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 :فعاليت ها چکيده -ب

 تعداد عنوان رديف

 واحد 300 واحدهای تدریس شده 1

 6 طرح های تحقیقاتي مصوب 2

 11 معتبر داخلي و خارجي مجالت چاپ شده در مقاالت 3

 19 داخلي همایش های در دهمقاالت ارائه ش 5

 2 های مقطع کارشناسي ارشد یان نامهمشاور پا 6

 38 شرکت در کارگاه های آموزشي 7

 3 برگزاری کارگاه های آموزشي 8

 46 همایش هااختراع، ، يقاتیتحق یطرح ها ،کتب، مقاالت یداور 9

 10 شرکت در همایش های علمي 10

 15 پست های اجرایي 11

 12 یریگ میها و جلسات تصم تهیکم در تیعضو 12

 5 فعالیت های فرهنگي 13

 5 عضویت در انجمن های علمي و نهاد های انقالبي 14

 18 تقدیرنامه ها 15
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 سوابق تحصيلي -1
 

 سوابق تحصيليخالصه : 1-1جدول

ف
دي

ر
 

 توضيحات معدل سال فارغ التحصيلي دانشگاه محل تحصيل رشته تحصيلي مقطع

 دانشگاه يرتبه برتر دانشکده و رتبه دوم علم 18 1384 اهلل )عج(  هیبق يدانشگاه علوم پزشک ایحرفهداشتبه کارداني 1

 5/18 1387 رانیا يدانشگاه علوم پزشک ایحرفهمهندسي بهداشت کارشناسي 2
و جزء  دانشجویان هم دورهرتبه برتر 

 درخشان دانشگاه یاستعدادها

 73/17 1390 تهران يدانشگاه علوم پزشک ایحرفهمهندسي بهداشت کارشناسي ارشد 3

 نامه:  انیعنوان پا

 يرانندگان تاکس يمواجهه شغل زانیم يابیارز

با  کیشهر تهران در محدوده طرح تراف یها

 (BTXفرار ) يآل باتیترک

 (06/19)نمره  دفاع از پایان نامه با درجه عالي

 دکتری تخصصي 4
PhD 

 18 1400 همدان يکدانشگاه علوم پزش ایحرفهمهندسي بهداشت

 دانشجویان هم دوره برتر رتبه 

 نامه: انیعنوان پا

 با مواجهه زمانهم اثرات تجربي مطالعه

 شنیداری هایپاسخ بر شغلي صدای و ارتعاش

 شاغلین غیرشنیداری و

 (65/19)نمره  دفاع از پایان نامه با درجه عالي



3 

 

 آموزشيفعاليت هاي -2
 

 سیدرت-2-1

 خالصه فعاليت آموزشي: 1-2جدول

 دانشگاه نیمسال تحصیلی مقطع نظری / عملی رشته تحصیلی رسنام د شماره

 دانشگاه علوم پزشکي گیالن 1391از سال  ناپیوسته/کارشناسي پیوسته نظری و عملي ایهفبهداشت حرمهندسي  در محیط کارصدا  1

 لوم پزشکي گیالندانشگاه ع 1391 از سال ناپیوسته/کارشناسي پیوسته نظری و عملي ایهفبهداشت حرمهندسي  ارتعاش در محیط کار 2

 دانشگاه علوم پزشکي گیالن 1391از سال  کارشناسي پیوسته نظری و عملي ایهفبهداشت حرمهندسي  1ارگونومي شغلي  3

 دانشگاه علوم پزشکي گیالن 1391از سال  کارشناسي پیوسته نظری و عملي ایهفبهداشت حرمهندسي  2ارگونومي شغلي  4

 دانشگاه علوم پزشکي گیالن 1391از سال  اسي ناپیوستهکارشن نظری و عملي ایهفبهداشت حرمهندسي  2ي شغلي نومزیابي ارگوهای ارروش 5

 دانشگاه علوم پزشکي گیالن 1391از سال  ناپیوسته/کارشناسي پیوسته نظری و عملي ایهفبهداشت حرمهندسي  های گرمایي و سرمایي در محیط کارتنش 6

 دانشگاه علوم پزشکي گیالن 1391از سال  ناپیوسته/کارشناسي پیوسته نظری و عملي ایهفبهداشت حرمهندسي  ارط کدر محی روشنایي 7

 دانشگاه علوم پزشکي گیالن 1391از سال  ناپیوسته/کارشناسي پیوسته نظری و عملي ایهفبهداشت حرمهندسي  بهداشت پرتوها 8

 دانشگاه علوم پزشکي گیالن 1391از سال  کارشناسي ناپیوسته نظری و عملي ایهفرشت حبهدامهندسي  1ایمني در محیط کار  9

 وم پزشکي گیالندانشگاه عل 1391از سال  کارشناسي پیوسته نظری و عملي ایهفبهداشت حرمهندسي  2ایمني در محیط کار  10

 دانشگاه علوم پزشکي گیالن 1391از سال  ناپیوسته/هي پیوستکارشناس نظری و عملي ایهفبهداشت حرمهندسي  ارزیابي و مدیریت ریسک 11
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 دانشگاه نیمسال تحصیلی مقطع نظری / عملی رشته تحصیلی نام درس شماره

 دانشگاه علوم پزشکي گیالن 1391از سال  کارشناسي پیوسته نظری و عملي ایهفبهداشت حرمهندسي  مباني نمونه برداری از آالینده های هوا 12

 لوم پزشکي گیالندانشگاه ع 1391از سال  ناپیوسته/کارشناسي پیوسته نظری و عملي ایهفبهداشت حرمهندسي  کارآموزی در عرصه 13

 دانشگاه علوم پزشکي گیالن 98 کارشناسي پیوسته نظری محیطبهداشت مهندسي  آلودگي صوتي 14

