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 و جوایز دریافت شده علمي اتافتخار: 

 1387ارشد ارگونومی سال  کارشناسی کشوریدر آزمون کشوری  3رتبه کسب  .1

به  يلتبد) 1391سال  ارگونومی دکتری اعزام به خارجبورسيه  کشوریدر آزمون کشوری  2رتبه کسب  .2

  (ایبورسيه داخل در رشته بهداشت حرفه

 7139در همايش سراسری ارگونومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سال  سخنران برترکسب عنوان  .3

 3981دانشکده بهداشت و تغذيه در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال  پژوهشگر برگزيدهکسب عنوان  .4

 1399م پزشکی بوشهر سال در دانشگاه علو فناور برتر دانشگاهکسب عنوان  .5
 

 

 مندی و توانمندی آموزشي و پژوهشي:عالقه 

 ای()بهداشت حرفه عوامل زيان آور محيط کار -1

 ارگونومی در طراحی  -2

 در ارگونومیدستگاهی های ارزيابی روش -3

 (3DSSPPو  CATIA) در ارگونومیو شبيه سازی مدلسازی  -4

 های عملکردی آنطراحی محصول و تست -5

 گزواسکلتون بعنوان تجهيز حفاظت فردی در ارگونومیطراحی و ساخت ا -6

 ناشی از کار ضالنیع-فاکتورهای اختالالت اسکلتیارزيابی و کنترل ريسک -7

 بيوريتم و نوبت کاری  -8
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  سوابق آموزشي
 

 کشور های علوم پزشکيمدرس واحدهای درسي در دانشگاه: 

 نيمسال تحصيلی مقطع و رشته تحصيلی  عنوان درس رديف
دانشگاه علوم 

 پزشکی

 کرمانشاه 90-91دوم  ایکارشناسی ناپيوسته بهداشت حرفه ( 2ارگونومی ) 1

 کرمانشاه 90-91اول  ایکارشناسی ناپيوسته بهداشت حرفه های مديريت يکپارچهسيستم 2

 کرمانشاه 90-91دوم  ایکارشناسی ناپيوسته بهداشت حرفه های مديريت يکپارچهسيستم 3

 کرمانشاه 89-90دوم  ایکارشناسی ناپيوسته بهداشت حرفه (3ی در محيط کار )ايمن 4

 کرمانشاه 91-92اول  ایکارشناسی ناپيوسته بهداشت حرفه مديريت صنعتی 5

 کرمانشاه 91-92اول  ایکارشناسی ناپيوسته بهداشت حرفه روانشناسی صنعتی 6

 کرمانشاه 91-92دوم  ایکارشناسی ناپيوسته بهداشت حرفه ( 2ارگونومی ) 7

 کرمانشاه 92-93اول  ایکارشناسی ناپيوسته بهداشت حرفه مديريت صنعتی 8

 کرمانشاه 92-93اول  ایکارشناسی ناپيوسته بهداشت حرفه روانشناسی صنعتی 9

 کرمانشاه 92-93اول  ایکاردانی بهداشت حرفه ( 1ارگونومی ) 10

 کرمانشاه 92-93دوم  ایبهداشت حرفه کارشناسی ناپيوسته ( 2ارگونومی ) 11

ایکاردانی بهداشت حرفه کارآموزی در عرصه 12  کرمانشاه 89-90دوم  

ایکاردانی بهداشت حرفه کارآموزی در عرصه 13  کرمانشاه 90-91دوم  

ایکاردانی بهداشت حرفه کارآموزی در عرصه 14  کرمانشاه 91-92دوم  

ایپيوسته بهداشت حرفهکارشناسی نا کارآموزی در عرصه 15  کرمانشاه 90-91اول  

ایکارشناسی ناپيوسته بهداشت حرفه کارآموزی در عرصه 16  کرمانشاه 91-92اول  

ایکارشناسی ناپيوسته بهداشت حرفه کارآموزی در عرصه 17  کرمانشاه 92-93اول  

ایکاردانی بهداشت حرفه کارآموزی در عرصه 18  کرمانشاه 92-93دوم  

ایکارشناسی پيوسته بهداشت حرفه گونومیار 19  شيراز 94-95اول  

20 
ای در مشاغل بهداشت حرفه

 خاص

کارشناسی پيوسته و ناپيوسته 

ایبهداشت حرفه  
 شيراز 94-95اول 

 شيراز 94-95اول کارشناسی پيوسته و ناپيوسته ای و بهداشت حرفه 21



4 

 

