رزومه دکتر رضا اسدی



دکترای پزشکی عمومی) ( MDسال 1382
دوره تخصصصصصصی پ ور

در سصص م

 -1388 -1385دانشصص هاه شصص د -

انه ستان )(HSCR


دوره عالی مديري



عضو ر ات ع می (حق التدريس) دانشکده پزشکی دانشهاه آزاد مشهد )(1388



دکترای تخصصی ( )PhDع وم بال نی با گراي



استاديار دانشکده پزشکی ،دانشهاه ع وم پزشکی مشهد 1394

مسوول

بهداش

(MPH) -دانشهاه ع وم پزشکی مشهد1390 -

اپ دم ولوژی

رای دانشهاری:



مسوول مرکز آموزش مجازی دانشهاه ع وم پزشکی مشهد 1400-1387



دب ر کم ته ک ن داده و بار ب ماری دانشهاه 1400-1399



دب ر شورای آموزش مجازی دانشهاه 1400-1385



عضو فناوری اط عات کم ته تحول اداری معاون



عضو شورای س استهزاری قطب تکنولوژی آموزشی در پزشکی کشور 1400-1395



عضو ر ات تحريريه مج ه افق آموزش پزشکی  -دانشهاه ع وم پزشکی مشهد 1390-1385



عضصصو ر ات تحريريه مج ه يادگ ری الکترون کی در ع وم پزشصصکی(مديا)  -دانشصصهاه ع وم پزشصصکی شصص راز

آموزشی 1400-1395

1390-1385


عضو کم ته حاکم



کارشناس آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 1387-1385



تدريس در دانشکده رای پ راپزشکی ،پزشکی و پرستاری

بال نی دانشهاه 1387

رای درون دانشهاری:

فعال


راه اندازی سامانه آموزش باز ( )Open learningدانشهاه 1400



راه اندازی کم ته ک ن داده و بار ب ماری دانشهاه 1400



راه اندازی اول ن اکوس ستم آزمايشی شب ه سازرای آموزشی در دانشهاه ع وم پزشکی مشهد 1399



راه اندازی اول ن سامانه ديج تال م کروسکوپی در دانشهاه ع وم پزشکی مشهد 1398



راه اندازی سامانه پ امك آموزشی دانشهاه "پ ام اد1390



راه اندازی سامانه آن بن جامع کارگاه رای آموزش مرکز مطالعات و توسعه سال 1389



راه اندازی سامانه داوری آن ين محتوارای آموزش الکترون کی سال 1389



ايجاد اول ن سامانه مشاوره از راه دور درماتولوژی ) (Telemedicineسال 1389



اي جاد اول ن کنسرس وم کشوری يادگ ری الکترون ك در ع وم پزشکی سال 1388



ايجاد سامانه مديري



دب ر ع می سوم ن رماي



راه اندازی آموزش مجازی و الکترون کی در دانشهاه سال 1386



پ ه ری اجرای طرح آموزش مداوم اينترنتی سال 1386



پ ه ری طرح پورتال جامع اعضای ر ات ع می دانشهاه سال 1386



ته ه ضوابط و مقررات آموزش مجازی در دانشهاه

رارکاررای بال نی برای دانشهاه سال 1388
کشوری يادگ ری الکترون ك در ع وم پزشکی سال 1388



ته ه فرم را و فرآيند تول د و عرضه درس رای مجازی



پ ه ری طرح تاس س دفتر استعدادرای درخشان دانشهاه سال 1384



راه اندازی س ستم ت ن گويای دانشهاه سال 1384



آماده سازی اول ن کاتالوگ دانشهاه ع وم پزشکی مشهد سال 1383

سخنرانی رای آموزشی:


سخنرانی در سازمان م ل متحد (دفتر ژنو) 2018



شرک

در ج سات سازمان جهانی ارتباطات ( )ITUدر چند حوزه مرتبط با س م



شرک

در ج سات گروه ب ن الم ی  Hearing Safeدر  IAEAدر شهر وين 2017



سخنرانی در نهم ن آموزش کشوری يادگ ری الکترون کی 1397



سخنرانی در اول ن سم نار آموزش مجازی دانشهاه مورخ  18آذر 1386




سخنرانی بصورت کن رانس از راه دور رماي

الکترون کی 2017-2015

آموزش مجازی دانشهاه ع وم پزشکی يزد 15بهمن 1386

سخنرانی در کارگاه آموز شی آموزش مداوم و آموزش اينترنتی وزارت بهدا ش

درمان و آموزش پز شکی 8

اس ند 1386


سخنرانی در رماي



سخنرانی در کارگاه آموزشی  Enterpriseدانشکده پزشکی دانشهاه ع وم پزشکی شه د بهشتی تهران 13
ارديبهش



