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 مرتبه علمي

 دانشيار 

 

 و تحصيلي سوابق فردی 

 .1376ای در سال اخذ درجه کارشناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته بهداشت حرفه 

 .1379ای در سال اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته بهداشت حرفه 

 .1386ای در سال اخذ درجه دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته بهداشت حرفه 

 نعتی/سازمانی و صاسی شنروان / سازی نمونهآماده هایشغلی وتکنیک عوامل شیمیاییو کنترل ، آنالیز شناسایی: و عالیق علمی گرایش 

  ایمنی صنعتی

 شناسینه کتب رواکریم/ مطالعهای تفسیر قرآنکتاب وصوص تاریخ معاصر/ مطالعه کتب دینی سایر عالیق: مطالعه کتب تاریخی به خ 

  /و علوم اجتماعی

 

 های آموزشي فعاليت

 .1386ای دانشگاه علوم پزشکی قم از سال عضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه  

 .1394ز سال ا گروه ارگونومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قمهیات علمی عضو  

 .1390از سال  قم یدانشگاه علوم پزشک اخالق پزشکیعضو هیات علمی گروه  

 .1380-1381دانشگاه علوم پزشکی اهواز ای گروه بهداشت حرفهعضو هیات علمی  

ا و آئروسل، نامیک گازهدی کنترل آلودگی هوای محیط کار،های هوا، شناسایی عوامل شیمیایی محیط کار، تجزیه و ارزشیابی نمونه دروس سابقه تدریس 

 ای،رفهبهداشت حی، شناسی صنعتی، مدیریت صنعتایمنی صنعتی، ایمنی مواد شیمیایی، حوادث ناشی از کار، روانشناسی صنعتی، سم ،تهویه صنعتی

  .1380از سال  عرصه ی درکارآموز و سازی یونساز و غیر یونهای ناشی ازکار، زبان تخصصی، پرتوهاکلیات پزشکی و بیماری ای،اخالق حرفه

 .1380دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم و اهواز از سال  مشاوراستاد  

در مقطع  سالمت عاتاطالفناوری و  HSE، شناسیسم، بهداشت محیط، ایبهداشت حرفه هایرشته های دانشجویاننامهاستاد راهنما و مشاور پایان 

 کارشناسی ارشد

 

  های تحقيقاتيطرح

 .1374 -و ارائه راهکارهای کنترلی ای کارخانة ایران مرینوسطرح بررسی مشکالت و مسائل ایمنی و بهداشت حرفهمجری  

 .1376 -ایرانا  کاشی کارخانه سنجی و طراحی سیستم تهویة صنعتی درمجری طرح امکان 



  

 1378 -سازمان تامین اجتماعی صوبم -قانون تامین اجتماعی در سطح کشور 90و  66همکار اصلی طرح پایلوت اجرای مواد  

 .WTP- 1381مجری طرح ارزشگذاری هوای پاك از دیدگاه کارکنان یک واحد تولیدی سرامیک به روش 

انشگاه علوم مصوب د 1383 -مسافرین در قطارهای خط تهران اندیمشک همکار اصلی طرح تحقیقاتی ارزیابی اثرات ارتعاش تمام بدن برروی پرسنل و 

 پزشکی تهران. 

یزمقدار از رکشهای تسازی استخراج اختصاصی تعدادی ازآفمکار اصلی طرح تحقیقاتی فرموالسیون و سنتز پلیمرهای قالب ملکولی به منظور بهینهه 

  1382های محیطی و بیولوژیکی مصوب مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران نمونه

م پزشکی انشگاه علودها، مصوب کشیمرهای قالب ملکولی به منظور استخراج اختصاصی تعدادی از حشرهنشانی پلسنجی الیههمکار اصلی طرح امکان  

 تهران.