 دانشگاه علوم پزشکي گیالن 1400 پیوستهناسي کارشنا نظری محیطبهداشت مهندسي  ای و ایمنيبهداشت حرفه 15
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 برنامه ريزي دوره کارآموزي -2-2
 

 يدوره کارآموز يزيبرنامه ر: 2-2جدول

 مقطع تحصیلی عنوان  شماره

 کارشناسي پیوسته و ناپیوسته (Log Bookتهیه و تنظیم کتابچه گزارش روزانه فعالیت های علمي کارآموزی در عرصه ) 1

 

 

 

 برگزاري کارگاه هاي آموزشي -2-3
 

 شرکت در کارگاه ها: 3-2جدول

 محل برگزاري سال برگزاري مدت برگزاري برگزارکننده عنوان کارگاه رديف

1 
برای پرسنل بهداشت و  بهداشت حرفه ایدوره 

 درمان زندان ها

 اقدامات و ها زندان کل اداره

 گیالن استان تربیتي و تامیني
 1396 روز 3

کز آموزشي علمي کاربردی رم

 10سازمان زندان ها منطقه 

 کشوری

 کارگاه روش تحقیق 2
گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه 

 علوم پزشکي همدان
 دانشگاه علوم پزشکي همدان 1397 ساعت 51

3 
کارگاه آشنایي با نحوه اندازه گیری صدا و  اصول 

 اولیه کنترل صدا

گروه شنوایي شناسي دانشگاه 

 شکي ایرانعلوم پز
 دانشگاه علوم پزشکي ایران 1398 ساعت 3
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 ي آموزشيشرکت در کارگاه ها -2-4
 

 شرکت در کارگاه ها: 4-2جدول

 محل برگزاري سال برگزاري برگزارکننده عنوان کارگاه رديف

 تدانشکده بهداش 1385 دانشگاه علوم پزشکي ایران بهداشت حرفه ای 1

2 OHSAS 18001  نمایندگي موسسهIMQ تهران 1385 ایتالیا 

3 HSE  نمایندگي موسسهIMQ تهران 1386 ایتالیا 

4 ISO 14001  نمایندگي شرکتTUV تهران 1390 آلمان 

 دانشکده بهداشت 1389 دانشگاه علوم پزشکي تهران دوره تخصصي کار با دستگاه گازکروماتوگراف 5

 دانشکده بهداشت 1388 انم پزشکي تهردانشگاه علو ای اینترنتي علوم پزشکيجستجو در پایگاه ه 6

 دانشکده بهداشت 1388 دانشگاه علوم پزشکي تهران SPSSآشنایي با نرم افزار  7

 دانشکده پرستاری رشت 1391 دانشگاه علوم پزشکي گیالن مدیریت اطالعات علمي و منابع الکترونیک 8

 اری رشته پرستدانشکد 1391 نشگاه علوم پزشکي گیالندا یادگیری الکترونیکي 9

 دانشکده پرستاری رشت 1391 دانشگاه علوم پزشکي گیالن روش های نوین تدریس مقدماتي در آموزش پزشکي 10
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 شرکت در کارگاه ها: 4-2جدولادامه 

 محل برگزاري سال برگزاري برگزارکننده عنوان کارگاه رديف

 النیگ يدانشگاه علوم پزشک 1391 النیگ يدانشگاه علوم پزشک اندیشي اساتیدشرکت در جلسات هم  11

 دانشکده پرستاری رشت 1392 دانشگاه علوم پزشکي گیالن اندیشه سیاسي در اسالم 12

 دانشکده پرستاری رشت 1392 دانشگاه علوم پزشکي گیالن معرفت شناسي دیني 13

 دانشکده پرستاری رشت 1392 النیگ يدانشگاه علوم پزشک پزشکيروش های نوین تدریس مقدماتي در آموزش  14

 دانشکده پرستاری رشت 1392 النیگ يدانشگاه علوم پزشک طرح درس و طرح دوره 15

 دانشکده پرستاری رشت 1392 النیگ يدانشگاه علوم پزشک ( در آموزش پزشکيIntermediateروش های نوین تدریس ) 16

 ترستاری رشدانشکده پ 1392 النیگ ياه علوم پزشکدانشگ پژوهش در آموزش 17

 النیگ يدانشگاه علوم پزشک 1392 النیگ يدانشگاه علوم پزشک شرکت در جلسات هم اندیشي اساتید 18

 دانشکده بهداشت 1393 النیگ يدانشگاه علوم پزشک يدرون يابیارزش 19

 عاونت آموزشيساختمان م 1393 النیگ يدانشگاه علوم پزشک استاد توانمند 20

 ساختمان معاونت آموزشي 1393 النیگ يدانشگاه علوم پزشک يبرنامه ریزی آموزش 21
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 شرکت در کارگاه ها: 4-2جدولادامه 

 محل برگزاري سال برگزاري برگزارکننده عنوان کارگاه رديف

 ساختمان معاونت آموزشي 1393 النیگ يدانشگاه علوم پزشک روش ها و فنون تدریس 22

 ساختمان معاونت آموزشي 1393 النیگ يپزشک ه علومدانشگا انواع آزمون و تحلیل آزمون 23

 ساختمان معاونت آموزشي 1393 النیگ يدانشگاه علوم پزشک یادگیری –محیط های یاددهي  24

 ساختمان معاونت آموزشي 1393 النیگ يدانشگاه علوم پزشک پژوهش در آموزش 25

 النیگ يدانشگاه علوم پزشک 1393 نالیگ يدانشگاه علوم پزشک دیاسات يشیدشرکت در جلسات هم ان 26

 رشتدانشکده بهداشت  1394 انجمن علمي بهداشت کار ایران ارزیابي و مدیریت ریسک 27

 دانشکده بهداشت رشت 1394 انجمن علمي بهداشت کار ایران اقتصاد مهندسي بهداشت حرفه ای 28

 پارک علم و فناوری گیالن 1395 النیگ يدانشگاه علوم پزشک نش بنیانفرآیند ثبت شرکت های دا 29