کشوری آموزش پزشکی يزد در پانل آموزش مجازی 14اس ند 1386

1387

سخنرانی در خ صوص  Pocket PCو کاربردرای آن در پز شکی و درمان  -کن رانس ادواری ب مار ستان قائم
(عج(



سخنرانی در خصوص  R&Dو لزوم توجه به آن در دانشهارها -کن رانس ادواری ب مارستان قائم (عج(



سخنرانی در رماي



کارگاه آموزشی مع م چند رسانه ای در رماي



سخنرانی در کن رانس ر تهی ب مارستان قائم در خصوص پزشکی مبتنی بر شوارد 20اس ند 88



کارگاه يادگ ری الکترون کی در ع وم پزشکی  -دانشهاه ع وم پزشکی اروم ه  -مرداد 89

کشوری يادگ ری الکترون ك در ع وم پزشکی 28بهمن 1388
کشوری يادگ ری الکترون ك در ع وم پزشکی 27بهمن 1388



کارگاه مراقب



سصصخنرانی جامع کاربرد رای آموزش الکترون کی در گروه رای ردم مخت

مبتنی بر شوارد  -دانشکده پرستاری دانشهاه ع وم پزشکی مشهد  -مرداد 89

الکترون کی  -دانشهاه ع وم پزشکی تبريز 28بهمن 1389

 -چ هارم ن ر ماي

يادگ ری

برگزاری کارگاه رای آموزشی:


کارگاه رای آموزش مجازی در پزشکی



کارگاه نهارش ع می)(Scientific writing



کارگاه سامانه آموزش مجازی دانشهاه ع وم پزشکی مشهد



کارگاه آموزشی اينترن

در پزشکی



کارگاه آموزش Outlook



کارگاه آموزش مديري



کارگاه آموزش Enterprise



کارگاه آموزشی مع م چند رسانه ای



کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی بر شوارد



کارگاه آموزشی کار گروری و تشک ل ت م پويا

پ ور

را و فعال

زمان

رای برون دانشهاری:



رمکاری و عضو انجمن ب ن الم ی International Federation for Ageing



رمکاری و عضو انجمن ب ن الم ی Society for Oncology in Geriatrics



مدعو در ج سات متعدد در World health organization



عضو و نويسنده رمکار موسسه ب ن الم ی IHME



رمکاری در گروه ب ن الم ی World health Network



عضو ک دی  World Summit for Information Societyوابسته به ITU-UN



عضو سازمان  Health 0n Net Foundationمستقر در ژنو



عضو بخ



ارزياب ) (Reviewerمج هMedical Education



ارزياب مج ه ايرانی آموزش در ع وم پزشکی

 Global Alliance for Health Workforceدر سازمان بهداش

جهانی



ارزياب مج هHealth practice promotion



ارزياب مج هWorld Health Organization Bulletin



ارزياب مج ه Archive of Medical Sciences



فعال

عضو و ارزياب سازمان جهانی ارزيابی وبساي

رای برون دانشهاری دان

رای پزشکی )(HON

بن ان:



راه اندازی پورتال س م www.teleHealth.ir:



راه اندازی استارت آپ س ب سل در حوزه فروش آن ين محصوالت س م www.cibcel.com :



راه اندازی استارت آپ فري نسری پ ورشی فضاwww.ZamenSalamati.com/Faza :



راه اندازی انتشارات ع می پ ورشی ضامن س متی www.ZamenSalamati.com :



راه اندازی سامانه آموزش مجازی آکادمی آن ين س م www.Telehealth.ir/courses :



راه ا ن دازی او ل ن فر ر نگ ل غ

پزشصصص کی آ ن ين فارسصصصی شصصصا مل  23000واژه در آدرس :

http://www.medicalDictionary.ir




راه اندازی نرم افزار مشاوره آن ين پزشکی در آدرس: www.myhealth.ir/help
راه اندازی اول ن وبساي

مشاوره از راه دور تخصصی درماتولوژی در آدرس: www.telederm.ir

راه اندازی سامانه جامع دارورای ژنريك کشور در آدرس: www.darooha.com

طرح رای پ ورشی:
بررسی م زان يادگ ری و رضاي

دانشجويان پزشکی از آموزش مبتنی بر واقع

کمك  ZapBoxدر آموزش انجام تس

ترک بی ) (MRبا

پاپ اسم ر

مقايسه اثربخشی آموزش مبتنی بر ت ن رمراه با روش آموزشی نوينی تح

عنوان  SlideUPيا

اس يد عمودی ويديويی با روش اس يد صوتی افقی
طراحی ايموجی رای ع يم و نشانه رای دندانپزشکی جه