ایبهداشت حرفه نانوتکنولوژی  

ایارشناسی ناپيوسته بهداشت حرفهک مهندسی روشنايی 22  شيراز 94-95دوم  

 بوشهر 94-95اول  کارشناسی پيوسته بهداشت عمومی ایبهداشت حرفه 23

 بوشهر 94-95اول  کارشناسی ناپيوسته بهداشت عمومی ایبهداشت حرفه 24

 بوشهر 94-95اول  کارشناسی پيوسته بهداشت محيط ایايمنی و بهداشت حرفه 25

 بوشهر 95-96اول  کارشناسی پيوسته بهداشت عمومی ایاشت حرفهبهد 26

 بوشهر 95-96اول  کارشناسی ناپيوسته بهداشت عمومی ایبهداشت حرفه 27

 بوشهر 95-96اول  کارشناسی پيوسته بهداشت محيط ایايمنی و بهداشت حرفه 28

 ربوشه 96-97اول  کارشناسی پيوسته بهداشت عمومی ایبهداشت حرفه 29

 بوشهر 96-97اول  کارشناسی ناپيوسته بهداشت عمومی ایبهداشت حرفه 30

 بوشهر 96-97اول  کارشناسی پيوسته بهداشت محيط ایايمنی و بهداشت حرفه 31

 بوشهر 98-99اول  کارشناسی پيوسته بهداشت عمومی ایبهداشت حرفه 32

 بوشهر 1399-1400اول  کارشناسی پيوسته بهداشت عمومی ایبهداشت حرفه 33

 
 

 هاو سازمان در صنایع های آموزشي تخصصيمدرس کارگاه:  

  1389رمانشاه سال ک -کارخانه قند اسالم آباد غرب در "ارگونومی در صنعت"روزه کارگاه دو  .1

  1390سال رمانشاه ک -در کارخانه قند اسالم آباد غرب "ايمنی و بهداشت صنعتی"روزه کارگاه دو  .2

 1391 -ای استان کرمانشاهحرفهبرای کارشناسان بهداشت "سازیايمنی در ساختمان" روزهکارگاه يک  .3

، برای پرستاران استان کرمانشاه "رمانید-ارگونومی در سيستم خدمات بهداشتی" کارگاه يک روزه دوره 5 .4

 1390-92سال 

 1391سال  -نشاهبيمارستان حضرت معصومه کرما در "ايمنی شغلی در پرستاری"روزه کارگاه يک  دوره 2 .5

 1391ال س -در شرکت گاز استان کرمانشاه "ارگونومی اداری و صنعتی" کارگاه يک روزه .6

 1392ال س -ای کرمانشاهبرای پرسنل شرکت برق منطقه "ارگونومی اداری"کارگاه يک روزه  .7

 1392ال س -در بيمارستان فارابی کرمانشاه "ارگونومی و سالمت شغلی"روزه کارگاه يک  دوره 2 .8

 ای صنايعبرای کارشناسان بهداشت حرفه "(KIMارگونومی در صنعت )روش ارزيابی "ه کارگاه يک روز .9

 1394 سال -شيراز

 1395ال س -در شرکت پااليش نفت کرمانشاه "ارگونومی صنعتی"روزه کارگاه يک  دوره 2 .10
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 1395ال س -در شرکت فوالد خوزستان HSE" در مديريت مشارکتی"کارگاه يک روزه  .11

ر دومين د "ارگونوميک آناليزهای در آن کاربرد و (DHM) انسان ديجيتالی سازیافزارهای مدلنرم"گاه کار .12

 1395ال س -همايش بين المللی ارگونومی ايران )شيراز(

 با تبهداش وزارت (OEL) شغلی مواجهه مجاز حدود دفترچه در مطرح ارزيابی ارگونوميک روشهای"کارگاه  .13

 1395ال س -در دومين همايش بين المللی ارگونومی ايران )شيراز( "Snookجداول  بر تاکيد

 97ال س -در شرکت پتروشيمی زاگرس )پارس جنوبی( "کاریاصول نوبت"کارگاه دو روزه  دوره 2 .14

پزشکی  دانشگاه علومدر  "و کاربرد آن در آناليز وظايف حمل بار 3DSSPPافزار آشنايی با نرم"کارگاه  .15

 97سال  -شيراز

 97سال  –در شرکت گاز استان بوشهر  "های شغلیبيماری"ه يک روزه کارگا .16

 1397سال  -ای پسران دارابدر دانشکده فنی و حرفه "دوره جامع افسر ايمنی و بهداشت"کارگاه سه روزه  .17

 -نوبی()پارس ج در شرکت پتروشيمی زاگرس "اصول نوبتکاری و راهکارهای انطباق با آن"کارگاه دو روزه  .18