  1379-سازی زینه در یک کارخانه کاشیه -ارزیابی اثرات آلودگی هوا و کنترل آن در کیفیت محصول از دیدگاه تحلیل سود 

 1385جامعه کارگری استان قم و عوامل موثر بر آن در سال  های حفاظتی درطرح بررسی استفاده از گوشی اصلی همکار 

 1385 -های زیست محیطی سد لیرو در استان لرستان، مصوب دانشگاه علوم پزشکی قممجری طرح تحقیقاتی ارزیابی نمونه 

ت سیاست علمی مرکز تحقیقا -ناوریزارت علوم، تحقیقات و فو -در ایران .Ph.Dها و تعهدات اخالقی دانشجویان گیری ارزشهمکار پروژه اندازه 

 1386 -کشور

های های پژوهشی و سهولت روند تصویب و اجرای طرحبر شاخص 84-87طرح بررسی تاثیر مداخالت مدیریتی در دوره سه ساله  اصلی همکار 

 1387-پژوهشی از دید اعضا هیات علمی و محققین دانشگاه علوم پزشکی قم

 1388 -ل خامهای تهیه مبتالالت اسکلتی و عضالنی و تعیین عوامل موثر بر آن در بین کارگران کارگاهطرح ارزیابی شیوع اخاصلی همکار  

 1389 -ای دانشگاه علوم پزشکی قمطرح ارزیابی درونی گروه بهداشت حرفه اصلی همکار 

  1389 -دانشگاه علوم پزشکی قممجری طرح شناسایی و بررسی عوامل پیش بینی کننده تحلیل رفتگی شغلی در بین اعضای هیات علمی  

 3891 -های آموزشی شهرستان قمهای خونی و مصرف آنها در بیمارستانوردهآهمکار طرح بررسی میزان درخواست خون و فر 

م یروز عالذرات معلق در هوا با سطح منگنز خون و ب ارتباط میان -1390مجری طرح بررسی میزان مواجهه کارگران معدن ونارچ قم با منگنز در سال  

 1390 -نورولوژیک

 .1390فی شهر قم در سال رهمکار اصلی طرح سنجش افالتوکسین در شیر پاستوریزه و استریلیزه مص 

 م پزشکی قم باهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوضالنی پرستاران بیمارستانع -بینی کننده اختالالت اسکلتیمجری طرح بررسی عوامل رفتاری پیش 

 1390ریزی شده، سال تئوری رفتار برنامه گیری ازبهره

ه دو روش شکی قم بتبط با آن در محیط کار کارکنان دانشگاه علوم پزرهای اسکلتی و عضالنی و عوامل خطر مهمکار اصلی طرح ارزیابی ناراحتی 

RULA 1390 -و محاسبه شاخص با استفاده از چک لیست 

 1390 -نساجی فس الیاف اکریلیک و بررسی اثرات آن بر عملکرد ریوی کارگران در یک صنعتهمکار اصلی طرح تعیین میزان گردوغبار قابل تن 

 .1391مجری طرح بررسی میزان مواجهه کارگران با صدا و گردوغبار در صنایع سنگبری استان قم  

ر و پیشنهاد ( مطالعه عملیات و خطHAZOPبا استفاده از تکنیک ) CNGهمکار اصلی طرح ارزیابی ریسک کمپرسور گاز در جایگاه سوخت رسانی  

 .1391راهکارهای کنترل خطر 

 .1391کارکنان در صنایع استان قم  بر عملکرد ایمنی ابعاد فرهنگ ایمنی تاثیر همکار اصلی طرح بررسی  

 .1391ر سال همکار اصلی طرح بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم مبتنی بر مدل سروکوال د 

 .1391 همکار اصلی طرح بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با میزان همدلی و بخشودگی بین فردی در اساتید دانشگاه علوم پزشکی قم 

 .1392همکار اصلی طرح بررسی جایگاه مهار ایمنی و تعیین متغیرهای مرتبط با آن در کارکنان یک صنعت  

 ر کلیوی ناشیگشت پذین آنزیم آلفاگلوتاتیون اس ترانسفراز ادراری به عنوان روش تشخیصی در اختالالت برهمکار اصلی بررسی سودمندی سنجش میزا 

 .1393از مواجهه مزمن با سرب و کادمیوم 

  1394 در شهرستان شهرضا ونیضالنی رانندگان کامع -و اختالالت اسکلتی یارتباط استرس شغل یطرح بررس یهمکار اصل 



  

 1394کوچک عیکارکنان در صنا یو سالمت عموم یشغل تیرضا انیارتباط م یسبررطرح  یهمکار اصل 

 (ART) یتکرار فیاوظ یبایشهر اصفهان با استفاده از روش ارز یدست عیصنا نیدر شاغل یکیارگونوم یفاکتورها سکیر یابیارزطرح  یهمکار اصل 