 همدان يدانشگاه علوم پزشک 1395 همدان يدانشگاه علوم پزشک EMBASEجستجوی منابع الکترونیکي  30

 همدان يدانشگاه علوم پزشک 1395 همدان يدانشگاه علوم پزشک WEB OF SCIENCEجستجوی منابع الکترونیکي  31

 همدان يدانشگاه علوم پزشک 1396 همدان يعلوم پزشکگاه دانش PUBMEDستجوی منابع الکترونیکي ج 32

 همدان يدانشگاه علوم پزشک 1396 همدان يدانشگاه علوم پزشک مهارت های زندگي 33

 همدان يدانشگاه علوم پزشک 1396 همدان يدانشگاه علوم پزشک نگارش و انتشار مقاالت علمي 34

 همدان يپزشک ه علومدانشگا 1396 گروه ارگونومي میوگرافيالکترو 35

 همدان يدانشگاه علوم پزشک 1396 گروه ارگونومي CATIAروزه نرم افزار  3کارگاه  36
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 شرکت در کارگاه ها: 4-2جدولادامه 

 محل برگزاري سال برگزاري برگزارکننده عنوان کارگاه رديف

 همدان يدانشگاه علوم پزشک 1396 گروه آمار روش های طراحي مطالعه 37

38 

 مغز برداری نقشه مهارتي-آموزشياه رگکا

 تصویربرداری(، مغناطیسي و الکتریکي) مغزی تحریک و )الکتروانسفالوگرافي

 قرمز( مادون کارکردی نگاریطیف و مغناطیسي تشدید کارکردی

 1397 مغز برداری نقشه ملي آزمایشگاه
 مغز برداری نقشه ملي آزمایشگاه

 تهران
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 وهشيژپفعاليت هاي  -3

 

 مصوب طرح های تحقیقاتي-3-1

 
 طرح هاي تحقيقاتي مصوب: 1-3جدول

 مجری/ همکار طرح تاریخ تصویب کشوری/دانشگاهی عنوان طرح تحقیقاتی شماره

1 
شهر تهران در محدوده طرح  يرانندگان تاکس يتعیین میزان مواجهه شغل

 ( BTXرار ) ف يترافیک با ترکیبات آل
 حهمکار طر 1388 دانشگاهي

2 
کارخانه  یکخواب در کارگران  یفیتو ک يشغل یصدا ینارتباط ب يررسب

 در شهر رشت يصنعت لبن
 مجری طرح 1392 دانشگاهي

3 
صدا و دیدگاه پرستاران از منابع و اثرات آن بر ابعاد بررسي ارتباط سطح 

 ه مراکز آموزشي درماني شهر رشتهای مراقبت ویژسالمتي آنان در بخش
 همکار طرح 1393 دانشگاهي

4 
و عوامل مرتبط با آن در پرستاران  یمارسندرم ساختمان ب يفراوان يبررس

 شهر رشت يآموزش یهایمارستانب
 همکار طرح 1393 دانشگاهي

5 
 صنعت یک در پودری رنگ پاشش ایستگاه طراحي و ارگونومیک ارزیابي

 CATIA افزار نرم یطمح در خانگي لوازم
 حهمکار طر 1396 دانشگاهي

6 
بررسي علل شایع در بروز خطای پزشکي و مسائل مربوط به ایمني بیمار با 

 HFACSروش 
 همکار طرح 1397 دانشگاهي

 

 



11 

 

 دانشجویان تحت مشاوره -3-2

 
 پايان نامه هاي تحت مشاوره: 2-3جدول

 نوع راهنمایی یخ تصویبتار رشته تحصیلی دانشجو پایان نامهعنوان  شماره

1 

صدا و دیدگاه پرستاران از منابع و اثرات آن بر  بررسي ارتباط سطح

ابعاد سالمتي آنان در بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشي درماني 

 شهر رشت

 استاد مشاور 1393 پرستاری خانم زهرا کوشانفر

2 

ن در و عوامل مرتبط با آ یمارسندرم ساختمان ب يفراوان يبررس

 شهر رشت يآموزش یها یمارستانپرستاران ب
 استاد مشاور 1393 پرستاری نم ساره جفاکشاخ
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 در مجالت مقاالت انتشار یافته -3-3
 در مجالت مقاالت انتشار يافته: 3-3جدول

 نویسنده اول یا مسئول نام مجله و ایندکس عنوان مقاله شماره
ایندکس *

 ISI شده در 

 Medlineو 

کس شده ایند

 در

Pubmed/ 

Pubmed 

central 

ایندکس 

در شده 

Scopus 

مقاالت انگلیسی 

ایندکس شده در 

سایر  مجالت 

 علمی پژوهشی

مقاالت فارسی 

ایندکس شده در 

 -مجالت علمی

 پژوهشی

1 

The influence of combined 

exposure to noise and whole-

body vibration on hearing loss 

under simulated heavy equipment 

driving conditions 

Applied Acoustics سید محمد جواد گل حسیني *  *   

2 

Combined Effects of Exposure to 

Noise and Vibration on Human 

Postural Equilibrium under 

Simulated Driving Conditions 

Sound & Vibration سید محمد جواد گل حسیني *  *   

3 

Evaluation of exposure to the 

airborne asbestos in an asbestos 

cement sheet manufacturing 

industry in Iran 

Environmental Monitoring 

and Assessment 
   * * * حسین کاکویي

4 

Evaluation of Volatile Organic 

Compounds Levels  inside Taxis 

Passing through Main Streets of 

Tehran 

International Journal of 

Occupational Hygiene 
  *    سید محمد جواد گل حسیني

5 
Distribution of Total Volatile 

Organic Compounds at taxi 

drivers in Tehran 

Iranian Journal of Health, 

Safety and Environment 
 

    *  ل حسینيسید محمد جواد گ
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 مسئول نویسنده اول یا نام مجله و ایندکس عنوان مقاله شماره
ایندکس *