 1398تير 

پزشکی  دانشگاه علومدر  "و کاربرد آن در آناليز وظايف حمل بار 3DSSPPافزار آشنايی با نرم"کارگاه  .19

 97تير  -شيراز

 1398مرداد  - )پارس جنوبی( در شرکت پتروشيمی زاگرس "عوامل زيان آور محيط کار"کارگاه دو روزه  .20

 1398رداد م -رس جنوبی )جم(در شرکت مجتمع گاز پا "کاریبيوريتم و شيفت"کارگاه دو روزه  .21

نوبی( )پارس جدر شرکت پتروشيمی زاگرس  "اصول نوبتکاری و راهکارهای انطباق با آن"کارگاه سه روزه  .22

 1398مرداد  -

 1398هريور ش -)پارس جنوبی( در شرکت پتروشيمی زاگرس  "عوامل زيان آور محيط کار"کارگاه دو روزه  .23

نوبی( )پارس جدر شرکت پتروشيمی زاگرس  "هکارهای انطباق با آناصول نوبتکاری و را"کارگاه سه روزه  .24

 1398مهر  -

 1398بان آ -)پارس جنوبی( در شرکت پتروشيمی زاگرس  "عوامل زيان آور محيط کار"کارگاه دو روزه  .25

 1398بان آ -در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی )جم( "ارگونومی در صنعت"کارگاه دو روزه  .26

نوبی( )پارس جدر شرکت پتروشيمی زاگرس  "ل نوبتکاری و راهکارهای انطباق با آناصو"کارگاه سه روزه  .27

 1398آذر  -

 1398همن ب -)پارس جنوبی( در شرکت پتروشيمی زاگرس  "و انطباق با آن شيفت کاری"کارگاه سه روزه  .28

اه : پااليشگ(SPGCدر شرکت گاز پارس جنوبی ) "بهداشت حرفه ای در صنعت نفت"کارگاه يک روزه  .29

 1399 شهريور -ششم
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: پااليشگاه (SPGCدر شرکت گاز پارس جنوبی ) "در صنعت نفت طراحی پست کار"کارگاه دو روزه  .30

 1399 دی -پنجم

له گندگل گهر سيرجان )شرکت معدنی و صنعتی در شرکت  "عوامل زيان آور محيط کار"کارگاه دو روزه  .31

 1399 دی –نظم آوران( سازی 

رگونومی المللی اسومين همايش بيندر  "ارگونومیدر آناليز  3DSSPPافزار نرم کاربرد" يک روزه کارگاه .32

 1399اسفند  - ايران: دانشگاه علوم پزشکی شيراز

 1400 خرداد -پتروشيمی مرجان )پارس جنوبی( در شرکت  "ارگونومی عمومی در صنعت"کارگاه دو روزه  .33
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 سوابق پژوهشي

 کشور علوم پزشکي هایهای تحقيقاتي مصوب در دانشگاه حطر: 

