کاربرد تئوري رفتار برنامه ریزي شده: 1390ال بررسی عوامل تاثیرگذار بر اهداي خون در شهر قزوین در س. 6

  1390اثربخشی آموزش تئوري محور در بهبود تبعیت از رژیم دارویی در بیماران مبتال به پرفشاري خون در شهر قزوین سال . 7

1390هاي روانسنجی پرسشنامه پیامدهاي استعمال سیگار در ایران در سال  ساخت و تعیین ویژگی.  8

  1390ویژگی هاي روانسنجی پرسشنامه جو ایمنی بیمار در بیمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال ارزیابی . 9

ی ارزیابی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس تئوري رفتار برنامه ریزي شده در وضعیت خوددرمانی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمان. 10

  1391شهر قزوین در سال 

  1391تاثیر مداخله تئوري محور در بهبود آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در ارتباط با مصرف آنتی بیوتیک ها در کودکان در سال . 11

  88- 89ساله شهر قزوین در سال  7- 11شیوع کوررنگی مادرزادي در دانش آموزان سنین . 12

دبیرستانهاي شهر قزوین و نظرات دانش آموزان درباره تاثیرات آن در سال بررسی وضعیت استفاده از تلفن همراه میان دانش آموزان مقاطع  -13

89-88.  

  کاربرد آنالیز عاملی اکتشافی و تاییدي:طراحی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سالمت جنسی مردان -14

و تاییدي کاربرد آنالیز عاملی اکتشافی: طراحی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سالمت جنسی زنان -15

  ....بررسی و مقایسه میزان تداوم و علل عدم تداوم مصرف آي یو دي  -16

  ..بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد خانم هاي نخست زا در استفاده از اسید فولیک قبل  -17

  89تا  85از سال  مقایسه عوامل اپیدمیولوژیک و فیزیولوژیک و آناتومیک مادران باردار در انتخاب نوع زایمان در شهر قزوین-18

  ..بررسی رابطه نتایج آزمایشات روتین قبل از عمل و عوارض پس از عمل بیماران  -19

  بررسی میزان ارتباط عوامل تنش زا با رضایت شغلی کارکنان بیمارستانهاي وابسته  -20

  استان قزوین نفر  و محل هاي اداري 500تدوین و استقرار بسته خدمتی ارتقاء سالمت در صنایع باالي -21

  

  :س شدهیو دروس تدر يواحدها
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یات خدمات بهداشتیکل

اکولوژي انسانی و بهداشت بین الملل

بهداشت مواد غذایی

اصول کار با رایانه

 زبان تخصصی بهداشت عمومی  

و بهداشت یات پزشکیکل  

آموزش بهداشت و ارتباطات  

ندانطب سالم  

یآموزش يتکنولوژ

و دانش آموزان بهداشت مدارس

 بهداشت روان

م خانوادهیو تنظ یت شناسیجمع

ادیو اعت یبهداشت روان

ق در اتاق عملیروش تحق

تهایدر فور یبهداشت عموم

یدرمان یت خدمات بهداشتیریمد

  

  :مهارتها و موضوعات مورد عالقه

 تسلط به نرم افزارSpss شرفتهیپ يز آماریجهت آنال  

 تسلط به نرم افزارLISREL ر یز مسیلجهت انجام آناpath analysis  

 تسلط به نرم افزارAMOS يمعادالت ساختار یابیو مدل  یز عاملیجهت انجام آنالstructural equation modeling  

ر ، مدل یی، مدل مراحل تغیاعتقاد بهداشت يشده، الگو يزیرفتار برنامه ر يمخصوصا تئور(ر رفتار ییتغ يتسلط به مدلها

  )دیپروس –د یپرس

یمشکالت بهداشت يت بندیو اولو یازسنجین

با  یاکتشافیز عاملیآنالSpss با  يدییتا یز عاملیو آنالAMOS

با  یاکتشاف يدییتا یز عاملیو آنال يریز مسیآنالLISREL

با استفاده یو روانشناس يدر علوم رفتار ییش گویو پ یجهت مطالعات اکتشاف يمعادالت ساختار یابیمدل  يانجام و اجرا

AMOSاز 

و  يرفتار - یروان يپرسشنامه ها یو روانسنج ییایو پا یی، روا يساز یو بوم يابزارساز...