 ISI شده در 

 Medlineو 

کس شده ایند

 در

Pubmed/ 

Pubmed 

central 

ایندکس 

شده در 

Scopus 

مقاالت انگلیسی 

ایندکس شده در 

سایر  مجالت 

 علمی پژوهشی

مقاالت فارسی 

ایندکس شده در 

 -مجالت علمی

 پژوهشی

6 
Occupational Exposure to Carbon 

Monoxide of Taxi Drivers in 

Tehran, Iran 

International Journal of 

Occupational Hygiene 
  *    سید محمد جواد گل حسیني

7 

Simulation of ergonomic 

interventions in color spray 

station with CATIA software-

Case stud 

Journal of Occupational 

Hygiene Engineering 
  *    محمد بابامیری

8 
Sick Building Syndrome in 

Nurses of Intensive Care Units 

and Its Associated Factors 

Journal of Holistic Nursing 

And Midwifery 
  *    لیال میرهادیان

9 
روند یکساله میزان مواجهه رانندگان 

 کسیدکربنشهر تهران با مونو يتاکس

 یتومجله دانشکده بهداشت و انست

 يبهداشت یقاتتحق

 

 *     ینيمحمد جواد گل حس یدس

10 

مواجهه با صدا در  ینارتباط ب يبررس

خواب افراد در  یفیتمحل کار و ک

  يصنعت لبن یکمعرض 

 یرانفصلنامه سالمت کار ا

 
 *  *   ینيمحمد جواد گل حس یدس

11 

سطح آلودگي صوتي در بخش های 

مراقبت ویژه مراکز آموزشي و درماني 

 شهر رشت

 النیگ يه علوم پزشکمجله دانشگا

 
 *     زهرا کوشانفر
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 در همايش ها مقاالت ارائه شده -3-4

 
 مقاالت ارائه شده در همايش ها :4-3جدول

 محل برگزاری تاریخ برگزاری نحوه ارائه ملی/ بین المللی همایشنام  عنوان مقاله شماره

1 

مواجهه با  یزانم یکسالهروند  يبررس

ل و نقل در ناوگان حم یدکربنمونوکس

 شهر تهران يعموم

 یمنيا يمل یشهما ینهشتم

 یو بهداشت حرفه ا
 دانشگاه علوم پزشکي مازندران 92 هشتبیارد پوستر ملي

2 
 يآل یباتمواجهه با ترک یزانم یابيارز

 شهر تهران یها يفرار در تاکس

 يملیش هما ینشانزدهم

 یرانا یطبهداشت مح
 کي تبریزدانشگاه علوم پزش 92مهر ماه  پوستر ملي

3 

مواجهه با  یزانم یکسالهروند  يبررس

در ناوگان حمل و نقل  یدکربنمونوکس

 شهر تهران يعموم

 يمل یشهما ینشانزدهم

 یرانا یطبهداشت مح
 دانشگاه علوم پزشکي تبریز 92مهر ماه  سخنراني ملي

4 
بررسي ارتباط بین میزان مواجهه با 

 صدای شغلي و کیفیت خواب افراد

بهداشت  يمل شیهما یننهم

 کار یمنيو ا
 دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي یزد 94خرداد  پوستر ملي

5 

ارزیابي ارگونومیکي وضعیت انجام کار و 

 –عوامل موثر بر اختالالت اسکلتي 

 رشت شهر آرایشگران عضالني

بهداشت  يمل یشهما یننهم

 کار یمنيو ا
 قي یزددانشگاه علوم پزشکي شهید صدو 94خرداد  پوستر ملي

6 

 در عضالني –ارزیابي اختالالت اسکلتي 

ریع بي سارزیا روش با کامپیوتر کاربران

 (ROSA) تنش اداری

بهداشت  يمل یشهما یننهم

 کار یمنيو ا
 دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي یزد 94خرداد  پوستر ملي
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 مقاالت ارائه شده در همايش ها :4-3جدولادامه 

 محل برگزاری تاریخ برگزاری نحوه ارائه ملی/ بین المللی همایشنام  عنوان مقاله شماره

7 

مواجهه با  یزانم یکسالهروند  يبررس

در ناوگان حمل و نقل  یدکربنمونوکس

 شهر تهران يعموم

بهداشت  يمل یشهما یننهم

 کار یمنيو ا
 دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي یزد 94خرداد  پوستر ملي

8 
ان مواجهه با صدا بررسي ارتباط بین میز

 رخاشگری با افراد شاغل در صنعتو پ

بهداشت  يمل یشهما یننهم

 کار يیمنو ا
 دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي یزد 94خرداد  پوستر ملي

 صدا و تاثیر آن بر عملکرد پرستاران 9
اولین همایش کشوری سبک 

 زندگي سالم
 النیگ يدانشگاه علوم پزشک 95آذر  سخنراني ملي

10 
اندازه گیری تراز معادل صدا و تعیین 

 نقاط خطر در یکي از صنایع داروسازی

 يمل یشماه ینهمد

 کار یمنيبهداشت و ا
 النیگ يدانشگاه علوم پزشک 96اردیبهشت  پوستر ملي

11 
پایش بیولوژیک مواجهه با نانوذرات: یک 

 مطالعه مروری

 يمل یشهما ینهمد

 کار یمنيبهداشت و ا
 النیگ يدانشگاه علوم پزشک 96شت اردیبه پوستر ملي

12 

تحلیلي اختالالت  –مطالعه توصیفي 

الني در مشاغل با احتمال اسکلتي عض

 ریسک های ارگونومیکي باال

 يمل یشهما ینهمد

 کار یمنيبهداشت و ا
 النیگ يدانشگاه علوم پزشک 96اردیبهشت  پوستر ملي
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 مقاالت ارائه شده در همايش ها :4-3جدولادامه 

