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 اشت حرفه ايخيابان شهيد سيادتي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گيالن، گروه مهندسي بهد رشت، خيابان نامجو، :نشاني
 013-33310498و  09113203058:  تلفن 

 mheidari1360@gmail.com ,  heidari@gums.ac.ir نشاني پست الکترونيك:
 

 

 نخبگان و نفرات برتر كنکور رهبري براي معافيتقانون معافيت دائم بر اساس  وضعيت نظام وظيفه:
 

 :کنکور يرتبه ها
  1381در سال  يبه كارشناس يكسب رتبه سوم آزمون كاردان

 1383ر سال د شدار يكسب رتبه دوم آزمون كارشناس
 كسب رتبه دوم آزمون دكتراي وزارت علوم

 

 

 سوابق علمي و پژوهشي           
 

ارشد / به  يان نامه كارشناسيپا / "و عوامل موثر بر آن يتيست كروم شش ظرفيش ميدر ربا يتنفس يراندمان ماسکها يابيارز" .1
 1386 /ييگلبابافريده دكتر  ييراهنما

واره، چند يتك د يكربن يفرار با استفاده از نانو لوله ها يبات آلين مقدار تركييجهت تع يبردار نهمود نيجد يستم هايس يطراح" .2

رضا يو عل يدكتر عبدالرحمن بهرام يي(/ به راهنماPh.D) يتخصص يدكتران يپا /"بات نانو سازه سنتز شدهيواره و تركيد
 1392/اثونديغ

 

 سال دريافت صيلدانشگاه يا محل تح شيگرا تخصصي رشته تحصيلي و تحصيلي مقطع

 1383 دانشگاه علوم پزشکي تهران --- يبهداشت حرفه ا يمهندس كارشناسي

 يبهداشت حرفه ا يمهندس كاشناسي ارشد
، ييي )نمونه بردارايميعوامل ش

 ه و كنترل(يتجز
 1386 دانشگاه علوم پزشکي تهران

دكتراي تخصصي 
(PhD) 

 يبهداشت حرفه ا يمهندس
 يردابريي )نمونه ايميعوامل ش

 (و كنترل آلودگي هوا هيو تجز
 1392 دانشگاه  علوم پزشکي همدان

mailto:mheidari1360@gmail.com
mailto:heidari@gums.ac.ir
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و بهداشت  يمنيت ايريمد يسامانده يش ملين هماياول ،يشگاهيآزما يطهايمحر د يمنيت ايريمد يبررس ،حيدريجواد عدل، محمود  .3
 ك صنعت نفتيتهران ، باشگاه شماره ، 1383آذرماه  25-26 ،يحرفه ا

 

 يمنيا يش كشورين همايپنجم ،يديك شركت توليدر  يكنترل يو ارائه راهکارها OWASپوسچر به روش  يابيارز ،حيدريمحمود  .4
 اصفهان ي/ دانشگاه علوم پزشک 1384بهشت يارد 15-16 / يو بهداشت حرفه ا

 

آذرماه  15و  14،هاي ساختمانينخستين همايش ملي ايمني در كارگاه ،مديريت ريسك كار در ارتفاع امام، يعيم رفي، مرحيدريمحمود  .5
 ـ ايران، تهران1387

 

مان سازي/ نخستين همايش ملي ايمني در ختساهاي راه هاي كاهش خطرات عمليات گود برداري در فعاليت ،حيدريمحمود  .6
 ـ ايران، تهران1387آذرماه  15و  14،هاي ساختمانيكارگاه

 

نخستين كنفرانس بين  ،كشور و مركز اسناد بررسي مشکالت ارگونوميکي كاركنان شاغل در يکي از كتابخانه ها ،حيدريمحمود  .7
 1387ارديبهشت  18 -19المللي ارگونومي ايران 

 
كارايي فيلترهاي ماسك تنفسي در ، طاهري شاهن يد جمالديس باس رحيمي فروشاني،ع تيرگر،آرام  گلبابايي،ده يفري، درحيمحمود  .8

 1391، شهريور 5، شماره 14دوره  پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل، -مجله علم، ربايش ميست كروم شش ظرفيتي

 
 تله بردار نمونه امام، كاربرد رفيعي سلطانيان، مريم عليرضا شهنا قرباني يدرشف غياثوند، عليرضا بهرامي، عبدالرحمن حيدري، محمود .9

-علمي هوامجله در موجود اتيلن كلرو تري و كربن كلريد تترا تعيين مقدار جهت سيلوكسان متيل دي پلي جاذب حاوي سوزني
 .1393 بهار ، 1 هارشم ، ويکم بيست دوره همدان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه پژوهشي

 

كاربرد روش تله "، مريم رفيعي امام،  عليرضا سلطانيان، فرشيد قرباني شهنا، عليرضا غياثوند، ميراعبدالرحمن به، محمود حيدري .10

، شماره 11پژوهشي سالمت كار ايران، جلد  -مجله علمي "در تعيين مقدار تركيبات ارگانوهالوژن در هوا (Needle Trap) سوزني
 .15-23، صفحه 2

 
 با شده سنتز ديواره چند كربني نانولوله حيدري، كاربرد محمود ، شهنا يانربق فرشيد ، بهرامي عبدالرحمن عطاري، الدين قوام سيد .11

 ،2  شماره ، 13 جامد، مجله سالمت كار ايران، دوره فاز استخراج ريز روش با هوا كربن در تتراكلريد تعيين براي ژل – سل تکنيك
 .1395 تير و خرداد

 
 آتش استرس بر استرس مديريت آموزش راد، تأثير خليلي نغمه حيدري، دمومح روشن، عطركار زهرا كسمايي، پريسا مهرابيان، فردين .12

 . 1395 بهمن و اسفند ،6  شماره ، 13 رشت، مجله سالمت كار ايران، دوره شهر نشانان

 
 جهت كربني نانولوله سيليکاته كامپوزيت جاذب حاوي سوزني تله نمونهبردار ريز عملکرد امام، ارزيابي رفيعي مريم حيدري، محمود .13

 فروردين و ارديبهشت ،1  شماره ، 14 ميداني، مجله سالمت كار ايران، دوره و آزمايشگاهي مطالعه : پركلرواتيلن از نمونه برداري

1396. 