 محل تصويب طرح عنوان طرح طرح کد رديف
سمت در 

 طرح

1 90195 

يل موثر بر آن در عضالنی و دال -بررسی شيوع اختالالت اسکلتی

از توابع )شهر انديشه  -شهری شهری و برونرانندگان تاکسی درون

 تهران(

دانشگاه علوم 

 شاهپزشکی کرمان
 مجری

2 90259 

بررسی ارتباط فشارهای فيزيکی و روانی شغلی با اختالالت 

شکی عضالنی در پرستاران بيمارستانهای دانشگاه علوم پز -اسکلتی

 1390سال  -کرمانشاه

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
 مجری

3 90278 
بررسی ميزان رضايتمندی تحصيلی دانشجويان از وضعيت آموزشی 

 1390-91وم پزشکی کرمانشاه در سال تحصيلی دانشگاه عل

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
 همکار

4 90282 
بررسی عوامل موثر بر ميزان عالقه و مشارکت دانشجويان 

ی: دانشگاه مطالعه مورد -تحصيالت تکميلی در فعاليتهای پژوهشی

 علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
 همکار

5 91169 
ررسی ميزان شيوع استرس شغلی و مقايسه آن در پرسنل عملياتی ب

 1391نشانی و پرسنل اورژانس پزشکی شهر کرمانشاه در سال آتش

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
 مجری

6 91352 
رگران معادن سنگ و عضالنی در کا-بررسی شيوع دردهای اسکلتی

 ای کاریسنگ بری کرمانشاه )گوهره( و ارتباط آن با پوسچره

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
 همکار

7 92145 
بررسی ارتباط بار کاری و فرسودگی شغلی کارکنان بخش اداری 

  1391دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
 مجری

8 92149 
کيفيت زندگی و رابطه آن با شکست های شناختی در بين 

 م پزشکی کرمانشاهدانشجويان دانشگاه علو

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
 مجری

9 92201 
ضالنی در پرسنل ع-ارزيابی ريسک و شيوع اختالالت اسکلتی

 های دانشگاههای راديولوژی و آزمايشگاه شاغل در بيمارستانشبخ

 1392علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
 همکار

10 92221 
ر آموزش پيامکی ارگونومی بر اختالالت اسکلتی بررسی تاثي

عضالنی رانندگان کاميونهای باربری شهرستان کرمانشاه در سال 

1392 

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
 مجری
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11 92226 
ن بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و ميزان مواجهه با صدا در کارگرا

 92معادن سنگ و سنگبری های استان کرمانشاه در سال 

انشگاه علوم د

 پزشکی کرمانشاه
 مجری

12 92436 
های شغلی و و ارتباط با ويژگی چشمیبررسی ميزان خستگی 

ر ددموگرافيکی کاربران کامپيوتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 1391سال 

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
 مجری

13 3314210 
ز ليک و متاآناارزيابی خطر سرطان در آتشنشان ها: يک مرور سيتماتي

 به روز شده

دانشگاه علوم 

 پزشکی البرز
 همکار

14 1565 

ز کار و تعيين اعضالنی ناشی -ارزيابی شيوع اختالالت اسکلتی

ی عوامل مرتبط با آن در ميان کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشک

 بوشهر

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر
 مجری

15 951 
 گ و مير ناشی از آن در شغلبررسی ارتباط بروز سرطان ريه و مر

 حليل بر مطالعات کوهورتت-آتشنشانی: مرور سيستماتيک و فرا

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر
 مجری

16 990027 

عضالنی و -شيوع و ريسک فاکتورهای اختالالت اسکلتیبررسی 

خستگی بينايی ناشی از کار در ميان کارکنان اداری گمرک 

 بندرعباس

دانشگاه علوم 

 رمزگانپزشکی ه
 مجری

17 990113 
در هوای محيطی و غلظت  BTEXغلظت فصلی ترکيبات 

 بيولوژيکی آن در ميان جمعيت عمومی شهر عسلويه

موسسه ملی 

تحقيقات علوم 

 )نيماد( پزشکی ايران

 مجری
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 های علمي:ها و کنفرانسمقاالت ارائه شده در همایش 