1394  

 می( و مدل تصمART) یتکرار فیوظا یابیبا استفاده از روش ارز یدیرکت تولش کیدر  یکیارگونوم یفاکتورها سکیر یابیارزطرح  یهمکار اصل 

 1394 (FMCDM) یفاز ارهیچند مع یریگ

  1394 شرکت چاپ و نشر کیکارکنان  یمنیو رفتار ا یبا سالمت عموم یجانیارتباط هوش ه یابیارزطرح  یهمکار اصل 

 .1394های شهر قم کارگران نانواییارزیابی مواجهه با پرتو مادون قرمز در  طرح یهمکار اصل 

 -زانتویانوکان یستیحسگر ز هیبرپا یطیو مح یشغل یهاندهیبه عنوان آال نیفلزات سنگ صیتشخ تیک ییآکار یابیطرح ساخت و ارز یهمکار اصل 

 .1394 دفسفاتازیاس

 .1394 (PRS) یبنددرجه ستمی( و سSRC) یمنیدو روش کارت گزارش ا سهیشهر قم: مقا یباز هایپارك یمنیا یابیارزمجری طرح  

 .94-93سال  زن شهر تهران در شگرانیآرا انیم LUBAپوسچر به روش  یابیو ارز یعضالن -یاختالالت اسکلت یبررسهمکار اصلی طرح  

 

 فناوری

کز رشد یر مجموعه مرزحیط زیست فیدار )سامکو( ارائه دهنده خدمات نوین و فناور محور ایمنی، ارگونومی، بهداشت و م مهرگان ایمنشرکت تاسیس   

 دانشگاه علوم پزشکی قم

 مقعلوم پزشکی  دانشگاه ارائه شده به مرکز رشد و شورای فناوری ،یسازمان یدر حوزه سالمت با کمک توسعه ارگونوم یاستقرار نظام جامع نوآورطرح  

 د و شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکی قمارائه شده به مرکز رش ،طرح طراحی و ساخت پلت فرم ارگونومیک جانمایی مانیتور 

 

 كتابترجمه 

 .1383معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اتانتشار اصول بهداشت صنعتیترجمة کتاب  

 .3851انتشارات فن آوران،  -ایرج اعالیی  به همراه هاشم ستاره و ایمنی ذاتی رویکرد با مهندسی ایمنی فرایندترجمة کتاب  

 بكتا تاليف

، چاپ 1386پ دوم ، چا1384چاپ اول انتشارات اندیشه رفیع،  -ایرج علیمحمدی ری وتیموراللهیا -به همراه آرام تیرگر ایبهداشت حرفهتالیف کتاب  

 .1387سوم 

 .1385آوران، انتشارات فن - به همراه هاشم ستاره ارزیابی ریسک حریقتالیف کتاب  

 1395نتشارات فانوس اندیشه/ دانشگاه علوم پزشکی قم، ا -حمد خندانبه همراه م 2و  1رگونومی تالیف کتاب ا 

 

  مقاالت

1) F Golbabaei, H Nazeman, SJ Shahtaheri, AR Koohpaei, Evaluation of Clean Air from Viewpoint of Tile Industry 

Personnel, Iranian J. Publ. Health, 31 (2002) 87-91.  
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انشگاه لن غذاخوری دگران ساساجده کهن سال، علیرضا کوهپایی و همکاران، ارزیابی خطر ابتال به اختالالت اسکلتی و عضالنی به روش ارزیابی سریع در کار (20
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ذرات فاده از نانووا با استکوی، عباس رضایی، علی خوانین، احمد جنیدی جعفری، علیرضا کوهپایی، بررسی حذف فتوکاتالیستی فرمآلدئید از هعلی رنگ( حسین25
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Feasibility study for application of the marine coral powder as a novel adsorbent for Volatile Organic Hydrocarbons. 

Iranian Journal of Health, Safety & Environment. 2015; 2(2): 270-274. 