 
 

 

14. M.Heidari, F.Golbabaei, M.Rafieiemam “Possible effects of temperature and relative 

humidity on collection efficiency of respiratory protective mask's filters” The International 

http://ioh.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://ioh.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://ioh.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86%D8%AF
http://ioh.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7
http://ioh.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ioh.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9%DB%8C+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
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conference on Environmental Pollution and Public Health (EPPH2010), Chengdu, China 

21-23 June 2010 - Accepted as final presentation (Oral presentation) 

 

15. M.Heidari, F.Golbabaei, M.Rafieiemam “Assessment of respirator filters collection 

efficiency for capture of hexavalent chromium mists” International conference on 

Occupational Health under Globalization and New Technology (EPICOH-Medichem 

2010), Taipei, Taiwan 20-25 April 2010 - Accepted as final presentation (Oral 

presentation) 

 

16. M.Heidari, F.Golbabaei, M.Rafieiemam, A. Tirgar, J. Shahtaheri ” 19th World Congress 

on Safety and Health at Work, İstanbul 11-15 September 2011 (Poster presentation) 

 

17. Nematullah Kurd, AbdulRahman Bahrami, Farshid Ghorbani Shahna, Mahmoud Heidari 

"application of solid phase microextraction followed by chromatograph-flame ionization 

detector for sampling and analysis of acetonitrile in air matrix" International Journal of 

Occupational Hygiene 2013. 5(4):177-183. 

 

 

18. M. Heidari, A. Bahrami, A.R. Ghiasvand, F.G. Shahna, A.R. Soltanian "A novel needle 

trap device with single wall carbon nanotube sol-gel sorbent packed for sampling and 

analysis of volatile organohalogen compounds in air" Talanta 101 (2012) 314 (IF=4.05) 

 

19. M. Heidari, A. Bahrami, A.R. Ghiasvand, F.G. Shahna, A.R. Soltanian " Needle trap 

device packed with multi-walled carbon nanotubes/silica composite prepared based on 

sol-gel technique, for sampling and analysis of HVOCs in air " journal of Analytica 

Chimica Acta 785 (2013) 67-74. (IF = 5.1) 

 

20. Sara Karimi Zeverdegani, Abdulrahman Bahrami, Farshid Ghorbani Shahna, Masoud 

Rismanchian, Mahmoud Heidari, "Determination of toluene by needle trap micro-

extraction with carbon nanotube sol-gel and polydimethylsiloxane sorbents", Analytical 

Letters, 2014; 47: 2165-2172.  DOI: 10.1080/00032719.2014.900782. (IF=1.2) 

 

21. Seyed Ghavameddin Attari, Abdolrahman Bahrami, Farshid Ghorbani Shahna, Mahmoud 

Heidari, "Solid-phase microextraction fiber development for sampling and analysis of 

volatile organohalogen compounds in air ", Iranian Journal of Environmental Health 

Science & Engineering 2014; 12(1):1-8. (IF = 1.1) 

 

22. Graphene nano-Platelets/Silica Composite as a Novel Sorbent for Sampling and Analysis 

of Volatile Air Pollutant in Two Microextraction Techniques, 1th National Chemistry & 

Nanotechnology Conference 2014, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran 

 

23. M. Heidari, A. Bahrami, A.R. Ghiasvand, F.G. Shahna, A.R. Soltanian " Graphene packed 

needle trap device as a novel field sampler for determination of perchloroethylene in the 

air of dry cleaning establishments" Talanta 131 (2015) 142. (IF=4.05) 

 

https://www.researchgate.net/researcher/2055286957_Seyed_Ghavameddin_Attari
https://www.researchgate.net/researcher/2003260608_Abdolrahman_Bahrami
https://www.researchgate.net/researcher/29530378_Farshid_Ghorbani_Shahna
https://www.researchgate.net/researcher/58659612_Mahmoud_Heidari
https://www.researchgate.net/researcher/58659612_Mahmoud_Heidari
https://www.researchgate.net/publication/266398447_Solid-phase_microextraction_fiber_development_for_sampling_and_analysis_of_volatile_organohalogen_compounds_in_air
https://www.researchgate.net/publication/266398447_Solid-phase_microextraction_fiber_development_for_sampling_and_analysis_of_volatile_organohalogen_compounds_in_air
https://www.researchgate.net/publication/264899786_Graphene_packed_needle_trap_device_as_a_novel_field_sampler_for_determination_of_perchloroethylene_in_the_air_of_dry_cleaning_establishments?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/264899786_Graphene_packed_needle_trap_device_as_a_novel_field_sampler_for_determination_of_perchloroethylene_in_the_air_of_dry_cleaning_establishments?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/264899786_Graphene_packed_needle_trap_device_as_a_novel_field_sampler_for_determination_of_perchloroethylene_in_the_air_of_dry_cleaning_establishments?ev=prf_pub
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24. Seyed Ghavameddin Attari, Abdulrahman Bahrami,Farshid Ghorbani Shahna, and 

Mahmoud Heidari, Single_Walled Carbon Nanotube/Silica Composite as a Novel Coating 

for Solid_Phase Microextraction Fiber Based on Sol-Gel Technology, Journal of 

Analytical Chemistry, 2015, Vol. 70, No. 10, pp. 1192–1198. 

 

25. M. Heidari, M. Rafieiemam, Application of needle trap device as a new micro-sampler for 

determination of chemical agents in workplaces, Occup Environ Med 2016;73:A192-

A193 doi:10.1136/oe me d-2016-103951.530, EPPICOH, 2016 Barcelona 

 

26. M. Heidari, M. Rafieiemam, Knowledge, attitude and performance evaluation related to 

health, safety and environment management system, Occup Environ Med 2016;73:A193-

A194 doi:10.1136/oe me d-2016-103951.533, EPPICOH, 2016 Barcelona 

 

27. Mahmoud Heidari, Seyed Ghavameddin Attari , Maryam Rafieiemam, Application of 

solid phase microextraction and needle trap device with silica composite of carbon 

nanotubes for determination of perchloroethylene in laboratory and field, " journal of 

Analytica Chimica Acta 918 (2016) 43-49. (IF = 5.1) 

 

28. Mahmoud Heidari, Abdolrahman Bahrami, Ali Reza Ghiasvand, Farshid Ghorbani Shahna, 

Ali Reza Soltanian, Maryam Rafieiemam, Application of graphene nanoplatelets silica 

composite, prepared by sol–gel technology, as a novel sorbent in two microextraction 

techniques, Journal of Separation Science 2016, 38, 4225–4232. (IF = 2.9)  

 

29. Abdullah Barkhordari, Mansour R. Azari, Rezvan Zendehdel, Mahmoud Heidari, Analysis 

of formaldehyde and acrolein in the aqueous samples using a novel needle trap device 

containing nanoporous silica aerogel sorbent, Journal of Environmental Monitoring & 

Assessment (2017) 189:171. DOI 10.1007/s10661-017-5885-7. (IF = 1.7) 

 

30. Mansour R. Azari, Abdullah Barkhordari, Rezvan Zendehdel, Mahmoud Heidari, A novel 

needle trap device with nanoporous silica aerogel packed for sampling and analysis of 

volatile aldehyde compounds in air, Microchemical Journal 134 (2017) 270–276. (IF = 

3.01) 

 

31. Jalili V, Barkhordari A, Heidari M. The role of aerogel-based sorbents in microextraction 

techniques. Microchemical Journal. 2019;147:948-54. 