 نام همايش نوع مقاله عنوان مقاله رديف
محل 

 برگزاری

1 
بررسی وضعيت سالمت روانی رانندگان حرفه ای در ترمينال 

 های بين شهری، شهر تهران
 رانینسخ

دومین كنفرانس بین 

المللی سالمت، ايمنی، 

 محیط زيست

 -تهران

1388 

2 Application of ergonomics in improving the design 
of laparoscopic surgical tools 

 پوستر

دومین كنگره بین المللی 

الپاراسكوپی و جراحی 

 هاي كم تهاجمی

-شیراز 

1389 

3 The Ergonomics of Children in Playground 
Equipment Safety 

 پوستر
اولین همايش ملی 

 سالمت شهري

 -تهران

1389 

4 
بررسی وضعيت کيفيت خواب رانندگان حرفه ای در ترمينال 

 های بين شهری، شهر تهران
 پوستر

همايش ملی ساماندهی 

مديريت ايمنی و 

ايبهداشت حرفه  

 -تهران

1389 

5 
تغيير در طراحی تخت کفش از ديدگاه ارگونومی و تاثير آن بر 

 ضريب اصطکاک و پايداری انسان در حين راه رفتن
 پوستر

مین همايش هفت

سراسري بهداشت و 

 ايمنی كار

 -قزوين

1390 

های کنترلی و قابليت اطمينان عملکردرابطه بين سبک 6  پوستر 

هفتمین همايش 

سراسري بهداشت و 

 ايمنی كار

 -قزوين

1390 

7 
 مطالعه موردی خطای انسانی با رويکرد ارگونومی شناختی در

 تفاده از روشيکی از اتاق های کنترل صنايع پتروشيمی با اس

 CREAM گسترده

 پوستر

چهارمین همايش 

سراسري مديران و 

 نفت HSEمتخصصین 

 1390تهران 

8 The role of zinc in the managing of tinnitus in 
industrial workers of Khuzestan 

 پوستر

همايش كشوري 

بهداشت، تالش امروز، 

 نیاز آينده

 -كرمانشاه

1391 

9 
( JSA) ستفاده از روش آناليز ايمنی شغلارزيابی ريسک با ا

 در يکی از صنايع نساجی کرمانشاه
 پوستر

همايش كشوري 

بهداشت، تالش امروز، 

 نیاز آينده

 -كرمانشاه

1391 

10 
عضالنی و داليل موثر بر آن  -بررسی شيوع اختالالت اسکلتی

شهر انديشه  -شهری شهری و بروندر رانندگان تاکسی درون

ان()از توابع تهر  
 رانینسخ

همايش كشوري 

بهداشت، تالش امروز، 

 نیاز آينده

 -كرمانشاه

1391 
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11 
در  HAZAN شناسايی و ارزيابی خطرات با استفاده از روش

 يکی از واحدهای صنعتی شهر کرمانشاه
 پوستر

همايش كشوري 

بهداشت، تالش امروز، 

 نیاز آينده

 -كرمانشاه

1391 

12 
پرستاری بيمارستان امام  ارزيابی پوسچرهای کاری در کادر

 REBA رضا با استفاده از روش
 پوستر

همايش كشوري 

بهداشت، تالش امروز، 

 نیاز آينده

 -كرمانشاه

1391 

13 
-بررسی ميزان شيوع استرس شغلی در پرسنل شاغل در بخش

سال  -های اورژانس مراکز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه

1391 

 پوستر
چهارمین كنگره علوم 

 ب كشورپزشكی غر

-كرمانشاه

1391 

14 
بررسی ميزان انگيزش بالقوه شغلی در بين کارکنان يکی از 

 1391شرکتهای نفتی در سال 
 پوستر

چهارمین كنگره علوم 

 پزشكی غرب كشور

-كرمانشاه

1391 

15 
در ارزيابی ريسک در واحد  ETBAو  HAZOPمقايسه تکنيک 

 های ايرانمراکس يکی از پااليشگاه
 پوستر

ن كنگره علوم چهارمی

 پزشكی غرب كشور

-كرمانشاه

1391 

16 
های دانشگاه علوم ارزيابی ميدان مغناطيسی اطراف رايانه

 پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با سالمت کاربران
 پوستر

هشتمین همايش 

سراسري بهداشت و 

 ايمنی كار

 -ساري

1392 

17 
بررسی ارتباط خستگی چشمی با ويژگيهای شغلی و 

کاربران کامپيوتری دانشگاه علوم پزشکی  دموگرافيکی

1391کرمانشاه در سال   

 پوستر

هشتمین همايش 

سراسري بهداشت و 

 ايمنی كار

 -ساري

1392 

18 
کرد های کنترلی و رابطه آن با قابليت اطمينان عملتعيين سبک

ز ااتاق کنترل يکی از پااليشگاههای ايران با استفاده  3در 

 CREAM  روش اوليه

 پوستر

شتمین همايش ه

سراسري بهداشت و 

 ايمنی كار

 -ساري

1392 

19 
 شناسايی خطرات و ارزيابی ريسک با استفاده از روش

HAZAN های نفتی غرب کشوردر يکی از شرکت 
 پوستر

هشتمین همايش 

سراسري بهداشت و 

 ايمنی كار

 -ساري

1392 

20 
-مقايسه ميزان شيوع استرس شغلی در پرسنل عملياتی آتش

1391پرسنل اورژانس پزشکی شهر کرمانشاه در سال  نشانی و  
 پوستر

هشتمین همايش 

سراسري بهداشت و 

 ايمنی كار

 -ساري

1392 

21 
بررسی ارتباط بين جو ايمنی و انگيزش بالقوه شغلی در بين 

های نفتی غرب کشورکارکنان يکی از شرکت  
 پوستر

هاي هفتمین همايش تازه

 علوم بهداشتی

 -تهران

1392 

22 
های  شناختی در عيين خطاهای شناختی و پروفايل فعاليتت

روش  های کنترل يکی از پااليشگاههای نفتی با استفاده ازاتاق

 CREAMگسترده 

 پوستر
هاي هفتمین همايش تازه

 علوم بهداشتی

 -تهران

1392 
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23 
های بررسی ميزان شيوع استرس شغلی و رابطه آن با ويژگی