 محل برگزاری تاریخ برگزاری نحوه ارائه ملی/ بین المللی همایشنام  عنوان مقاله رهشما

13 
مروری بر پیامدهای ناشي از مواجهه با 

 صدا: آزار ناشي از صدا

 يمل یشهما ینهمد

 کار یمنيبهداشت و ا
 النیگ يدانشگاه علوم پزشک 96اردیبهشت  پوستر ملي

14 
راکز بررسي عوامل فیزیکي در یکي از م

 نآموزشي و درماني استان گیال

 يمل یشهما ینهمد

 کار یمنيبهداشت و ا
 النیگ يدانشگاه علوم پزشک 96اردیبهشت  پوستر ملي

15 

اندازه گیری ابعاد آنتروپومتری 

دانشجویان دانشکده بهداشت رشت و 

 بررسي برخي از عوامل موثر برآن

 يمل یشهما ینهمد

 کار یمنيبهداشت و ا
 النیگ يدانشگاه علوم پزشک 96دیبهشت را پوستر ملي

16 

ارزیابي وضعیت شدت روشنایي با 

از نقشه ایزوالیت در یک شرکت استفاده 

 داروسازی

 يمل یشهما ینهمد

 کار یمنيبهداشت و ا
 النیگ يدانشگاه علوم پزشک 96اردیبهشت  پوستر ملي

17 

ارزیابي برخي عوامل فیزیکي موثر بر 

سالمتي و کیفیت عملکرد پرستاران 

 بخش های مراقبت ویژه

 يمل یشهما ینهمد

 کار یمنيبهداشت و ا
 النیگ يدانشگاه علوم پزشک 96یبهشت ارد پوستر ملي
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 مقاالت ارائه شده در همايش ها :4-3جدولادامه 

 محل برگزاری تاریخ برگزاری نحوه ارائه للیملی/ بین الم همایشنام  عنوان مقاله شماره

18 

مواجهه هم زمان با صدا و ارتعاش  ریتاث

 یساز هیشب طیدر شرا يخستگ زانیبر م

 يمعدن نیسنگ زاتیبا تجه يشده رانندگ

المللي سومین همایش بین

ارگونومي ایران و چهارمین 

همایش دوساالنه ارگونومي 

 ایران

 شیراز يدانشگاه علوم پزشک 99د ناسف پوستر الملليینب / ملي

19 

Exploring the Causes of 

Medical Errors Based on 

Human Factors Analysis and 

Classification (HFACS) in 

Hospitals During the 

Pandemic of COVID-19 

1st International 

Conference on 

Occupational Health 

and Safety in 

Hospitals and 

Healthcare Centers 

 پوستر الملليبین
اردیبهشت 

1400 
 شیراز يدانشگاه علوم پزشک
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 و همايش ها يقاتيتحق يطرح ها ،کتب، مقاالت يداور -3-5
 

 و همايش ها طرح هاي تحقيقاتيداوري مقاالت، کتب،  :5-3جدول

رد ي  ف

 منبع ارجاع سال عنوان مقاله،کتاب يا طرح

1 
-1386) در مدت چهارسال یساز کارخانه المپ کیدر کارگران  کیرومتریاسپ یشاخصها اترییتغ يبررس

1390) 
 نیمجله آرو 1392

2 
بررسي آگاهي و نگرش دانشجویان دختر ساکن یکي از خوابگاه های دانشجویي شهرستان رشت در رابطه با 

 مصرف سیگار
 مجله آروین 1392

3 
 شهر رشت يدرمان-يمراکز آموزشاز سر سوزن درپرستاران  يناش بیآس يهمگان یها اطیاحت يبررس

 1391درسال
 نیمجله آرو 1392

 دانشکده بهداشت رشت 1392 طرح: بررسي قابلیت جذب مس، سرب و روی توسط مخروط کاج 4
 النیگ يدانشگاه علوم پزشکمعاونت پژوهشي  1394 : آشنایي با صنایعکتاب 5
 النیگ يدانشگاه علوم پزشکمعاونت پژوهشي  1396 ترجمه کتاب در زمینه ایمني 6
 النیگ يدانشگاه علوم پزشکمعاونت پژوهشي  1396 طرح تحقیقاتي طراحي کیف طبي ارگونومیک مخصوص گودی کمرداوری  7
 النیگ ينشگاه علوم پزشکدا مجله 1396 بهداشت خانه و درماني بهداشتي مراکز کارکنان در کاری زندگي باکیفیت آن ارتباط و شغلي فرسودگي بررسي 8
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 افت شنوایي در شاغلین صافکاریها ی خودرو کرمانشاه ارزیابي مواجهه با صدا و 9
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 بررسي سیستم اتصال زمین)ارتینگ( در یک واحد صنعتي 10
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 غدد دروني بدن مروری بر اثرات گرما بر 11
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 بررسي میزان مواجهه با صدا و استرس در پرستاران بیمارستان شهرمشهد 12
 کار يمنیت و ابهداش يمل شیهما نیدهم 1396 بررسي میزان آزار دهندگي مواجهه با صدا در کارگران یک واحد صنعتي 13
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 یفي موثر برای اندازه گیری میزان مواجهه شغلي با پرتوهای مادون قرمزجایگزیني کمیت دما با تابندگي ط  14
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 و همايش ها طرح هاي تحقيقاتيداوري مقاالت، کتب،  :5-3جدولادامه 

ف
دي

ر
 

 ارجاع منبع سال عنوان مقاله،کتاب يا طرح

 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 های صنعتي تبریزگي صوتي در یکي از شرکتطراحي دیوار عایق صوت جهت کاهش اثر آلود 15
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 مدل های پیش بیني کننده صدای ترافیک شهری 16
یه تحلیل با صدا در یک صنعت نساجي با استفاده از فرآیند تجز بررسي و اولویت بندی روش های کنترل مواجهه 17