 

32. Moradi L, Emami Sigaroudi A, Pourshaikhian M, Heidari M. Risk Assessment of Clinical 

Care in Emergency Departments By Health Failure Modes and Effects Analysis. J Holist 

Nurs Midwifery. 2019; 30(1):35-44. https://doi.org/10.32598/JHNM.30.1.6 

 

33. Z. Arman, M. Nikooy, M.Heidari, and B. Majnounian وErgonomic evaluation of the 

musculoskeletal disorders risk by QEC method in forest harvesting, Iranian Journal of 

Forest, Vol. 10, No. 4, Winter 2019, pp. 517-530  

https://doi.org/10.32598/JHNM.30.1.6
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34.  Ali Souri, Samira Ghiyasi, and Mahmoud Heidari, Investigation on Safety Knowledge, 

Attitude, and Performance (Safety-KAP) Among Firefighters of Operating Units in 

Tehran, Jundishapur J Health Sci. 2019 July; 11(3):e86749. 

35. Elham Yahyaei, Behzad Majlesi, Mohammad Naimi joubani, Yasaman Pourbakhshi, 

Samira Ghiyasi, Mehdi Jamshidi Rastani, Mahmoud Heidari*, Occupational Exposure and 

Risk Assessment of Formaldehyde in the Pathology Departments of Hospitals, Asian 

Pacific Journal of Cancer Prevention, DOI:10.31557/APJCP.2020.21.5.1303. 

36. MAHMOUD HEIDARI, SEYED HABIB O-LLAH SAJADI, SAMIRA GHIYASI, 

Assessment of Risk Perception and Safety Behavior among Firefighters of Operational 

Units in Tehran, INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL HYGIENE, 

IJOH: 199-208, 2018. 

37. Zahra Arman , Mehrdad Nikooy , Petros A. Tsioras , Mahmoud Heidari & Baris 

Majnounian (2021): Physiological workload evaluation by means of heart rate monitoring 

during motor-manual clearcutting operations, International Journal of Forest Engineering, 

DOI:10.1080/14942119.2021.1868238  

38. Kamgou S, Abdi K, Khadem M, Heidari M, Heravizadeh O, Daneyali A et al . 

Development of dispersive liquid–liquid microextraction solidofied floating organic drop 

(DLLME SFOD) method for determination of cadmium in biological samples. JHSW. 

2020; 10 (1) :72-86 

 

 

 

ش سالمت مركز بهداشت و يپا / دفتر "دانشگاه تهران يشگاه هاي، كارگاه ها و آزما يكار يها طيش سالمت محيپا"طرح  يمجر ❖
 1386درمان دانشگاه تهران/

 1382 -كشور ين و نوآوران دانشجوين ، مبتکرين جشنواره ممتازيكسب مقام اول در سوم ❖

 1395پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکي گيالن سال  ❖

 1396پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکي گيالن سال  ❖
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  (PhDخصصي )ت ارشد و دکتري يري در پايان نامه هاي کارشناسکاهم

 محل انجام  عنوان پایان نامه  ردیف
نوع پایان 

 نامه

اسامی همکاران به 

ترتیب اولویت ) شامل 

 نام متقاضی (

سمت در ارتباط با 

 پایان نامه 

 

1  . 

 

 

 
 

 تیریآموزش مد ریتاث

استرس بر استرس آتش 

 نشانان شهر رشت

 شته بهدادانشکد

 رشت
 

کارشناسی 

 ارشد
 ندکتر فردین مهرابیا

 دکتر پریسا کسمایی

دکتر زهرا عطرکار 

 روشن

 دکتر محمود حیدری

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

 

2 . 

 

 یخطا یابیو ارز ییشناسا

 یپرستار یمراقبتها یانسان

بخش اورژانس به روش 

SHERPA ریتاث یو بررس 

 یمنیو جو ا یمنینگرش ا

 پرستاران

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 دکتر محمود حیدری

 دکتر سمیرا قیاسی

 

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 

 

3. 
-ارزیابی بارکاری ذهنی

-جسمی و اختالالت اسکلتی

عضالنی کارگران شاغل در 

عملیات بهره برداری از 

 لجنگ

دانشگده منابع 

طبیعی دانشگاه 

 گیالن

 

PhD  رداد نیکویهمدکتر 

 دکتر محمود حیدری

 خانم آرمان

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 دانشجو

4. 
اعتبار بخشی یک روش 

جدید به منظور  تعیین مقدار 

ترکیبات آلدئیدی توسط 

روش ریز استخراج تله 

 Needle Trapسوزنی )

Device برای  آنالیز )

در سیستم گاز  مستقیم

 گرافیکروماتو

دانشگاه علوم 

ید هشپزشکی 

دانشکده  -بهشتی

 بهداشت

PhD  دکتر منصور رضا زاده

 آذری

 دکتر رضوان زنده دل

 دکتر محمود حیدری

مهندس عبدا... 

 برخورداری

 استاد راهنما
 

 استاد مشاور
 

همکار در طرح 

 مرتبط با پایان نامه

 

 دانشجو
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5. 
ی هاارزیابی ریسک خطا

در مشاغل پرسکاری  سانیان

 ATHEANAبه روش 

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 دکتر سمیرا قیاسی

 دکتر محمود حیدری

 

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 

 

6. 
ارزیابی وضعیت ایمنی حریق 

اه ئه رهران و ارابازار بزرگ ت

 هپیشگیرانکارهای 

حیط دانشکده م

 ژیرنو ازیست 

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 دکتر سمیرا قیاسی

 دکتر محمود حیدری

 

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 

 

7. 
بررسی میزان شیوع عارضه 

استرس پس از سانحه 

PTSD تش نشانان در بین آ

واحد های عملیاتی شهر 

 تهران

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

زاد واحد دانشگاه آ

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 دکتر سمیرا قیاسی

 دکتر محمود حیدری

 

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 

 

8. 
بی کارایی محل تجمع ارزیا

، ایمن در هنگام وقوع بحران

 طالعه موردی در شهر تهرانم

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 قیاسی سمیرادکتر 

 دکتر محمود حیدری

 

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 

 

9. 
ارتباط فرهنگ سازمانی با 

کیفیت زندگی کاری و شیوع 

در اختالالت اسکلتی عضالنی 

کارکنان دانشگاه علوم 

 ایرانپزشکی 

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 یدکتر سمیرا قیاس

 دکتر محمود حیدری

 