ر یک شرکت ی جو ایمنی د، استفاده از روش آنتروپی جهت ارزشیاب*علیرضا کوهپایی پور، عبدالمجید پارساراد،شهرام وثوقی، مریم مقصودیخندان، محمد ( 82

 1394، بهار اولسال دوم، شماره فرآیندی، نشریه علوم و فنون ایمنی ایران، 
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  .74-66، صفحات 94آبان 

: 1393ستان قم در سال اشاغل در صنایع  زنان روان سالمتوضعیت  یبررس سمیه مومنیان، زاده، یعلیرضا کوهپایی، محمد خندان، زهرا عرب، وجیهه مبین( 38
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39) Mohammad Khandan, Amir Kavousi, Alireza Koohpaei*, Application of structural equations modeling to assess 

relationship among emotional intelligence, general health and occupational accidents, IJOH, 2015: volume 7, number 3, 
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، بررسی ارتباط میان رضایت شغلی و سالمت عمومی کارکنان با حوادث شغلی *ییکوهپا رضای، علانیمومن هی، سمییزاده، زهرا سخا نیحس نبیمحمد خندان، ز( 04
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(FuHA ،)1394 زمستان، هارمسال دوم، شماره چ ،رانیا یمنیعلوم و فنون ا هینشر. 
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61) Khandan M, Koohpaei AR*, Mental Health Status and its Relationship with Accident and Unsafe Behavior in a 

Printing & Press Industry, 2014; Iranian Journal of Health, Safety & Environment, 2016; Vol.3, No.4, pp.592-596.  
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وره پنجم دین، د وطب  نامهحسن کریمی یزدی، علیرضا کوهپایی، سیده منصوره ذکری، نماز و بهداشت جنسی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، ویژه 

 .1390، 3شماره 

علوم  طب، دانشگاه وپژوهی  علیرضا کوهپایی، حسن کریمی یزدی، اسرار شنوایی و بینایی در قرآن کریم و روایات، ارائه شده در اولین کنگره ملی قرآن 

 1390پزشکی قم، 

کی گاه علوم پزشب، دانشائه شده در اولین کنگره ملی قرآن پژوهی و طعلیرضا کوهپایی، حسن کریمی یزدی، قانون وراثت در قرآن کریم و روایات، ار 

 1390قم، 

ب، طرآن پژوهی و قره ملی علیرضا کوهپایی، حسن کریمی یزدی، تامین بهداشت روانی و توکل از دیدگاه قرآن کریم و روایات، ارائه شده در اولین کنگ 

 .1390دانشگاه علوم پزشکی قم، 

لوم ب، دانشگاه عطژوهی و پریمی یزدی، اعجاز علمی قرآن کریم از منظر نوروفیزیولوژی، ارائه شده در اولین کنگره ملی قرآن علیرضا کوهپایی، حسن ک 

 .1390پزشکی قم، 

 1390ه قم، شرکت در طرح آموزشی ضیافت اندیشه استادان با موضوعات اصول تعلیم تربیت در اسالم و اندیشه سیاسی در اسالم در دانشگا 

 .1390برداری از آیات پزشکی در نخستین جشنواره ملی قرآن پژوهی و طب در سال در کارگاه روش تحقیق و بهرهشرکت  

نویت همایش ملی معشده در ، تهمینه دادخواه تهرانی، سیدمنصور برقعی، علیرضا کوهپایی، بهداشت روانی از دیدگاه قرآن کریم، ارائهحسن کریمی یزدی 

 .1391 تشو سالمت، گناباد، اردیبه

ایش ملی شده درهم ارائه تهمینه دادخواه تهرانی، بهداشت جنسی از دیدگاه طب اسالمی، سیده منصوره ذکری، علیرضا کوهپایی،، حسن کریمی یزدی 

 .1391 تمعنویت و سالمت، گناباد، اردیبهش

 .1391 فته در سالشور در شهر مقدس قم به مدت دو ههای علوم پزشکی سراسر کدبیر اجرایی برگزاری دو دوره طرح معرفت ویژه اساتید دانشگاه 

  .، قم1391افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی در حوزه معرفت دینی، شرکت در طرح دانش 

در  یمق اسالو اخال دیدر حوزه عقا یکارشناسان آموزش ییبا عنوان طرح معرفت افزا یمطهر دیشه یجشنواره آموزش نیششم یرتبه برتر دانشگاهکسب  

 .1392 بهشتیارد ،یو اجتماع یتیو امور ترب یفرهنگ یتهایفعال طهیح

 .1392تا  1387وبگاه فرهنگی و عقیدتی شفانیوز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال  و راهبری اندازیمسئول راه 

 ی قم.وم پزشکدر دانشگاه عل )حفظه ا...( ی مقام معظم رهبریمشارکت در برگزاری طرح ضیافت اندیشه دانشجویان با همکاری نهاد نمایندگ 

