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 -2002،کنگره بین المللی لیزر و جراحی امریکا ، حسین جعفری،هادی مرشدی،تیاد در رت اثر لیزر کم توان بر عالیم سندرم اع-2
مقایسه نحوه طراحی سواالت در دانشکده بهداشت قبل و بعد از کارگاه استانداردسازی آزمون، همایش آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی  -8
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هما یش کشوری روشهای کمتر تهاجمی در بیماریهای  ،هادی مرشدی و همکاران،توان بر میزان دردهای مزمن ستون فقرات اثر لیزر کم  -2
 1831،تهران،سالن همایشهای رازی ،ستون فقرات 

   ;  1833مرداد  28-22-سمینار نقش لیزر در درمان درد -لیزر در درمان درد زانو و کمرنقش  -1
خالصه مقاالت اولین همایش سراسری بهداشت و  بررسی عوامل تاثیرگذار بر آمادگی برای پذیرش پوسچرهای صحیح در کارگران صنایع،  -2

، 33دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن علمی بهداشت حرفه ای، اردیبهشت ایمنی کار و ششمین همایش بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت 
 .121ص 

تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی، نگرش و عوامل خطر ارگونومیکی در کارگران واحد مونتاژ، اولین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار و  -3 
 .131، ص 33پزشکی تهران و انجمن علمی بهداشت حرفه ای، اردیبهشت ششمین همایش بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 

 

 كتب تالیف شده:

 1833اله پویان،دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛-بهداشت و مراقبت از سالمندان،هادی مرشدی 

 1812-دانشگاه علوم پزشکی قزوین-ارتقای سالمت سالمندان؛بهداشت،مراقبت 

 :امو در دست انج مصوبطرح های دانشگاهي 
بررسی و مقایسه نحوه طراحی سواالت چهارگزینه ای اساتید دانشکده بهداشت و پیراپزشکی قبل و بعد از کارگاه، طرح مصوب مرکز توسعه  -1

  .1831آموزش پزشکی، سال 
ریزی شده در پیشگیری از اختالالت اسکلتی عضالنی بررسی تاثیر مداخله آموزشی با رویکرد مراحل تغییر بر پایه سازه های تئوری رفتار برنامه -2

 .1832در کاربران رایانه، سال 
 بررسی وضعیت فعالیت جسمانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل ارتقای سالمت پندر -8
شهر  دانش آموزان مقطع ابتدایی در سالم میان وعدهرفتارهایی مرتبط با  ذاتخا( بر HBMمدل اعتقاد بهداشتی)های گویی سازهپیش بررسی -1

 قزوین
 بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پروفایل سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت -2
 ساخت، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت در دانشجویان: کاربرد آنالیز عاملی اکتشافی و تاییدی -1
زه طرح توسعه افزایش مسئول ا یمنی و بهداشت طرح :خدمات مشاوره ای نظارت و بازرسی از روند پیشرفت مال حضات زیست محیطی پرو -2

 در حال انجام ظرفیت شرکت پتروشیمی اراک
 جراحی اتمام طرحبرسی الگوی مصرف خون در بیماران کاندید  -3
 لوم پزشکی قزوین  و ارائه طرح مداخله ای الزمطرح برسی نظرات ارباب رجوع به دانشگاه ع-1

 طرح تحلیل وضعیت  ارائه خدمات درمانیدر دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -10
،دانشگاه علوم پزشکی اهواز،اتمام ترجمه و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سالمت جنسی مردان : کاربرد آنالیز عاملی اکتشافی و تاییدیطرح -11

 یافته

،دانشگاه علوم پزشکی اهواز،اتمام : کاربرد آنالیز عاملی اکتشافی و تاییدی زنانترجمه و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سالمت جنسی ح طر -12
 یافته

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین،اتمام یافته ،تعین انواع مسمومیت شغلی در کارگران شهر صنعتی البرز -18

 مرکز تحیقات متابولیک دانشگاه علوم پزشکی قزوین،اتمام یافته ،قند خون و ترمیم زخم در رتهای دیابتیکبر میزان لیزر کم توان اثر  --11

 

 واحدهای و دروس تدریس شده:

 کلیات خدمات بهداشتی 

 کلیات پزشکی و بهداشت 
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 آموزش بهداشت و ارتباطات 

 ندانبهداشت و طب سالم 

 تکنولوژی آموزشی 

 بهداشت مدارس 

  بهداشت روان 

 شناسی و تنظیم خانواده جمعیت 

 بهداشت روانی و اعتیاد 

 روش تحقیق در اتاق عمل 

 بهداشت عمومی در فوریتها 

 مبانی کامپیوتر و اینترنت 

 

 مهارتها و موضوعات مورد عالقه:

  تسلط به نرم افزارSpss جهت آنالیز آماری پیشرفته  

  تسلط به نرم افزارLISREL  جهت انجام آنالیز مسیرpath analysis 

  تسلط به نرم افزارAMOS  جهت انجام آنالیز عاملی و مدل یابی معادالت ساختاریstructural equation modeling 