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 

 

10. 
بررسی رابطه ابعاد فرهنگ 

سازمانی با مدیریت دانش در 

ق تهران مراکز بهداشتی شر

و با استفاده از مدل دنیسون 

 ویلیامز-بوکوویتز

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 اسیدکتر سمیرا قی

 دکتر محمود حیدری

 

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور
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11. 
بررسی آگاهی، نگرش و 

 Safetyعملکرد ایمنی )

KAPآتش نشانان ر بین ( د

واحدهای عملیاتی شهر 

 تهران

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 دکتر سمیرا قیاسی

 دکتر محمود حیدری

 

 

 راهنمااد است

 استاد مشاور

 

 

 

12. 
بررسی ادراک ریسک و 

ارزیابی نرخ و برئز رفتار نا 

آتش نشانان ایمن در بین 

واحدهای عملیاتی شهر 

 تهران

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 دکتر سمیرا قیاسی

 دکتر محمود حیدری

 

 

 استاد راهنما

 راستاد مشاو

 

 

 

13. 
 یفرسودگ یزانم یبررس

پرستاران و ارتباط آن  یشغل

و  یکار یزندگ یفیتبا ک

 یعضالن -یاختالالت اسکلت

شهرستان  یمارستانهایدر ب

 گنبدکاووس

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 دکتر محمود حیدری

 دکتر سمیرا قیاسی

 

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 

 

14. 
خستگی تأثیر میزان بررسی 

و عوامل فردی بر نرخ بروز 

حوادث شغلی مرتبط با 

دستگاههای پرسکاری  در 

یک کارخانه ساخت قطعات 

 خودرو 

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 دکتر سمیرا قیاسی

 دکتر محمود حیدری

 

 

 

 هنمااستاد را

 استاد مشاور

 

 

 

15. 
و نگرش  یآگاه یبررس

کشاورزان شهرستان لنگرود 

و  یمنیدر خصوص مسائل ا

در سال  یبهداشت حرفه ا

97 

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 دکتر سمیرا قیاسی

 دکتر محمود حیدری

 

 

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور
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16. 
 یذهن یخستگ یرتاث یابیارز

و  یانسان یبر نرخ بروز خطا

در  یبر حوادث شغل آن یرتاث

ینظارت یفوظا  

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 دکتر محمود حیدری

 دکتر سمیرا قیاسی

 

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 

 

17. 
 یمداخله آموزش یرتاث یبررس

رفتار برنامه  یبر تئور یمبتن

شده براستفاده از  یزیر

در  ییحفاظت شنوا یلوسا

یالنگ یصنعت نساج  

 دانشکده بهداشت

 رشت
 

کارشناسی 

 ارشد
 ربیع ا... فرمانبردکتر 

 ابوالحسن افکاردکتر 

 محمود حیدریدکتر 

 مهندس سعید امیدی

 اول استاد راهنما

 دوم راهنمااستاد 

 استاد مشاور

 راستاد مشاو

18. 
مداخله  یرتأث یبررس

 یهبر نظر یمبتن یآموزش

شده بر  یزیرفتار برنامه ر

کارکنان آتش  یسکدرک ر

 یاتیعمل یواحدها ینشان

 شهر رشت

 دانشکده بهداشت

 رشت
 

کارشناسی 

 ارشد
 ربیع ا... فرمانبردکتر 

 محمود حیدریدکتر 

 مهندس سعید امیدی

 اول استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

19. 
ارتباط هوش  یرتأث یبررس

و  یمنیبا فرهنگ ا یفرهنگ

 یندر ب رفتارناایمن نرخ بروز

جنوب  یکارکنان سازمان آبفا

استان تهران یشرق  

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 دکتر محمود حیدری

 دکتر سمیرا قیاسی

 

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 

 

20. 
بررسی میزان آشنایی پاسخ 

دهندگان به حوادث هزمت 

شهر تهران با عالئم شناسایی 

 مواد خطرناک 

 

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 دکتر سمیرا قیاسی

 دکتر محمود حیدری

 

 

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 

 

21. 
با  یارتباط بار کار یبررس

 یندر ب یشناخت یخطاها

کارگران شاغل در کارگاه 

یمارستاناحداث ب یساختمان  

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 دکتر سمیرا قیاسی

 دکتر محمود حیدری

 

 

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور
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22 . 
سوانح  یبررسی و مدلساز

 یلتحل یالن،استان گ یکیتراف

عوامل  یابیو ارز یتبحران

 مؤثر برآن

دانشکده محیط 

 ژیرنزیست و ا

دانشگاه آزاد واحد 

 تهران مرکز
 

 

کارشناسی 

 ارشد
 دکتر محمود حیدری

 دکتر سمیرا قیاسی

 

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 

 

23. 
مواجهه  یسکر یابیارز

در  یدبا بخارات فرمالدئ یشغل

 یبخش پاتولوژ ینشاغل

 شهر رشت یانرمد مراکز

 یدانشگاه آزاد اسالم

 واحد غرب تهران

 یکارشناس

 ارشد
 دکتر محمود حیدری

بهنوش خوش دکتر 

 منش

 

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 

 

 
 سال گذشته 3تا  های منتشر شده کتاب

 ترجمه تألیف تاریخ نشر ناشر وانعن ردیف

مقدمه ای بر ژئوتکنیک زیست  1

 محیطی

 

دانشگاه آزاد 

می واحد اسال

 زتهران مرک

 - تألیف 1396

کلیات مدیریت و مهندسی  2

 ایمنی

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

 - تألیف 1398
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 محل  تاریخ انجام  

 انجام فعالیت

 ردیف  نوع فعالیت  

 شروع پایان

 دوماهنامه سالمت کار ایران 1/2/94 1/7/94
SCOPUS  

 1 مقاله 2داوری 

دانشگاه علوم پزشکی خراسان  لهمج 16/1/93 93/ 16/1

 شمالی

 2 مقاله  2داوری 

سان مجله دانشگاه علوم پزشکی خرا 31/3/95 93/ 31/3

 شمالی

 3 داوری مقاله 

4/6/96  4/6/96  4 حقیقاتی با عنوان داوری طرح ت دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 03 June 
2016 