کاربرد در فضای مجازی

در دست اجرا

در دست اجرا

پایان یافته

مطالعه مورد-شاردی چندمرکزی بررسی نتايج کوويد بر جراحی

در دست اجرا

مقايسه آموزش تئوری بال نی به دو روش ارائه وب ناری و ج سه سخنرانی بر مبنای ارائه توسط نرم
افزار پرزی
محاسبه بار اقتصادی ب ماری بورگر برای ب مار و جامعه

در دست اجرا

پایان یافته

مقايسه سطح سرمی نوتروف ل االستاز و م وپراکس داز ب ن دو گروه س هاری سالم و مبت يان به
ب ماری بورگر

پایان یافته

بررسی کارايی و م زان يادگ ری از طريق سامانه آزمايشهاه مجازی در دانشهاه ع وم پزشکی مشهد

پایان یافته

طراحی آيکون رای ع يم و نشانه رای بال نی برای کاربرد در فضای مجازی

پایان یافته

طراحی و ارزيابی نرم افزار نهاش

ديج تال تصاوير پاتولوژی دران ،فك و صورت جه

است اده در

آموزش مجازی
مقايسه آزمون رای الکترون ك و مداد-کاغذی جه

بررسی تاث ر رريك از روش را در يادگ ری

دانشجويان دانشهاه ع وم پزشکی مشهد
تع ن وزن ناتوانی ) (disability weightsمسموم
جنس و سن

رای شايع برای محاسبه  DALYمنطبق شده بر

پایان یافته

در دست اجرا

پایان یافته

بررسی سطح سواد س م

در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در شهر مشهد در سال

1391
بررسی امکان سنجی ثب

داده رای ب ماران سرپايی درمانهاه جراحی ب مارستان امام رضا(ع) در نرم

افزار مبتنی بر وب به منظور استخراج داده رای پ ورشی مناسب
شناسايی مول ه رای موثر بر س م
ثب

براساس مع اررا و وي گی رای زندگی شهرنش نی در ايران

داده رای مداخ ت درمانی انجام شده برای ب ماران مراجعه کننده به دل ل سرطان پستان با

است اده از نرم افزار  OpenClinicaو داده کاوی اط عات گردآوری شده
مقايسه م زان يادگ ری دان
الکترون ك تح

وب تعام ی در آموزش رای تئوری

است اده از نرم افزار تح
ارزيابی وضع

و نهرش دانشجويان بال نی نسب

به  2روش سخنرانی و آموزش

وب برای دور مشاوره تخصصی پوس

ارزش ابی  CIPPدر سال تحص ی 98-99
رای موجود ( فاز يك طرح تحق قاتی

تصويب شده با کد )980770
يادگ ری الکترون کی در مواجهه نظام رای آموزشی با شرايط پاندمی کوويد :19-با رويکرد مدل
پذيرش فناوری
طراحی و پ اده سازی اط س ديج تالی تعام ی جانوران زرری

اط عاتی ع وم پزشکی :ارائه الهوی کاربردی برای دانشهاه رای ع وم پزشکی کشور

مح طی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

ته ه و تدوين بسته رای آموزشی غ رحضوری (الکترون ك) مهارتهای شناخ  ،بازيابی و ارزيابی منابع

بررسی روايی و پايايی ترجمه فارسی پرسشنامه اختصاصی ک

پایان یافته

پایان یافته

يادگ ری الکترون ك دانشجويان دانشکده دندان پزشکی مشهد با کمك الهوی

طراحی اط س جانوران زرری با است اده از منابع و وبساي

پایان یافته

زندگی مبت يان به ب ماری عروق

پایان یافته

پایان یافته

بررسی سطح سرمی س توپ سم ك آنتی نوتروف ل س توپ سم ك آنتی بادی و پری نوک ئار آنتی
نوتروف ل س توپ سم ك آنتی بادی در مبت يان به ب ماری بورگر و مقايسه آن با گروه س هاری سالم
بررسی سطح سرمی پروتئ ن  Cو Sدر مبت يان به ب ماری بورگر در مقايسه با گروه کنترل س هاری
سالم
تاث ر پوستررای بهره مند از فناوری نوين QRcodeدر يادگ ری ل زر در دندانپزشکی
طراحی و پ اده سازی نرم افزار آموزش طب سوزنی مبتنی بر فناوری واقع
بررسی م زان اثر بخشی ويتام ن  Dدر درمان ب ماران مبت به رين
را ه اندازی ثب