 (FAHP and TOPSIS) سلسله مراتبي فازی و تاپسیس
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396

18 Effects of various frequency noise exposure on ambulatory blood pressure in 

control room operators 
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396

گرما و تغییر بار کاری فیزیکي بر روی شاخص های عملکردی)حافظه و توجه(: یک مطالعه بررسي اثر توام  19

 آزمایشگاهي تحت کنترل
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396

 کار يمنیا بهداشت و يمل شیهما نیدهم 1396 ي از سر و صدا در رتاثر پیش شرطي سازی با اکسیژن نورموباریک بر پیشگیری افت شنوایي ناش 20
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 های بانکگیری شده و تخمیني در محیطای شاخص زمان بازآوایي اندازهبررسي مقایسه 21
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 آسایش حرارتي و بهینه سازی مصرف انرژی با مواد تغییر فاز دهنده 22
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 ل کلي طراحي روشنایي مصنوعي داخلي در سالن تولید یک کارخانه تولید شیرآالت صنعتيبررسي رعایت اصو 23
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 بررسي تاثیر صدای صنعتي بر شاخص های باروری و نقش حفاظتي عصاره دارچین 24
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 نسي صدای در مواجهه با کارگران و کارایي وسایل حفاظت شنوایيبررسي تاثیر ماهیت فرکا 25
 کار يمنیشت و ابهدا يمل شیهما نیدهم 1396 بررسي میدان های الکترومغناطیسي در واحدهای مختلف شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان  26
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 شي از گرمای القایي امواج تلفن همراهبررسي تغییرات دمای بافت مغز نا 27
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 و همايش ها طرح هاي تحقيقاتيداوري مقاالت، کتب،  :5-3جدولادامه 

ف
دي

ر
 

 منبع ارجاع سال عنوان مقاله،کتاب يا طرح

 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 دییسي با فرکانس بي نهایت پایین بر هورمون های تیروئیتاثیر میدان مغناط  28
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 بررسي ارتباط میزان سن و سابقه کار و کشیدن سیگار بر افت شنوایي کارگران کارخانه قند استان فارس 29
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 افت شنوایي در رانندگان تاکسي و کارگران در صنعتبررسي ارتباط بین صدا و  30
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 دسي بل بر تغییرات سطح گلوکز، کورتیزول و وزن بدن موش سوری نر 90بررسي اثرات صدای  31
 کار يمنیو ابهداشت  يمل شیهما نیدهم 1396 در یک پاالیشگاه نفت ارزیابي صدای محیط کار و میزان مواجهه فردی 32
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 بررسي وضعیت شنوایي و عوامل مؤثر بر آن در کارگران یکي از معادن کشور 33
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 بررسي ارتباط کاهش شنوایي با چیدمان نامناسب تجهیزات و ماشین آالت در ایستگاه کاری 34
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396  رس به پلیمر استایرن بر روی میزان افت انتقال صوتتاثیر افزودن نانوخاک بررسي 35
 کار يمنیبهداشت و ا يلم شیهما نیدهم 1396 بررسي پرتوهای غیریونیزان ماوراء بنفش و مادون قرمز ناشي از جوشکاری در صنعت 36
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 ری شفاف جهت کاربرد در موانع صوتي زیست محیطيساخت نانو کامپوزیت پلیم 37
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 بررسي مواجهه با صدا و ریسک ابتال به دیابت نوع دو ؛یک مطالعه مروری 38
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 های شهر بهبهان ان آلودگي صدا و اثرات آزار دهندگي آن در بیمارستانبررسي میز 39
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 طراحي و ساخت نازل جت چند گانه به منظور کنترل صدای ناشي از تفنگ های بادپاش 40
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 ا در یکي از شرکت های فوالد اهوازارزیابي افت شنوایي ناشي از صد 41
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 ارزیابي و طراحي شدت روشنایي در یکي از شرکت های فوالد اهواز 42
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 بررسي اثر استرس گرمایي بر افت بهره وری کارگران مشاغل روباز 43
 کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 1396 مزمان با صدا و تغییر بار کاری فیزیکي بر روی ضربان قلب در چهار حالت ترکیبي مختلف: مطالعه آزمایشگاهيارزیابي اثرات مواجهه ه 44
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 و همايش ها طرح هاي تحقيقاتيداوري مقاالت، کتب،  :5-3جدولادامه 

ف
دي

ر
 

 منبع ارجاع سال عنوان مقاله،کتاب يا طرح

45 Histopathological changes caused by noise exposure in lung, heart, kidney, and liver tissues in 

New Zealand White rabbits 2021 Caspian Journal of Health Research 

46 Study of Quantitative and Qualitative of Safe Status in Medical Centres with the Usage of 

Accident Indices and Risk Assessment with the SHERPA Method. 2021 Caspian Journal of Health Research 
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 شرکت در همايش هاي علمي -3-6
 

 

 همايش هاشرکت در : 6-3جدول

 سال برگزاري برگزارکننده همايشعنوان  رديف

 1385 دانشگاه علوم پزشکي ایران دانشجویي بهداشت حرفه ای-دومین همایش ملي 1

 1388 تهران دانشگاه علوم پزشکي بهداشت و ایمني کار ملي همایشششمین  2

 1391 دانشگاه علوم پزشکي گیالن پانزدهمین همایش ملي بهداشت محیط 3

 1392 وم پزشکي مازندراندانشگاه عل بهداشت و ایمني کارهشتمین همایش ملي  4

 1392 دانشگاه علوم پزشکي گیالن همایش پژوهشي دانشجویان علوم پزشکي گیالن 5

 1392 تبریزدانشگاه علوم پزشکي  شانزدهمین همایش ملي بهداشت محیط 6

 1394 دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي یزد کار یمنيبهداشت و ا يمل یشهما یننهم 7

 1396 دانشگاه علوم پزشکي گیالن کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 8