 ISI ،Separationمجله 

Science آلمان 

 ,ISIآلمان  ISI ،Separation Scienceداوری مجله 

IF=2.77 

5 

 دوماهنامه سالمت کار ایران 1/4/94 1/7/94
SCOPUS  

 6 الهمق 2 داوری

 دوماهنامه سالمت کار ایران 1/1/92 18/9/94
SCOPUS  

 7 مقاله 10داوری 

 دوماهنامه سالمت کار ایران 1/7/94 29/12/94
SCOPUS  

 8 مقاله 4داوری 

ایمنی و سالمت شغلی در  14/5/96 20/8/96

 بیمارستانها

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 9 داوری کتاب

20/8/96 13/7/96 Human reliability  

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن
  داوری کتاب

مقاله در دهمین کنگره ملی بهداشت و ایمنی  40داوری  اه علوم پزشکی گیالندانشگ 20/11/95 25/1/96

 کار

11 

  مجله  
Judishapur Journal of 

Health Sciences 

 

 12 مقاله 2داوری 

 ندوماهنامه سالمت کار ایرا 1/1/96 1/7/96
SCOPUS  

 13 مقاله 2داوری 
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 شرکت در کنفرانس ها و مجامع علمی و بین المللی 

نقش و  محل برگزاری موضوع بحث مجمع تاریخ ردیف

نحوه 

 شرکت 

نی سخنرا موضوع گزارش یا سخنرانی

ا چاپ کج

 شده

اسامی همکاران به ترتیب اولویت 

 )شامل نام متقاضی(

خرداد 1

1394 

 یمل شیهما نینهم

 کار یمنیت و ابهداش

دانشگاه علوم 

 دیشه یپزشک

 زدی یصدوق

 ينانوجاذب ها هيجامد بر پااستخراج فاز  زير ارائه پوستر

 زيمح يهوا يها ندهيآال هيتجز يبرا ،يکربن

 کار

 ،یعطار نیم الدواق دیس کتابچه 

 دیفرش ،یعبدالرحمن بهرام

  یدریمحمود ح ،یقربان

2014دسامبر  -2  1th National 

Chemistry and 

Nanotechnology 

Conference 

دانشگاه آزاد 

واحد  یاسالم

 رشت

Poster Graphene nano-platelets/silica 

composite as a novel sorbent for 

sampling and analysis of volatile air 

pollutants in two microextraction 

techniques 

 , Mahmoud Heidari کتابچه 

Abdolrahman Bahrami, Alireza 

Ghiasvand and Maryam 

Rafieiemam 

96اردیبهشت  -3 ملی دهمین همایش  

 بهداشت و ايمني کار

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 -یگوش ماه یسیطمغنا تینانوکامپوز دیتول ارائه پوستر

 یستیآن در حذف فتوکاتال ییو کارا  تیمگنت

: آزاد در حضور نور ماوراء بنفش  یبنزن از هوا

 یمحصوالت جانب نییتع

 نیحس  ،یدریمحمود ح کتابچه 

، مهدی شیرزاد یمیابراه

  سیبنی

96اردیبهشت  4 دهمین همایش ملی  

 بهداشت و ايمني کار

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
از  يکيکارکنان  يشغل تيرضا زانيم يبررس پوستر

 شهر رشت يمارستانهايب

 

 محمد جعفري ديزج ، محمود حيدري کتابچه 
 

96اردیبهشت  5 دهمین همایش ملی  

 بهداشت و ايمني کار

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
بررسي استرس شغلي کارکنان  يک  پوستر

 بيمارستان آموزشي و درماني در شهر رشت

 

رباب اطمه خوش پسند , سارا نوري, ف کتابچه 
مهدي رحمن پور,محمود حيدري,
 جهانگير بلورچيان

96اردیبهشت  6 ی مایش ملدهمین ه 

 بهداشت و ايمني کار

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
روش ها ي نمونه  رويکردهاي نوين در پوستر

 برداري ازآالينده هاي شغلي ومحيط زيست

 

الدين عطاري، مهري صارمي، سيد قوام  کتابچه 
محمود حيدري ، فريبا اميري   
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96اردیبهشت  7 دهمین همایش ملی  

 بهداشت و ايمني کار

علوم  دانشگاه

 زشکی گیالنپ
بررسي کيفيت زندگي کاري با ميزان  پوستر

يابي بهداشت روان پرخاشگري، بمنظور ارز

 پرستاران 

 

مونا درزي، محمود حيدري، سعيد  کتابچه 
 اميدي، اكبر خسروي

 

96اردیبهشت  8 دهمین همایش ملی  

 بهداشت و ايمني کار

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
ايزوفلوران در هوا وتعيين مقدار نمونه برداري  سخنرانی

با جاذب کامپوزيت سيليکاته نانولوله کربني 

ديواره برپايه روش ريز استخراج فاز چند 

 جامد

 

سيد قوام الدين عطاري، عبدالرحمن  کتابچه 
امي، فرشيد قرباني شهنا،  محمود بهر

 حيدري، مهري صارمي

96اردیبهشت  9 دهمین همایش ملی  

 بهداشت و ايمني کار

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
آسان نمودن کارهاي دستي و کاهش تنش  پوستر

 جسمي به کارگران

سيد قوام الدين  –عبداهلل ميروند  کتابچه 
جواد  -محمود حيدري  -عطاري

 تركمان

96اردیبهشت  10 دهمین همایش ملی  

 بهداشت و ايمني کار

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
ررسي شيوع اختالالت اسکلتي عضالني ب پوستر

بندي يک کارخانه کارگران بخش بسته 

 داروسازي

يحيائي، نعمت الهام حيدري، محمود  کتابچه 
 دوست، جاني زاده،

11 April 2017 10th National 

Congress of 

Occupational 

Health & Safety 

Guilan 

University 

of Medical 

Sciences 

Oral Biological monitoring of 

formaldehyde and acrolein using a 

novel needle trap device 

containing nanoporous silica 

aerogel sorbent 

 ,Abdullah Barkhordari کتابچه

Mansour Azari, Rezvan 

Zendehdel,  
Mahmoud Heidari  
 

12 March 

2015 
Asian Nano 

Forum 

Conference 

 

Kish, Iran Poster Solid phase microextraction 

coated with a novel nano-

composite fiber for sampling and 

analysis of Bic (chloromethyl) 

ether in air 

 

 ,.Attari G., Bahrami A کتابچه

Ghorbani S., Heidari 

Mahmoud. 
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13 March 

2015 
Asian Nano 

Forum 

Conference 

 

Kish, Iran Poster A green analytical technique 

based on nano-sorbent coated 

solid phase microextraction for 

sampling and analysis of 

Halothane in air 

 

 ,.Attari G., Bahrami A کتابچه

Ghorbani S., Heidari 

Mahmoud. 