 .1392-1388، عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم 

 .شگاه علوم پزشکی قمنعضو کمیته استانی درس آشنایی با دفاع مقدس و ایجاد زیرساخت ارائه این درس در سطح دا 

 .1393-1392 ،هروندی دانشگاه علوم پزشکی قمعضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق ش 



  

 .1392-1390علوم پزشکی قم،  هنامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاماده یک آیین یتخصص ونیسیعضو کم 

 1394شورای مرکزی امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی قم، عضو  

 1394اد مقاومتی، شرکت در برنامه هم اندیشی اساتید بسیجی با عنوان اقتص 

 1395 ،هیات مذهبی کریم اهل بیت )ع( ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی قمو دبیر عضو هیات موسس  

 .1395تیرماه  20لغایت  15 ،شرکت در دوره ضیافت اندیشه ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی قم، مشهد مقدس 

 1395در دانشگاه علوم پزشکی قم، مهر ماه شرکت در دوره دانش افزایی اساتید با عنوان تاریخ معاصر  

  1395ملی سالمت معنوی، قم، دیماه  شرکت در چهارمین همایش 

 1395(، در دانشگاه علوم پزشکی قم، بهمن ماه 2شرکت در دوره دانش افزایی تعلیم و تربیت در اسالم ) 

 1396گاه علوم پزشکی قم، تیرماه شرکت در دوره دانش افزایی درآمدی بر نظام سالمت از دیدگاه اسالم در دانش 

 1396شرکت در دوره دانش افزایی معرفت اسالمی در دانشگاه علوم پزشکی قم، شهریور ماه  

 

 عضويت در مجامع علمي

 .1394قم، بهار  یسالمت کار دانشگاه علوم پزشک قاتیمرکز تحق سییر 

 .1379ان تامین اجتماعی، وری و نقش آن در توسعه، سازمعضو کمیته اجرایی کنگره مهارت، بهره 

 .1383عضو کمیته علمی سمینار دانشجویی علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  

 .1386عضو کمیته علمی و اجرایی اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار روستایی، اسفند  

 .1389تا  1388وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال عضو شورای تخصصی پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری  

 .1390 بهشتیارد -قزوین یپزشک دانشگاه علوم -کار یمنیبهداشت و ا یسراسر شیهما نیتمفه یعلم تهیعضو کم 

 .1392ردیبهشت ا -مازندرانانشگاه علوم پزشکی د -عضو کمیته علمی هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار 

 .1394 خرداد -یزد یشکدانشگاه علوم پز -کار یمنیبهداشت و ا یسراسر شیهما نیمنه یعلم تهیعضو کم 

 .1396 اردیبهشت -گیالن یشکدانشگاه علوم پز -کار یمنیبهداشت و ا یسراسر شیهماعضو کمیته علمی دهمین  

 .1388تا مهر ماه  1386دانشگاه علوم پزشکی قم از آبان ماه سال  پژوهشی یشورا ریدب 

 .1392ماه مهرتا  1386دانشگاه علوم پزشکی قم از آبان ماه سال  پژوهشی یشورا سییر 

 .1393تا  1386دانشگاه علوم پزشکی قم از سال عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت 

 .1388از سال  قم یو داور مجله دانشگاه علوم پزشک هیریتحر اتیعضو ه 

 .1388از سال  قم یدانشگاه علوم پزشک یطیمح هایندهیآال قاتیموسس مرکز تحق اتیه عضو 

 قم. یدانشگاه علوم پزشک هایتیو فور ایسالمت در بال یقاتیمرکز تحق عضو 

 .1394از سال  قم یدانشگاه علوم پزشک سالمت کار قاتیمرکز تحق یپژوهش یشوراورییس عضو  

 م.ق یدانشگاه علوم پزشکعضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی  

 قم. یدانشگاه علوم پزشک طب و دین و اخالق پزشکی قاتیمرکز تحق یپژوهش یعضو شورا 

 .1388از سال  قم یدانشگاه علوم پزشک های محیطیآالینده قاتیمرکز تحق یپژوهش یعضو شورا 

 .1391تا  1386قم  یستاد بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشک یعلم ریو دب ییاجرا تهیعضو کم 