  تسلط به مدلهای تغییر رفتار )مخصوصا تئوری رفتار برنامه ریزی شده، الگوی اعتقاد بهداشتی، مدل مراحل تغییر ، مدل پرسید– 
 پروسید(

 بهداشتی نیازسنجی و اولویت بندی مشکالت 

  اکتشافی با آنالیز عاملیSpss  و آنالیز عاملی تاییدی باAMOS 

 با  و آنالیز عاملی تاییدی اکتشافی  آنالیز مسیریLISREL 

  با استفاده از انجام و اجرای مدل یابی معادالت ساختاری جهت مطالعات اکتشافی و پیش گویی در علوم رفتاری و روانشناسیAMOS 

 رفتاری و ... -ازی ، روایی و پایایی و روانسنجی پرسشنامه های روانیابزارسازی و بومی س 

 روانشناسی صنعتی و مطالعات روانشناسی در محیط های کار، مدارس و غیره 

  طراحی پرسشنامه های نگرشی و انجامKAP study 

 

 در مجامع علمي: هامسئولیت عضویت

 1811تا  1832تخصصی وزارت بهداشت از سال  معاون اداره ارزشیابی و اعتبار بخشی دبیرخانه شورای 

  نظارت بر واحدهای علوم پزشکی دانشگاه  آزاد اسالمی و موسسات  علوم پزشکی غیرانتفاعی معاون اداره 

 ایران. وارتقای سالمت عضو انجمن علمی آموزش بهداشت 

  1831الی  1822. و از سال 1833الی   1831معاون آموزشی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی قزوین  در دو دوره از 

  1832الی  1832از سال  دانشگاه علوم پزشکی قزوینمدیر اموزش و تحصیالت تکمیلی 

  قائم مقام معاونت ارزشیابی و اعتبار بخشی دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و مسئول ارزشیابی درونی و امور پژوهش
 1811تا  1832شورای تخصصی وزات بهداشت از سال 

 1832الی  1831رپرست  ادادره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  از س 

 پژوهشی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین عضو شورای 

 عضو شورای علمی فصلنامه اموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

  مدیر گروه رشته فوریتهای پزشکی و ارزشیابیEDO 1833تا 1832از سال  یراپزشکی قزویندانشکده بهداشت و پ  
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  استاد راهنمای گروه بهداشت 

  قزوین کمیته آموزش ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی مسئول 

  علوم پزشکی قزوین    1832استاد نمونه سال 

  لیزر پزشکی اروپاعضو انجمن علمی (EMLA) 2002از سال. 

  عضو انجمن علمی(لیزر پزشکی جهانیWALT) 

 صلی کمیته عضو اEDO  1838دانشکده بهداشت و پیراپزشکی قزوین از اسفند  

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین   اتاق عملمدیر گروه رشته 

  تاکنون 1832مسئول کمیته آموزش ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی قزوین از 

 داور مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنحان 

 1821مراقبتهای جراحی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  دبیر علمی همایش کشوری 

 

 ها:ها و كنگرهكارگاه

  1831، دانشگاه علوم پزشکی قزوین کارگاه پیشرفته ارزشیابی دانشجو 

 های بالینی ساختارمند عینی ای و آزمونهای چندگزینههای کتبی و عملکردی با تاکید بر آزمونکارگاه ارزشیابی و آزمون
OSCEهای عفونی و گرمسیری های عفونی و گرمسیری ایران، انجمن متخصصین بیمارین کنگره بین المللی بیماریچهاردهمی

 ، تهران1831آذرماه  21 -80ایران، 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوینای اساتید راهنما های مشاورهکارگاه آموزشی دانش افزایی مهارت ، 

 کار با نرم افزار یابی معادالت ساختاری و کارگاه پیشرفته مدلLISREL 8.0 دانشگاه عالمه طباطبایی 

  تربیت مدرسدانشگاه  -کارگاه دو روزه روش تدریس پیشرفته 

 دانشگاه تربیت مدرسکارگاه آموزشی دو روزه مقاله نویسی انگلیسی ، 

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

 دانشگاه تربیت مدرس روشهای  پژوهش کیفی ارگاه آموزشیک ، 

 

 های پژوهشي مورد عالقه :موضوعات و حیطه

 وسایل حفاظت فردی  ،، جو ایمنی  بیماریها و حوادث شغلیارگونومی، و یمنی ا 

  پوسچرهای کاری و مشکالت اسکلتی عضالنی 

 دیابت، بیماریهای قلبی و عروقی 

 ای حوادث جاده 

  ورزش و تحرک جسمی 

 دز، هپاتیت، اعتیاد و سیگار و مواد روانگردانای 

 )...سالمت روانی )استرس، افسردگی، مشکالت یادگیری و 

 سبک زندگی سالم 

  سالمندان 