14 September 

2016  
 

 

25th EPICOH 

2016  
International 

Conference of 

Epidemiology in 

Occupational 

Health 
Barcelona 4-7 

September 2016 

Barcelona, 

Spain 
Poster Application of needle trap device 

as a new micro-sampler for 

determination of chemical agents 

in workplaces 

 
Occup Environ Med 2016;73:A192-

A193 doi:10.1136/oemed-2016-

103951.530  

 
http://oem.bmj.com/content/73/Sup

pl_1/A192.3.abstract?sid=855c48e6

-1fbe-479e-a8d7-ac1d97650b5b 

مجله 
BMJ 

British 

Medical 

Journal 

Mahmoud Heidari, 

Maryam Rafieiemam 

15 September 

2016 

 

25th EPICOH 

2016  
International 

Conference of 

Epidemiology in 

Occupational 

Health 
Barcelona 4-7 

September 2016 

Barcelona, 

Spain 
Poster Knowledge, attitude and 

performance evaluation related to 

health, safety and environment 

management system 

 
Occup Environ Med 2016;73:A193-

A194 doi:10.1136/oemed-2016-

103951.533  

 
http://oem.bmj.com/content/73/Sup

pl_1/A193.3.abstract?sid=855c48e6

-1fbe-479e-a8d7-ac1d97650b5b 

مجله 
BMJ 

British 

Medical 

Journal 

Mahmoud Heidari, 

Maryam Rafieiemam 

http://oem.bmj.com/content/73/Suppl_1/A192.3.abstract?sid=855c48e6-1fbe-479e-a8d7-ac1d97650b5b
http://oem.bmj.com/content/73/Suppl_1/A192.3.abstract?sid=855c48e6-1fbe-479e-a8d7-ac1d97650b5b
http://oem.bmj.com/content/73/Suppl_1/A192.3.abstract?sid=855c48e6-1fbe-479e-a8d7-ac1d97650b5b
http://oem.bmj.com/content/73/Suppl_1/A193.3.abstract?sid=855c48e6-1fbe-479e-a8d7-ac1d97650b5b
http://oem.bmj.com/content/73/Suppl_1/A193.3.abstract?sid=855c48e6-1fbe-479e-a8d7-ac1d97650b5b
http://oem.bmj.com/content/73/Suppl_1/A193.3.abstract?sid=855c48e6-1fbe-479e-a8d7-ac1d97650b5b
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هااای  8پژوهشی  موضوع بند مربوط به انجام طرح های  –23جدول شماره  قاااء )فعالیت مااه ارت ئااین نا سااه آ ماااده 

 ات علمی آموزشی و پژوهشیفناوری(اعضای هی –پژوهشی 

اسامی همکاران به  ارائه تاریخ نام و موضوع اثر ردیف

ترتیب اولویت 

)شامل نام 

 متقاضی(

سمت در ارتباط با 

 فعالیت

 

1 . 

 

 

 کایلیذب سجا هیبر پا یتوسعه نمونه بردار تله سوزن 

 دیفرمالدئ باتیاز ترک یآئروژل به منظور نمونه بردار

 هوا یهادر نمونه  نیو آکرولئ

93شهریور   

 /پ3987/132/3

24/9/94  

رداریعبداله برخو  
دکتر منصور رضا زاده 

 آذری

دکتر رضوان زنده 

 دل

دکتر محمود 

 حیدری

 

 همکار

 

2 . 

 

 

و  دیفرمالدئ باتینرک یکیولوژیب شیپا یاعتبار بخش

 یادرار از نمونه بردار تله سوزن یدر نمونه ها نیآکرولئ

 کاربوکسن یو جاذب تجارآئروژل  کایلیجاذب س یحاو

 94فروردین 

 /پ281/132/3

27/1/94  

 عبداله برخورداری
دکتر منصور رضا زاده 

 آذری

دکتر رضوان زنده 

 دل

دکتر محمود 

 حیدری
 

 

 

 همکار

ات فرمالدئید با ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با بخار .3

استفاده از روش های نمونه برداری ریز استخراج تله 

( SPMEج فاز جامد )( و ریز استخراNTDسوزنی )

 در شاغلین بخش پاتولوژی مراکز درمانی شهر رشت

مرکز تحقیقات 

بهداشت و محیط 

 زیست

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 يدريمحمود حدکتر 

 الهام يحيايي

 ياسمن پوربخشي

 قياسي سميرا

 محمد نعيمي جوبني

مهدي جمشيدي 
 راستاني

 

 مجری
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 يآموزش سوابق
 

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي گيالناستاديار گروه مهندسي بهداشت حرفه اي و 

 يهوا ياده هنيآال يازها و آئروسل ها، نمونه بردارك گيناميط كار در دانشگاه )ديان آور محيز ييايميمل شس مرتبط با عواوس دريتدر
 زيه و ارزشيابي عوامل شيميايي، مباني كنترل آلودگي هوا، تهويه صنعتي و ...( ط كار، تجيمح

 پزشکي گيالن و همداندر دانشگاه هاي علوم  و ارگونومي بهداشت حرفه اي دروس مرتبط با ايمني، مدرس

نده يه آاليو تجز ينمونه بردار يدوره هاجهت تدريس  رانينفت ا يتابعه شركت مل يو شکت ها رانيابا شركت لوله و مخابرات  يهمکار
، نجاته و امداد و ياول ي، كمکها(ي)ارگونوم يانسان يفاكتورها ينسدو مه يارگونوم، يمنيا، ييايميكنترل عوامل شط كار، يمح يهوا يها

 و .... ت بحرانيمدر

تهران ،  يعلوم پزشک ين در دانشگاه هاالل احمر استان تهرات هيجمع بعنوان مربي يه و امدادگرياول يهاكمک دوره هاي آموزشي ارائه
و دانشکده  يشهر رام نور ، دانشگاه آزاد واحد يران ، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ، دانشگاه پيا يدانشگاه تهران ، دانشگاه علوم پزشک

 ساعت 800 بمدت يشهر ر يد رجائير شهيت دبيترب

 يميشركتها و كارخانجات استان تهران و پتروشران و كاركنان يمدبه  يمنيجهت آموزش ا يصنعت قاتيبا مركز آموزش و تحق يهمکار
 ماهشهر

 واحد های تدریس شده به تفکیک ترم های تحصیلی و موراد دروس

 تعداد واحد درس م درسنا ترم تحصیلی ردیف

1 

 

 ترم دوم

93-92 

 3 برداری هوا مبانی نمونه

 3 های هواتجزیه و ارزشیابی نمونه   
 2 مبانی کنترل آلودگی هوا  
 3 طراحی تهویه صنعتی  
 16 کارآموزی در عرصه  

 28 جمع  

 ادامه در صفحۀ بعد 
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ترم  ردیف

 تحصیلی

 تعداد واحد درس نام درس

2 

 