نشانان شهر کرمانشاه در سال شغلی و دموگرافيکی در آتش

1391 

 پوستر
هاي هفتمین همايش تازه

 علوم بهداشتی

 -تهران

1392 

24 
ارزيابی ريسک خطرات به روش رديابی انرژی و تجزيه و 

-در واحد مراکس يکی از پااليشگاه (ETBA)ها تحليل حفاظ

 های ايران

 پوستر
هاي هفتمین همايش تازه

 علوم بهداشتی

 -تهران

1392 

25 
 دانشگاههای در موجود آزمايشگاهی هودهای عملکرد ارزيابی

 ( 1391) کرمانشاه پزشکی علوم و رازی
 پوستر

هاي هفتمین همايش تازه

 علوم بهداشتی

 -تهران

1392 

26 
 موعل دانشگاه انويدانشج رضايتمندی تحصيلیزان مي بررسی

از وضعيت آموزشی )سخت افزاری و نرم  کرمانشاه پزشکی

  افزاری(

 پوستر
چهاردهمین همايش 

 آموزش علوم پزشكی

 -تهران 

1392 

27 
بررسی مشکالت ناشی از نوبتکاری در کارکنان نيروگاه 

 1392حرارتی بيستون کرمانشاه در سال 
 پوستر

دومین كنگره پژوهشی 

 علوم پزشكی كرمانشاه

 -كرمانشاه

1392 

28 
 فاکتورهای فرسوگی شغلی در پرستاران يکی ازشيوع و ريسک

 (1392های شهر کرمانشاه )بيمارستان
 پوستر

اولین همايش سراسري 

 ارگونومی

 -همدان

1393 

29 
بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و بارکاری کارکنان بخش 

 اداری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 پوستر

اولین همايش سراسري 

 ارگونومی

 -همدان

1393 

30 
ناختی معلمان شهای جمعيتارتباط درگيری شغلی با ويژگی

 1392مقطع راهنمايی کرمانشاه سال 
 پوستر

اولین همايش سراسري 

 ارگونومی

 -همدان

1393 

31 
رگران معادن عضالنی در کا-ارزيابی ريسک اختالالت اسکلتی

 1392سنگ و صنايع سنگبری کرمانشاه در سال
 پوستر

اولین همايش سراسري 

 ارگونومی

 -همدان

1393 

32 
Changing of friction coefficient, walking speed and 
cadence on slippery and dry surfaces: shoes with 

different groove depths 

 رانینسخ
دومین همايش بین 

 المللی ارگونومی ايران

 -شیراز

1395 

33 Ergonomic Assessment and Redesign of Manual 
Handling Workstation in CATIA  

 پوستر
مايش بین دومین ه

 المللی ارگونومی ايران

 -شیراز

1395 

34 
از سه  استفاده در یموضع یو ناراحت یکاربر یراحت سهيمقا

 کاغذبر یچيق جيمدل را
 پوستر

دومین همايش بین 

 المللی ارگونومی ايران

 -شیراز

1395 

35 
فاکتورهای فيزيکی و سازمانی مرتبط با اختالالت ريسک

آوری پسماند گران جمعنی در ميان کارعضال-اسکلتی

 شهرداری شيراز

 رانینسخ

 )مقاله برتر(

سومین همايش 

 ارگونومی ايران

 -تهران

1397 

36 
دهی فاکتورهای فردی ( در وزنSEMمدل معادالت ساختاری )

 و سازمانی مرتبط با جو ايمنی در پااليشگاه نفت
 پوستر

يازدهمین همايش ايمنی 

 و بهداشت كار

 -تهران

1398 
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37 
 اردهوابی تاثير جليقه ارگونوميکی بر نيروهای بيومکانيکی ارزي

 آوری پسماندبر ستون فقرات کارگران جمع
 رانینسخ

يازدهمین همايش ايمنی 

 و بهداشت كار

 -تهران

1398 

38 
ت ارزيابی تاثير جليقه ارگونوميکی بلند کردن بار بر فعالي

 الکتريکی عضالت راست کننده ستون فقرات
 رانینسخ

-همايش بین سومین

 المللی ارگونومی ايران

 -شیراز

1399 
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 تا کنون 1399علوم پزشکی بوشهر از سال 
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لی و تحصي ترم 8در  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی -ایاستاد مشاور دانشجويان بهداشت حرفه -10

 دانشجو در هر نيمسال 30تعداد 

در  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهه: ايش کشوری بهداشت، تالش امروز، نياز آيندداور علمی هم -11

 1391سال 
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 1395يراز: سال ش-داور علمی دومين همايش بين المللی ارگونومی ايران -13

 1395يراز: سال ش-رگونومی ايرانعضو کميته علمی دومين همايش بين المللی ا -14

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاههای تحقيقاتی کميته تحقيقات دانشجويی طرحعلمی داور  -15

 کنونتا 1394از سال  بوشهردانشگاه علوم پزشکی و فناورانه در های تحقيقاتی داور علمی طرح -16