 . 1393 وریتا شهر 1386 ماهیقم از د یاخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشک ایمنطقه تهیکم ریو دب ضوع 

 .1392 ماهیتا د 1385 ماهیقم از د یانتشارات دانشگاه علوم پزشک یشورا ریو دب عضو 

 .1389قم سال  یوم پزشکاز پژوهشگران و فناوران برتر استان قم در دانشگاه عل لیتجل یاستان شیهما یبرگزارمسئول  

 .1390قم،  یاز پژوهشگران استان اداره کل آموزش و پژوهش استاندار لیو تجل ییشناسا تهیکم عضو 

 .1390قم،  یاستاندار یو تحول ادار یپژوهش کارگروه پژوهش، فناور تهیکم عضو 

 .1386از سال  قم یدانشگاه علوم پزشکعضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی 



  

  .1392تا  1387( از سال HSRعضو و رییس شورای تحقیق در نظام سالمت ) 

 1393از سال  Archive of hygiene sciencesعضو هیات تحریریه مجله  

 1394انشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم، د-عضو کمیته علمی اولین همایش علمی و پژوهشی 

 .1394سال  زمت و دین اعضو گروه تحقیقاتی سالمت معنوی وابسته به دانشکده سال 

 .1395سال  ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم یپژوهش یعضو شورا 

 1396 -عضو هیات علمی نیمه وقت مرکز تحقیقات سالمت معنوی دانشگاه علوم پزشکی قم 

 

گذرانده شده آموزشي هایدوره  

 .1380شرکت در هفدهمین کارگاه روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی اهواز،  

 .1383های تدریس، مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران، های آموزشی و روششرکت در سیزدهمین کارگاه استراتژی 

 .1386و  1385شرکت در کارگاه جستجوی منابع الکترونیک در سطح مقدماتی و پیشرفته، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  

 .1385، علوم پزشکی تهران، دانشگاه Reference managerشرکت در کارگاه  

 .1385شرکت در دوره ارزیابی ریسک، جامعه متخصصین بهداشت کار،  

 .2006 دسامبر، TUV NORDنظر  ریز  HSE-MS یالمللنیشرکت در دوره ب 

 .2007، فوریه TQCSIزیر نظر  OHSAS 18001المللی شرکت در دوره بین 

 .2011ر ، سپتامبArticle writing in Englishشرکت در دوره  

 . 1387کیش،  المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی، دوره اجرای استانداردها، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، جزیرهشرکت در کنگره بین 

  .1387شرکت در کارگاه خالقیت و نوآوری، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  

وزش و پژوهش آم کل دارههای دولتی و فنون اداره جلسات برگزار شده توسط اریزی در دستگاههای پودمان مدیریت استراتژیک، برنامهشرکت در دوره 

 .1387استانداری قم در سال 

استقرار  یگذاری برای بخش دولتی، مدیریت موثر وقت، چگونگهای سرمایههای مهندسی مجدد و فراسوی مهندسی مجدد، روششرکت در دوره 

ه ده توسط ادارشری برگزار گیها و پودمان آموزشی فرآیند و فنون تصمیمها و روشها و فنون بهبود سیستمساختارهای سازمانی، پودمان آموزشی تکنیک

 .1388کل آموزش و پژوهش استانداری قم در سال 

قم  یندارپژوهش استا وبرگزار شده توسط اداره کل آموزش  بیمارستانینگهداشت فناوری و  آموزشی مدیریت منابع انسانیپودمان  هایشرکت در دوره 

 .1389در سال 

 .  1390حضور در نشست تخصصی رویکردهای نوین توسعه پژوهش در حوزه بالینی در همایش بزرگداشت هفته پژوهش استان قم در سال  

 1392م، قر دانشگاه دها و فنون تدریس نگ و تمدن اسالمی و دوره روشافزایی استادان با موضوع تاریخ فرهافزایی و دانششرکت در دوره معرفت 

(، تجاری 1393ار )(، تدوین طرح تجاری و اقتصادی کسب و ک1393های مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه با عنوان مالکیت فکری)شرکت در کارگاه 

 (. 1395دانش بنیان و مراکز رشد ) های(، آشنایی با قوانین شرکت1393سازی و انتقال فناوری و فن بازار )