9 
المللي ارگونومي ایران و چهارمین سومین همایش بین

 همایش دوساالنه ارگونومي ایران
 1399 شیراز يدانشگاه علوم پزشک

10 
1st International Conference on 

Occupational Health and Safety in 

Hospitals and Healthcare Centers 
 1400 شیراز يدانشگاه علوم پزشک
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 سمت هاي علمي و اجرايي در برگزاري همايش هاي علمي -3-7
 

 

 ييو اجرا يعلم يسمت ها: 6-3جدول

 سمت سال برگزاري برگزارکننده همايشعنوان  رديف

 یيرااجعضو کمیته  1385 دانشگاه علوم پزشکي ایران دانشجویي بهداشت حرفه ای-دومین همایش ملي 1

 عضو کمیته علمي 1396 دانشگاه علوم پزشکي گیالن کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 2

 1396 دانشگاه علوم پزشکي گیالن کار يمنیبهداشت و ا يمل شیهما نیدهم 3

 عضو کمیته اجرایي

مسئول هماهنگي کمیته )

 (دانشجویي

4 
1st International Conference on 

Occupational Health and Safety in 

Hospitals and Healthcare Centers 
 عضو کمیته علمي 1400 شیراز يدانشگاه علوم پزشک
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 اجراييفعاليت هاي -4

 

 علوم پزشکي گیالن گاهدانش امور اجرایي-4-1

 
 : خالصه امور اجرايي دانشگاه1-4جدول

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع عنوان  رديف

1 
وابسته به دانشگاه  یدانشکده ها یااجالس روس ریدب

 النیگ يعلوم پزشک
1393 1395 

 
 

 بهداشت رشت امور اجرایي دانشکده-4-2

 
 : خالصه امور اجرايي دانشکده2-4جدول

 تاريخ خاتمه اريخ شروعت عنوان  رديف

 1395 1393 معاون مالي و اداری دانشکده بهداشت 1

 1395 1393 شتمسئول کمیته نقل و انتقال دانشکده بهدا 2

3 
نماینده امور رفاهي اعضای هیئت علمي دانشکده 

 بهداشت
1393 1395 

4 
 دانشکده E.D.O - یيدانشجو يمشورت تهیمسئول کم

 بهداشت
1393 1395 
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 : خالصه امور اجرايي دانشکده2-4جدولادامه 

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع عنوان  رديف

 1395 1391 مسئول آزمایشگاه بهداشت حرفه ای 5

6 
مسئول پیگیری توسعه و تجهیز آزمایشگاه های 

 بهداشت حرفه ای
1391 1395 

 1395 1393 مسئول پایش امتحانات 7

8 
 دانشکده E.D.O - یيدانشجو يمشورت تهیمسئول کم

 بهداشت
1400 - 
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 فعالیت های مشاوره ای دانشجویان -4-3

 
 انيدانشجو يمشاوره ا يها تيفعال: 3-4جدول

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع عنوان  رديف

1 
رشته  وستهیپ يکارشناس انیاستاد مشاور دانشجو

 91 یورود  -مهندسي بهداشت حرفه ای 
1391 1395 

2 
رشته  وستهیپنا يکارشناس انیاستاد مشاور دانشجو

 91 یورود  -مهندسي بهداشت حرفه ای 
1391 1393 

3 
رشته  وستهیپنا يکارشناس انیاستاد مشاور دانشجو

 93 یورود  -مهندسي بهداشت حرفه ای 
1393 1395 

4 
رشته  وستهیپنا يکارشناس انیاستاد مشاور دانشجو

 94 یورود  -مهندسي بهداشت حرفه ای 
1394 1395 
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 و جلسات تصمیم گیری عضویت در کمیته ها-4-4

 
 يريگ ميها و جلسات تصم هتيدر کم تيعضو: خالصه 2-4جدول

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع وانعن رديف

 1395 1393 دانشکده بهداشت رشت شورای آموزشيعضو  1

 1395 1393 دانشکده بهداشت رشتشورای پژوهشي عضو  2

 1395 1393 دانشکده بهداشت رشت یو ادار يمال تهیعضو کم 3

 1395 1393 دانشکده بهداشت رشت يفرهنگ تهیعضو کم 4

 1395 1394 شکده بهداشت رشتعضو کمیته اعتباربخشي دان 5

 1394 1393 عضو کمیته نقل و انتقال دانشکده بهداشت رشت 6

 1395 1391 دانشکده بهداشت رشت یبهداشت حرفه ا يگروه مهندس يپژوهشو  يآموزش یعضو شورا 7

 1394 1394 ه بهداشت رشتدانشکد یگروه بهداشت حرفه ا يعلم تیصالح يعضو کارگروه بررس 8

 1395 1394 میته بررسي امور مربوط به آزمایشگاه های دانشکده بهداشتعضو ک 9

 1394 1393 عضو کمیته حفاظت فني و بهداشت کار مرکز آموزشي و درماني پورسینا )شهر رشت( 10

 1394 1393 عضو کمیته کنترل عفونت مرکز آموزشي و درماني پورسینا )شهر رشت( 11

 1394 1393 ز آموزشي و درماني پورسینا )شهر رشت(عضو کمیته بحران و بالیا مرک 12
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 امور اجرایي انجمن علمي بهداشت کار ایران -4-5

 
 رانيبهداشت کار ا يانجمن علم ييامور اجرا: 4-4جدول

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع عنوان  رديف

 ادامه دارد 1393 نشعبه استان گیالعضو هیئت اجرایي )تیم مدیریتي(  1

 

 

 امور اجرایيسایر  -4-6

 
 ييامور اجرا ريسا: 6-4جدول

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع عنوان  رديف

1 
مسئول واحد مهندسي بهداشت حرفه ای مرکز آموزشي 

 و درماني پورسینا )شهر رشت(
1393 1394 

 1389 1388 مدیر اداری شرکت بازرگاني پیشگامان نصر 2

 1390 1390 ي شرکت توسعه تصویرمدیر بازرگان 3

 1391 1390 مدیر اداری شرکت توسعه تصویر  4
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 فرهنگيفعاليت هاي -5
 