رهیکار، مدارس و غ يط هایدر مح یو مطالعات روانشناس یصنعت یروانشناس

و انجام  ینگرش يپرسشنامه ها یطراحKAP study

  

  :یدر مجامع علم هاتیمسئول تیعضو

1382ران از سال یا آموزش بهداشت یعضو انجمن علم.

1385ور یشهر یال 1383ن از بهمن یقزو یراپزشکیمسئول اداره آموزش دانشکده بهداشت و پ.
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ته یکم یعضو اصلEDO تاکنون 1383ن از اسفند یقزو یراپزشکیدانشکده بهداشت و پ

1385ور یتا شهر 1384گروه بهداشت خانواده از بهمن  ياستاد راهنما

تاکنون 1387ن از یقزویتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکته آموزش اریکممسئول

یابیته امتحانات و ارزشیمسئول کمEDO نیقزو یراپزشکیدانشکده بهداشت و پ

شهرکرد یدانشگاه علوم پزشک یژوهشپ یمجله علم يداور

مجله  يداورapplied social psychology

نیقزو یم پزشکدانشگاه علو یارگونوم يته ارتقاء راهبردهایر کمیدب

تا اکنون 23/9/88خ یسالمت از تار يسالمت فرهنگ جامع ارتقا يعضو گروه آموزش و ارتقا

 89مدیر گروه بهداشت عمومی قزوین از آبان

 مشاور طرح ارتقاء سالمت محیط هاي کارگري استان قزوین

مسئول کمیته دانش پژوهی  

موزش پزشکی دانشگاهعضو کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آ

  

  :هاها و کنگرهکارگاه

1384ن یقزو ی، دانشگاه علوم پزشکدانشجو  یابیشرفته ارزشیکارگاه پ  

ینیساختارمند ع ینیبال يهاو آزمون يانهیچندگز يهاد بر آزمونیبا تاک يو عملکرد یکتب يهاو آزمون یابیکارگاه ارزش

OSCE  
يریو گرمس یعفون يهايمارین بیران، انجمن متخصصیا يریو گرمس یعفون يهايماریب ین المللین کنگره بیچهاردهم 

  ، تهران1384آذرماه  26- 30ران، یا

نیقزو ی، دانشگاه علوم پزشکد راهنما یاسات يامشاوره يهامهارت ییدانش افزا یکارگاه آموزش  

و کار با نرم افزار  يمعادالت ساختار یابیشرفته مدلیکارگاه پLISREL 8.0 ییدانشگاه عالمه طباطبا

 ت مدرسیتربدانشگاه  - کارگاه دو روزه روش تدریس پیشرفته

ت مدرسی، دانشگاه تربکارگاه آموزشی دو روزه مقاله نویسی انگلیسی

دانشگاه تهراننامه به زبان انگلیسیکارگاه آموزشی چگونگی نوشتن نامه و توصیه ،

ت مدرسیاه ترب، دانشگارگاه آموزشی روشهاي  پژوهش کیفیک

 کارگاه معرفت افزایی و آشنایی با اخالق حرفه اي ، نهاد مقام معظم رهبري، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  :مورد عالقه  یپژوهش يهاطهیموضوعات و ح

یت زندگیفیو کیسبک زندگ  

يل حفاظت فردیوسا ،یمنیاو فرهنگ ، جو یها و حوادث شغلیماریب، یارگونومو یمنیا

يکار يپوسچرهاو یعضالن یکالت اسکلتمش

یو عروق یقلب يهایماریابت، بید

ياحوادث جاده

یورزش و تحرك جسم

گار و مواد روانگردانیاد و سیت، اعتیدز، هپاتیا
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و يریادگی، مشکالت یاسترس، افسردگ(یسالمت روان(...

 بهداشت دهان و دندان  