 لترم اوّ

94-93 

 3 مبانی نمونه برداری هوا

 3 ابی نمونه های هواتجزیه و ارزشی  

 3 طراحی تهویه صنعتی  

 2 دینامیک گازها و آئروسل ها  

 2 ارزیابی و مدیریت ریسک  

 8 کارآموزی در عرصه  

    

  جمع  

 

 تعداد واحد درس نام درس ترم تحصیلی ردیف

3 

 

 وم ترم د

94-93 

 3 2ایمنی در محیط کار 

 3 تیطراحی تهویه صنع  
 2 ارزیابی و مدیریت ریسک  
 3 ی هواتجزیه و ارزشیابی نمونه ها  
 3 مبانی نمونه برداری هوا  
 2 مبانی کنترل آلودگی هوا  
 16 کارآموزی در عرصه  

  جمع  

 ادامه در صفحۀ بعد 
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 تعداد واحد درس نام درس ترم تحصیلی ردیف

4 
 

 وّلترم ا

95-94 

 3 مبانی نمونه برداری هوا

یابی نمونه تجزیه و ارزش  

 های هوا

3 

 3 یطراحی تهویه صنعت  

دینامیک گازها و آئروسل   

 ها

2 

 2 ارزیابی و مدیریت ریسک  

 3 2ایمنی در محیط کار   

 8 کارآموزی در عرصه  

  جمع  

 

 
 اد واحد درستعد نام درس ترم تحصیلی ردیف

5 

 

 ترم دوم

95-94 

 3 2ایمنی در محیط کار 

 3 طراحی تهویه صنعتی  

 2 ارزیابی و مدیریت ریسک  

 3 ه و ارزشیابی نمونه های هواتجزی  

 3 مبانی نمونه برداری هوا  

 2 مبانی کنترل آلودگی هوا  

 3 2ایمنی در محیط کار   

 16 کارآموزی در عرصه  

  جمع  

 ادامه در صفحۀ بعد 
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تعداد واحد  نام درس ترم تحصیلی ردیف

 درس

6 

 

 ترم اول 

96-95 

 3 مبانی نمونه برداری هوا

 3 و ارزشیابی نمونه های هوا تجزیه  

 3 طراحی تهویه صنعتی  

 2 دینامیک گازها و آئروسل ها  

 2 ارزیابی و مدیریت ریسک  

 3 2ایمنی در محیط کار   

 8 کارآموزی در عرصه  

  جمع  

 

 

 احد درستعداد و نام درس ترم تحصیلی ردیف

7 

 

 ترم دوم 

96-95 

 3 طراحی تهویه صنعتی

 2 و مدیریت ریسکارزیابی   

 3 تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا  

 3 مبانی نمونه برداری هوا  

 2 ارزیابی و مدیریت ریسک  

 2 مبانی کنترل آلودگی هوا  

 16 ر عرصهکارآموزی د  

  جمع  

 ادامه در صفحۀ بعد 
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 تعداد واحد درس نام درس تحصیلیترم  ردیف

8 

 

 ترم اوّل

97-96 

 3 ونه برداری هوامبانی نم

تجزیه و ارزشیابی نمونه   

 های هوا

3 

دینامیک گازها و آئروسل   

 ها

2 

 2کارآموزی در عرصه   

 )ناپیوسته حرفه ای(

8 

 1کارآموزی در عرصه   

 )پیوسته حرفه ای(

8 

  جمع  

 

 

 احد درستعداد و نام درس ترم تحصیلی ردیف

9 

 

 دومترم 

97-96 

 3 طراحی تهویه صنعتی

 3 تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا  

 3 مبانی نمونه برداری هوا  

 2 ارزیابی و مدیریت ریسک  

 2 مبانی کنترل آلودگی هوا  

 16 ر عرصهکارآموزی د  

  جمع  

 ادامه در صفحۀ بعد 
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 تعداد واحد درس نام درس تحصیلیترم  ردیف

10 

 

 ترم اوّل

98-97 

 3 مبانی نمونه برداری هوا

تجزیه و ارزشیابی نمونه   

 های هوا

3 

دینامیک گازها و آئروسل   

 ها

2 

 2کارآموزی در عرصه   

 )ناپیوسته حرفه ای(

8 

 1کارآموزی در عرصه   

 )پیوسته حرفه ای(

8 

  جمع  

 

 احد درستعداد و نام درس ترم تحصیلی ردیف

11 

 

 دومترم 

98-97 

 3 طراحی تهویه صنعتی

 3 یابی نمونه های هواتجزیه و ارزش  

 3 مبانی نمونه برداری هوا  

 2 ارزیابی و مدیریت ریسک  

 2 مبانی کنترل آلودگی هوا  

 16 ر عرصهکارآموزی د  

  جمع  

 ادامه در صفحۀ بعد 
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 تعداد واحد درس نام درس تحصیلیترم  ردیف

12 

 

 ترم اوّل

99-98 

 3 مبانی نمونه برداری هوا

زشیابی نمونه تجزیه و ار  

 های هوا

3 

دینامیک گازها و آئروسل   

 ها

2 

 2کارآموزی در عرصه   

 )ناپیوسته حرفه ای(

8 

 1کارآموزی در عرصه   

 )پیوسته حرفه ای(

8 

  جمع  

 
 

 

 احد درستعداد و نام درس ترم تحصیلی ردیف

13 

 

 دومترم 

99-98 

 3 طراحی تهویه صنعتی

 3 ی هواتجزیه و ارزشیابی نمونه ها  

 3 مبانی نمونه برداری هوا  

 2 ارزیابی و مدیریت ریسک  

 2 مبانی کنترل آلودگی هوا  

 16 ر عرصهکارآموزی د  

  جمع  

 ادامه در صفحۀ بعد 
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 تعداد واحد درس نام درس تحصیلیترم  ردیف

14 

 

 ترم اوّل

1400-99 

 3 مبانی نمونه برداری هوا

ه تجزیه و ارزشیابی نمون  

 های هوا

3 

دینامیک گازها و آئروسل   

 ها

2 

 2کارآموزی در عرصه   

 )ناپیوسته حرفه ای(

8 

 1کارآموزی در عرصه   

 )پیوسته حرفه ای(

8 

  جمع  

 
 

 

 
 احد درستعداد و نام درس ترم تحصیلی ردیف

15 

 

 دومترم 

1400-99 

 3 طراحی تهویه صنعتی

 3 تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا  

 3 مبانی نمونه برداری هوا  

 2 ارزیابی و مدیریت ریسک  

 2 مبانی کنترل آلودگی هوا  

 16 ر عرصهکارآموزی د  

  جمع  
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 سوابق و فعاليتهاي اجرايي :
 