 تاکنون 1399ز سال ستان بوشهر اا -ثبت اختراعات در پارک علم و فناوری خليج فارسداور  -17

 عضو شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  -18

  International journal of occupational and environmental medicine المللیبين داور مجله -19

  Journal of multidisciplinary healthcare المللیداور مجله بين -20

 Iranian journal of public health المللیبين داور مجله -21

 Safety and health at work المللیداور مجله بين -22

 International journal of school healthالمللی داور مجله بين -23

 شيرازدانشگاه علوم پزشکی "نظام مراقبت وعلوم بهداشتی "پژوهشی -داور مجله علمی -24

 دانشگاه علوم پزشکی اردبيل"سالمت و بهداشت"پژوهشی -علمی مجلهداور  -25

 دانشگاه علوم پزشکی يزد "طب کار"پژوهشی -علمیمجله ور دا -26

 تهراندانشگاه علوم پزشکی  "ت و ايمنی کارفصلنامه بهداش"پژوهشی -داور مجله علمی -27

 بوشهراه علوم پزشکی دانشگ "طب جنوب"پژوهشی -داور مجله علمی -28

 

 کارشناسي ارشددانشجویان پایان نامه  مشاور راهنما و استاد: 

ر حين دحتانی ابعاد شيار تخت کفش بر توان مکانيکی و گشتاورهای وارد بر مفاصل اندام تتأثير اندازه  .1

 تهران( و توانبخشی )دانشگاه علوم بهزيستیرفتن بر روی سطوح خشک و لغزنده  راه

شيراز  فقيهی کارهای اصالحی ارگونوميک به منظور بهبود شرايط محيط کار در بيمارستان شهيدارائه راه .2

 )دانشگاه علوم پزشکی شيراز( اده از تکنيک کارگاه آيندهبا استف

ی آورعارزيابی بار کار فيزيکی و مقايسه آن با حداکثر ظرفيت انجام کار فيزيکی در کارگران جم .3

 )دانشگاه علوم پزشکی شيراز( 1396 پسماند شهر شيراز

ر د مغز و اعصابحان جرااستفاده حمايتی ساعد برای  ه ارگونوميکطراحی، ساخت و ارزيابی وسيل .4

 )دانشگاه علوم پزشکی شيراز( حين جراحی با ميکروسکوپ
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ش ان با نقباال و پايين بر روی عملکرد شناختی و فرسودگی شغلی کارکن فرکانسصداهای  ريتأثبررسی  .5

 (کرمان)دانشگاه علوم پزشکی ازيابی خستگی در يک صنعت پتروشيمی ميانجی ب

 

 ثبت اختراع و پتنت 

 1399ال س -ونومیكی كاهنده فشار بر كمر در بلند كردن بارجلیقه ارگ -1

 

  ترجمه کتاب: وتاليف 

 1395های سازمان بين المللی کار(: )چک پوينت کارمحيط  در استرس پيشگيری ازترجمه کتاب  .1

 -يرازش: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مبانی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانیتاليف کتاب  .2

 1399اسفند 

 (: در حال ترجمهTextbook of Work Physiologyيولوژی کار )فيز .3

 

 هاو سازمان کاری در صنایع تجارب:  

ای و طب در شرکت خدمات مهندسی بهداشت حرفهو مشاور ارگونومی  ایکارشناس بهداشت حرفه .1

 1387-1389در سالهای  تهران "انداز کار سالمچشم"کار 

 بمدت يکسال بيمارستان داراب احداث ساختمان ای پروژهمسئول ايمنی و بهداشت حرفه .2

 الس 2اتيلن شيراز جم گستر بمدت های پلیای شرکت توليدی لولهبهداشت حرفهايمنی و مسئول  .3

 ای کشتارگاه صنعتی پاسارگادمرغ شيراز بمدت يکسالمسئول ايمنی و بهداشت حرفه .4

 سال 2 ای شرکت توليدی جهير شيراز بمدتمسئول ايمنی و بهداشت حرفه .5

ی شنايآ، اصول ارگونومی در حمل دستی بارشی برای کارگران صنايع با عناوين: های آموزمدرس دوره .6

-ء قلبیکی و احياهای اوليه پزشکمکبا انواع حريق و اطفاء آن، ايمنی برق و ماشين آالت صنعتی، 

 . ريوی

 ای در صنايعبهداشت حرفهايمنی و های در زمينه آموزش وزارت کارمدرس مورد تائيد  .7

فاده تعضالنی با اس-مطالعه و ارزيابی ميزان شيوع اختالالت اسکلتی"مجری پروژه ارگونومی با عنوان  .8