(، 1389(، بررسی راهکارهای بازنگری در نظام آموزش بالینی )1390و 1386) و راهنمایی تحصیلی دانشجویان های استاد مشاورشرکت در کارگاه 

های (، تحلیل داده1386) 2و  1(، مقاله نویسی 1386نیازسنجی آموزشی )(، 1389اخالق در پژوهش ) (،1389و  1388) 2و  1 خالقیت و نوآوری

-(، برنامه1387ارزیابی درونی ) (،1389آشنایی با مبانی حاکمیت بالینی ) (،1385نامه )(، طراحی و تحلیل پرسش1385های کیفی به روش کمی )پژوهش

روش تحقیق مقدماتی  (،1387شرفته )(، روش تحقیق پی1387(، روش تحقیق مقدماتی و متوسطه )1386(، مطالعات مورد شاهدی )1389ریزی عملیاتی )

منابع الکترونیکی مقدماتی و متوسطه  ی(، جستجو1387کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی )(، 1387(، طرح درس )1388) Elsevier (،1388و پیشرفته )

(1387 ،)EBM (1388( مدیریت آموزشی ،)1388 ،) Log Book(1388برنامه ،)( ده گام در پ1388ریزی آموزشی ،)( 1387ژوهش ،)Systematic 

Review (1388) ارتقای اعضای  ترفیع و(، آشنایی با قوانین 1393، روش تحقیق کیفی )(1390های جامعه محور )ارزیابی وضعیت تغذیه در پژوهش و

سری (، 1395(، تحلیل عاملی )1395های آماری در مقاالت )، تحلیل آزمونSPSS (1 ،2 ،3 ،4( )1395)های نرم افزار ، سری کارگاه(1394هیات علمی )



  

مقاله نویسی به زبان انگلیسی پیشرفته  ،PBL (1395) (،1395طراحی راهنمای تحصیلی و یادگیری دانشجویان ) ،R (1395)افزار آشنایی با نرمهای کارگاه

با آیین نامه دانش پژوهی آموزشی و سامانه ثبت ، آشنایی (1396) نظام سالمت یکل یها استیمرتبط با سالمت و س یباالدست نیکارگاه قوان، (1396)

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم. /معاونت تحقیقات و فناوری رگزار شده توسطب (1396فعالیتهای نوآورانه )

 

 ها و جوايز ملي و دانشگاهيرتبه     

 .1377ه کارشناسی ارشد تحصیالت تکمیلی در دور سراسریکسب رتبه اول آزمون  

 . 1381کسب رتبه برتر آزمون سراسری تحصیالت تکمیلی در دوره دکترای تخصصی  

 .1381-1386آموخته ممتاز در مقطع دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کسب رتبه دانش 

 .1385-1386کسب عنوان عضو هیات علمی برتر آموزشی در سطح دانشگاه علوم پزشکی قم در سال تحصیلی  

 .1385کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی قم در سال  

 .1387دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم  یبرتر آموزش یعلم اتیعضو هکسب عنوان  

کی قم در وم پزشه علکسب رتبه استاد برتر بر اساس امتیاز ارزشیابی کیفیت آموزش از طرف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگا 

 .1394-1395و 1385-1386و  1383-1384سالهای تحصیلی 

 .1388 کسب عنوان گروه غیربالینی برتر در ارائه خدمات آموزشی از دومین جشنواره آموزشی شهید مطهری، دانشگاه علوم پزشکی قم، 

 .1389مدیر نمونه در سطح  دانشگاه علوم پزشکی قم در سال  عنوانکسب  

ه زشکی، دانشگاپجاز علم های علوم پزشکی کشور با عنوان اعجاب و اعکتاب برتر در پانزدهمین جشنواره قرآنی اساتید و کارکنان دانشگاه کسب رتبه 

 .1389علوم پزشکی سبزوار، 

 .1391ر سال د گاهدانش تقدیرنامه از معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش پزشکی 

ت ویژه رح معرفطتقدیرنامه از معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل برگزاری موفق دهمین و یازدهمین دوره سراسری  

 .1391سال  -در قم های علوم پزشکیاعضای هیات علمی دانشگاه

 .1392ر سال ددانشگاه علوم پزشکی قم های پژوهشی لم و ایجاد زیرساخترتبه برتر تولید ع کسبتقدیرنامه از مقام عالی وزارت به دلیل  