 (1384-86)  سال 3مسئول ايمني واحدهاي مختلف پااليشگاه نفت تهران بمدت  •

 (1386-87) سال 1شركت مهندسي سپاسد بمدت  HSE هاي مديريت مسئول برنامه ريزي و استقرار سيستم •

 (1387-88سال ) 1ت و گاز سپانير بمدت شركت مهندسي نيروي نف HSEهاي مديريت  استقرار سيستم مسئول برنامه ريزي و •
 

 همکاري با مركز آموزش و تحقيقات صنعتي به منظور تدريس ايمني و بهداشت كار كارگران پتروشيمي منطقه عسلويه •
 

 امدادگري به كارگران پتروشيمي منطقه عسلويهري با مركز آموزش و تحقيقات صنعتي به منظور تدريس كمکهاي اوليه و همکا •
 

 با جمعيت هالل احمر استان تهران جهت تدريس كمکهاي اوليه و امدادگري در سطح دانشگاههاي استان تهران همکاري  •
 

 1383-86سال دبير كانون هالل احمر دانشگاه علوم پزشکي تهران  •
 

 1383ارديبهشت  27-28شتي / عضو كميته اجرايي سمينار كشوري و دانشجويي علوم بهدا •
 

 1384آذرماه  22-23كشوري و دانشجويي علوم بهداشتي /  عضو كميته اجرايي سمينار •
 

 ل احمر استان تهرانبين دانشگاه علوم پزشکي تهران و جمعيت هالرسمي ماامدادگر دانشجو / قرارداد  20000مجري طرح آموزش •

 النيگ يپزشک ، دانشگاه علوم 1391آبان  11تا  9ران، يط ايهداشت محب يمهندس يش مليهمان يپانزدهم يته علميعضو كم •

و  يسي)مجله انگ "Journal of Research in Health Sciences (JRHS) "يپژوهش يمجله علم يداور مقاالت علم •
 همدان( يه علوم پزشکدانشکده بهداشت دانشگا يپژوهش يعلم

 ان(تهر يران )مجله دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکيا سالمت كار يپژوهش يمجله علم يداور مقاالت علم •

 عضو هيأت اجرايي انجمن علمي بهداشت كار ايران )شعبه استان گيالن( •

نشگاه علوم پزشکي گيالن )مجتمع فرهنگي ، دا96ارديبهشت  14لغايت  12دبير علمي دهمين همايش سراسري بهداشت و ايمني كار،  •
 كنار(سازمان صدا و سيما در زيبا 

 ن، دانشگاه علوم پزشکي تهرا98اسفند  1لغايت  29، عضو كميته علمي يازدهمين همايش سراسري بهداشت و ايمني كار •

 1لغايت  29، ت و ايمني كاريازدهمين همايش سراسري بهداش، سم شناسيمقاله هاي شفاهي ارائه عضو هيأت رئيسه پنل تخصصي  •
 ن، دانشگاه علوم پزشکي تهرا98اسفند 

 96لغايت مهر  93اشت دانشگاه علوم پزشکي گيالن از  سال مهر سردبير مجله تحقيقات سالمت كاسپين دانشکده بهد •

پزشکي گيالن )مجتمع ، دانشگاه علوم 96ارديبهشت  14لغايت  12عضو كميته اجرايي دهمين همايش سراسري بهداشت و ايمني كار،  •
 ر(فرهنگي سازمان صدا و سيما در زيبا كنا

 اشت دانشگاه علوم پزشکي گيالنمسئول امور دانشجويان استعداد درخشان دانشکده بهد •

 دانشگاه علوم پزشکي گيالن و ارتقاء دانشکده بهداشت يعترف يتهعضو كم •

 گيالن دانشگاه علوم پزشکي دانشکده بهداشت يپژوهش-يآموزش يعضو شورا •

 دانشگاه علوم پزشکي گيالن عملکرد و بهبود ساختار دانشکده بهداشت يشپا يتهعضو كم •
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 دانشگاه علوم پزشکي گيالن يستز يطبهداشت و مح يقاتمركز تحق يپژوهش يعضو شورا •

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده بهداشت آلودگي هوا و تهويه صنعتي ، عوامل شيميايي، ارگونوميهاي عوامل فيزيکيمسئول آزمايشگاه  •
 گيالن

 اشت دانشگاه علوم پزشکي گيالندانشکده بهدمدير گروه مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار  •

 

  اي اجراييديگر فعاليت ه

 محل عنوان ردیف

 بکارگیری

 تاریخ

 ماه سال

 

1   . 

 

همکاری در طرح تحول نظام آموزشی و عضویت در 

کارگروه تخصصی بسته آمایش سرزمین و تمرکز 

 زدایی

 دانشگاه علوم

 پزشکی گیالن

 

 

 

1394 

 

 

 اسفند

 

 

2  . 
خصصی بررسی صالحیت علمی عضو کارگروه ت

 اعضاء هیأت علمی دوازدهمین فراخوان جذب

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 

1394 

 

 

 بهمن

 

 پیگیری امور دانشجویان استعداد دانشکده .3

 تا کنون 1393از دیماه 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
تا  1393

 کنون

 هدیما

ا دبیر کنفرانس یک روزه آموزش مداوم دانشگاه ب .  4

شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت "عنوان 

 "ک در مراقبت های بیمارستانیریس

 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

آموزش مداوم 

جامعه پزشکی 

 استان گیالن
 

1394 
 

  دیماه

عضو شورای راهبردی تدوین برنامه استراتژیک  .5

ی دانشگاه علوم پزشکی گیالن از معاونت اجتماع

 تا کنون 96دیماه 

 دیماه 1396 
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 دارك اخذ شده دوره علمي و آموزشي گذرانده و م
 86سال  ""(  OHSAS ايمني و بهداشت حرفه اي ) استاندارد ارزيابي ""گذراندن دوره 

 86در سال  گذراندن دوره شناسايي خطر و ارزيابي ريسك
 86حران در سال گذراندن دوره مديريت ب

 90و   85در سال  ماتي و پيشرفتهمقد Scientific Writingگذراندن دوره 
 85در سال گري كمکهاي اوليه و امداد و نجات از جمعيت هالل احمر استان تهران و تدريس در دانشگاه هاي استان تهران اخذ مدرک مربي

 87در سال  TOEFL-IBTدر آزمون زبان  78خذ نمره ا -از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري MCHEاخذ مدرک زبان 

 (Speaking-Listening-Reading-Writing) زبان انگليسي بهتسلط 
 96و  95هاي در سال   Reference managerشركت در كارگاهاي روش تحقيق و 

 1397كارگاهاي توانمندسازي اساتيد شركت 
 