افزوده

تاث ر پروترکشن ماگزي با دستهاه رای ارتوپديك بر روی ابعاد راه روايی ب ماران ک س  3اسک تی :
مرور نظام مند و متاآنال ز

ص ح

پایان یافته

پایان یافته

کشوری فرايند راديوتراپی ح ن عمل جراحی ب ماران مبت به سرطان پستان

طراحی و اجرای نرم افزار مديري

پایان یافته

در دست اجرا

آلرژيك

مشکل ب مار و مقايسه آن با آزمون ش اری جه

پایان یافته

در دست اجرا

پایان یافته

ارزيابی

رای بال نی جراحی دانشجويان پزشکی بال نی در دانشهاه ع وم پزشکی مشهد در سال

پایان یافته

تحص ی 96-95
بررسی اپ دم ولوژی کودکان اقدام کننده به خودکشی بوس ه دارو و مواد سمی پذيرش شده در بخ
اط ال و مسموم ن مشهد در سالهای 92-91
بررسی آماده سازی از طريق القای ايسکمی غ ر منطقه ای در پ شه ری از ن روپاتی ماده حاجب در
ب مارانی که تح

آن يوگرافی و  /يا آن يوپ ستی کرونر قرار می گ رند

بررسی اثرات درمانی پ سمای غنی پ کتی اتولوگ و پ سمای غنی پ کتی اتولوگ بهمراه س ولهای
خون مح طی در درمان گزروستومی ناشی از راديوتراپی سرطان رای سروگردن
بررسی تجارب دانشجويان رشته پزشکی دانشهاه ع وم پزشکی مشهد از آموزش الکترون کی

جوايز و افتخارات:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته



تقديرنامه از معاون آموزشی دانشهاه در مديري



استاد برتر دانشکده پزشکی در طرح رای پ ور



مدال ط ی جشنواره اختراعات ژنو 2014



فرايند نمونه کشوری در جشنواره شه د مطهری سال 1389



پوستر برگزيده در رماي



کارشناس نمونه معاون

آموزش مجازی در دوره کرونا
در آموزش

ب ن الم ی پزشکی مبتنی بر شوارد دانشهاه ع وم پزشکی تبريز سال 1389
اموزشی سال 1387

کتاب را:


جامعه شناسی پزشکی 1395



کتاب مع م چندرسانه ای 1394



کتاب ت کر برتر سال 1389



کتابچه يادگ ری مساله محور (با جمعی از رمکاران ) EDCسال 1390



کتاب رايانه رمراه در پزشکی چاپ اول :سال  - 1387چاپ دوم: 1390



کتاب کاربردرای رايانه در آموزش پزشکی سال 1388



کتابچه رای آموزش ب مار ( 13عنوان کتابچه )سال 1386

مقاالت ع می (مج ت ع می-پ ورشی) و ارائه رای ش اری ) (oral presentationاخ ر:


برر سی م زان آ شنايی اع ضای ر ات ع می دان شهاه ع وم پز شکی م شهد با مهارت رای فناوری اط عات
موردن از فعال تهای اموزشی  -مج ه افق پاي ز 1390



آگاری و نهرش کارکنان دانشصصهاه ع وم پزشصصکی مشصصهد در خصصصوص آموزش رای مجازی  -مج ه مديا -
دانشهاه ع وم پزشکی ش راز  -پاي ز 1390



آموزش مداوم مجازی در دان شهاه ع وم پز شکی م شهد ب ان نه ماه تجربه  -مج ه آموزش در ع وم پز شکی -
دانشهاه ع وم پزشکی اص هان  -پذيرفته شده

- ک شوری آموزش پز شکی

 رماي1389  سال- و رربری آموز شی در ف ضای مجازی

 مديري:مع م مجازی



 پوستر-دانشهاه ع وم پزشکی ايران
ب ن الم ی پزشکی مبتنی بر

 رماي1389 سال- دسترسی به پزشکی مبتنی بر شوارد برای پزشکان ايرانی



 پوستر- دانشهاه ع وم پزشکی تبريز- شوارد
- کشصوری يادگ ری الکترون ك در ع وم پزشصکی

 رماي1388 سصال- آموزش الکترون ك مبتنی بر متن باز



 ارائه سخنرانی جامع- دانشهاه ع وم پزشکی مشهد
ک شوری مراکز مطالعات و
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