  "1389ال در کارکنان عملياتی پااليشگاه گاز فجر جم در س Body-mapو   QECاز روش 

ت کيش )شرکانفورماتيک نوين  سازی برنامه جامع ارگونومی اداری در شرکتپياده" مجری پروژه .9

 1391در سال  "افزارهای بانک مرکزی ايران(طراح نرم
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وزان آمانشآنتروپومتری د"دران با عنوان ناظر علمی طرح تحقيقاتی سازمان نوسازی مدارس استان مازن .10

 "نزندرادوره ابتدايی و تحليل و توزيع آنها جهت طراحی ارگونوميکی ميز و صندلی مدارس استان ما

 1392در سال 

ال در س "آور محيط کار در شرکت پتروشيمی کاويانگيری عوامل زياناندازه"علمی پروژه  ناظر .11

 . شرکت پيمانکار: ايمن کيا صنعت1399

در  "نبرنامه جامع ارتقاء سالمت در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سيرجا"مشاور ارگونومی پروژه  .12

 1400سال 

 

 تخصصيهای دارنده گواهينامه در دوره: 

 2007ساعت(، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شيراز،  24روزه ) 18001OHSAS  ،3کارگاه  .1

 2007ساعت(، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شيراز، 24روزه ) HSE ،3کارگاه  .2

، مدرس: 2010ay M-ساعت، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 40، ماکروارگونومیکارگاه آموزشی  .3

 دکتر هوشنگ شاهنواز

ساعت،  8 (،Project Design & Managementکارگاه آموزشی مدیریت و طراحی پروژه ) .4

 ، مدرس: دکتر هوشنگ شاهنواز1388دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی سال 

 1389ساعت(، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی  30روزه ) MATLAB ،10کارگاه آموزشی  .5

ی انسان سازی ديجيتالافزار مدلگونومی با استفاده از نرمسازی و ارزيابی ارکارگاه آموزشی شبيه .6

)DSSPP3( ،2  1391روزه، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی سال 

 3139، موسسه آموزشی چکاد، تهران، سال Arc GISکارگاه هفت روزه سامانه اطالعات جغرافيايی  .7

 

 

  های مختلف آموزشي و پژوهشيکارگاهدارنده گواهينامه در: 

 1387سال  بهزيستی و توانبخشیساعت، دانشگاه علوم  8، "پروپزال نويسی"ارگاه ک -1

 1387سال  بهزيستی و توانبخشیساعت، دانشگاه علوم  8، "های آماری در تحقيقاتروش "کارگاه  -2

 1390ساعت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال  6، "نويسی به زبان فارسیمقاله"کارگاه  -3

 1390ساعت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال  6، "هگزارش کوتا"کارگاه  -4

 1390سال  کرمانشاهساعت، دانشگاه علوم پزشکی  12 ،"ایاخالق حرفه"کارگاه  -5

سال  شاهکرمانساعت، دانشگاه علوم پزشکی  16 ،"بازخوانی مفاهيم بنيادين در تحقيقات علمی"کارگاه  -6

1390 

 1390سال  کرمانشاهاه علوم پزشکی ساعت، دانشگ 6 ،"مشاوره و راهنمايی"کارگاه  -7
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 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی 8، "انشجو با رويکرد پست مدرن )راه حل مدار(د-رابطه استاد"کارگاه  -9

 1391کرمانشاه سال 

 1392ساعت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال  8، "نجی آموزشینيازس"کارگاه  -10

 1392ساعت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال  16، "های نوين در تدريسروش"کارگاه  -11

 1395سال  شيرازساعت، دانشگاه علوم پزشکی  6 ،"ایاخالق حرفه"کارگاه  -12
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 1398سال  بوشهرساعت، دانشگاه علوم پزشکی  3 ،"ایاخالق حرفه"کارگاه  -14

 1399سال  بوشهرساعت، دانشگاه علوم پزشکی  2 ،"ایهای چندگزينهارزيابی آزمون"کارگاه  -15

 1399سال  بوشهرساعت، دانشگاه علوم پزشکی  3 ،"چگونه يک فرآيند آموزشی بنويسيم"کارگاه  -16

 5نطقه های کالن مساعت، دانشگاه 50 ،"دوره پيشرفته يادگيری الکترونيکی و آموزش مجازی"کارگاه  -17

 1399سال  کشوری

 1399سال  بوشهرساعت، دانشگاه علوم پزشکی  2 ،"های تدوين کوريکولوممدل"کارگاه  -18
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