 : فعاليت هاي فرهنگي1-5جدول

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع عنوان  رديف

 1393 1388 مدیر مسئول کانون فرهنگي و هنری سراج منیر 1

2 
حصیلي دانشجویان دانشکده فارغ الت یکپارچه جشننخستین برگزاری  مسئول

 رشتبهداشت 
1393 1393 

3 
 دانشکده بهداشت رشت پیشگامان عرصه سالمت جشننخستین برگزاری  مسئول

 )به مناسبت روز جهاني بهداشت حرفه ای(
1394 1394 

4 
فارغ التحصیلي دانشجویان دانشکده  یکپارچه جشندومین برگزاری  مسئول

 بهداشت رشت
1394 1394 

5 
 دانشکده بهداشت رشت سالمت پیشگامان عرصه جشندومین برگزاری  مسئول

 )به مناسبت روز جهاني بهداشت حرفه ای(
1395 1395 
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 انقالبي و  علمي عضويت در نهاد ها و انجمن هاي-6

 

 عضویت در انجمن های علمي -6-1
 

 يعلم يدر انجمن ها تيعضو: 1-6جدول

 تمهتاريخ خا تاريخ شروع عنوان  رديف

 ادامه دارد 1393 ر ایرانمن علمي بهداشت کاجانعضو  1

 ادامه دارد 1395 مهندسي بهداشت حرفه ای کشور قطب علميعضو  2

 ادامه دارد 1397 عضو مرکز تحقیقات بهداشت و ایمني شغلي 3

 

 

 نهادهای انقالبيعضویت در   -6-2
 

 يانقالب يدر نهاد ها تيعضو: 1-6جدول

 تاريخ خاتمه خ شروعتاري عنوان  رديف

 ادامه دارد 1377  مسجدعضو بسیج  1

 ادامه دارد 1393 عضو بسیج جامعه پزشکي 2
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 حضور در صنايع و مراکز درماني -7
 

 

 حضور در صنايع: 4 جدول

 توضيحات حضورسال  مدت حضور محل رديف

 دوره کارآموزی مقطع کارداني 1384 ماه 4 کارخانجات نساجي مقدم  1

 کارآموزی اورژانس 1384 ماه 1 کرج  –داری نیروی انتظامي به 2

 مشاور  1384 ماه 4 کارگاه تولید صنایع چوب 3

 دوره کارآموزی مقطع کارشناسي 1386 ماه 4 کارخانه ایران خودرو دیزل  4

 عوامل زیان آور اندازه گیری کارخانه صباباطری 5
همکاری با گروه مهندسي بهداشت حرفه ای 

 ه علوم پزشکي تهراندانشگا

 عوامل شیمیایي اندازه گیری رانیا يانه دولتشرکت چاپخ 6
همکاری با گروه مهندسي بهداشت حرفه ای 

 دانشگاه علوم پزشکي تهران
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 تقديرنامه ها -8
 

 : تقديرنامه ها1-8جدول

 اهداء کننده سال تقدير عنوان  رديف

 ه نیروی مقاومت بسیج سپاه کرجفرماند 1374 فلج اطفال يکن شهیر يطرح مل 1

 ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل )عج( 1382 دانشجوی ممتاز 2

 1383 دانشجوی ممتاز 3
ریاست دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل )عج( و معاونت بهداشت و درمان 

 سپاه

 یرانفرمانده نیروی انتظامي جمهوری اسالمي ا 1385 دانشجوی ممتاز 4

 مشاور وزیر و دبیر ستاد عالي کانون های فرهنگي و هنری مساجد 1388 فرهنگي مسجدمدیر مسئول نمونه کانون  5

 مشاور وزیر و دبیر ستاد عالي کانون های فرهنگي و هنری مساجد 1389 مدیر مسئول نمونه کانون فرهنگي مسجد 6

 ی مساجد استان البرزدبیرخانه کانون های فرهنگي و هنرمسئول  1390 مدیر مسئول نمونه کانون فرهنگي مسجد 7

 امام جماعت و هئیت امنای مسجد 1390 فعالیت های فرهنگي مسجد 8

 ریاست دانشکده بهداشت رشت 1392 تقدیر از خدمات و فعالیت ها در دانشکده بهداشت رشت 9

 داشت رشتریاست دانشکده به 1393 برگزاری جشن های یکپارچه فارغ التحصیلي 10

 معاون دانشجویي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي گیالن 1394 ان عرصه سالمتبرگزاری جشن پیشگام 11

 استانداری گیالن 1394 سفر ریاست  محترم جمهوری به استان گیالن 12

 ریاست دانشکده بهداشت رشت 1395 تقدیر از خدمات و فعالیت ها در دانشکده بهداشت رشت 13
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 : تقديرنامه ها1-8لجدوادامه 

 اهداء کننده سال تقدير عنوان  رديف

14 
فعالیت های آموزشي و پیگیری تاسیس، توسعه و تجهیز 

 آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای
 مدیر گروه مهندسي بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت رشت 1395

15 
در سمت معاون مالي و  تقدیر از خدمات و فعالیت ها

 دانشکده اداری
 ریاست دانشکده بهداشت رشت 1395

16 
فعالیت های اجرایي دهمین همایش سراسری بهداشت و 

 ایمني کار
 ریاست دانشگاه علوم پزشکي گیالن 1396

17 
فعالیت های اجرایي دهمین همایش سراسری بهداشت و 

 ایمني کار
 انجمن بهداشت کار ایرانریاست  1396

18 
رفه ای دانشگاه دانشجوی برتر گروه مهندسي بهداشت ح

 علوم پزشکي همدان
 معاون آموزشي دانشگاه 1398

 

 

 

 

 

 

 