 .1392به هموطنان در سال  شایسته تقدیرنامه از مقام عالی وزارت به دلیل خدمت رسانی 

 .1392 ات 1386درخالل سالهای  های مدیریتی تاثیرگذار آموزشی و پژوهشیهای متعدد دانشگاهی به سبب انجام فعالیتکسب تفدیرنامه 

 .1394-1395کسب رتبه برتر هیات علمی آموزشی در سطح دانشکده بهداشت در نیمسال اول سال تحصیلی  

 .1395کسب تقدیر نامه از مقام عالی وزارت به مناسبت اخذ رتبه دانشیاری در سال  

 .1394-1395کسب رتبه برتر هیات علمی آموزشی در سطح دانشکده بهداشت در نیمسال دوم سال تحصیلی  

 1395-1396کسب رتبه برتر هیات علمی آموزشی در سطح دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 

جشنواره شهيد مطهری /دانش پژوهي های فعاليت  

  .1392تا  1389سال  زا قم یدانشگاه علوم پزشککمیته نوآوری و دانش پژوهی  و رییس عضو 

 .1392تا  1388لعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم گذاری گروه مطاعضو و رییس کمیته راهبردی و سیاست 

 .1394عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم  

نشگاه علوم م پزشکی داتوسعه آموزش علو افزایی مرکز مطالعات وافزایی و مهارتهای آموزشی و توسعه فردی دانشمشارکت در طراحی و اجرای دوره 

 . 1392-1386پزشکی قم در خالل سالهای 

 .1392 تا 1387جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی قم ششمیناولین تا علمی دبیر  و کمیته اجرایی عضو 

واره ومین جشنارآموزی در عرصه دانشکده بهداشت در دفرآیند آموزشی با عنوان تدریس درس کارآفرینی در دوره ک برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .1388 -دانشگاهی شهید مطهری



  

نرانی در ه روش سخچهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان تلفیق شیوه تدریس حوزوی تقریر با شیوه تدریس ب برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .1390پردازی در علوم پزشکی، اردیبهشت محور نظریه

-ی در برنامهشکان عمومهای آموزشی پزچهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان لزوم بازنگری در نتایج نیازسنجی برتر دانشگاهیبه کسب رت 

 .1390های مدون بازآموزی در محور پیشرفت و عدالت، اردیبهشت 

موزش آعی مبتنی بر ی و اجتماندازی پایگاه اطالعاتی، فرهنگی، تربیتادر پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان راه برتر دانشگاهیکسب عنوان  

 .1391جامعه محور سالمت، اردیبهشت 

شرح حال  وین آموزشای در شیوه ندر پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان لحاظ کردن اخالق حرفه برتر کشوری و دانشگاهیکسب عنوان  

 .1391 گیری به وسیله بیمارنما، اردیبهشت

بتنی بر جتماعی ماششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان طراحی پایگاه آموزشی، فرهنگی و  و دانشگاهی برتر کشوریکسب عنوان فرآیند  

 . 1392 اردیبهشت -های فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعیدر حیطه فعالیت مدل آموزشی پویا در راستای خودکفایی

قوانین،  در حیطه ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان برگزاری آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان هیبرتر دانشگاکسب رتبه  

 .1392مقررات و ساختارهای آموزشی، اردیبهشت 

ه در حیط .انیما می توم :نششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان ارائه یک فیلم درباره نوآوری آموزشی تحت عنوا برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .1392محصوالت آموزشی، اردیبهشت 

وطی در حیطه ویان مشرششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان ارائه یک فیلم درباره راهکارهای برخورد با دانشج برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .1392، اردیبهشت قوانین، مقررات و ساختارهای آموزشی

یریت بری و مدششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان طراحی سامانه طرح درس اساتید در حیطه مرجعیت، ره هیبرتر دانشگاکسب رتبه  

 .1392آموزشی، اردیبهشت 

نی با به درس ایم ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان ارتقای سطح یادگیری دانشجویان بهداشت حرفه ای در برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .1392گیری روش آموزش مبتنی بر حل مساله در حیطه سنجش، ارزشیابی و اثربخشی آموزشی، اردیبهشت کار

ی قم لوم پزشکششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان بررسی نگرش دانشجویان پزشکی و پرستاری دانشگاه ع برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .1392وره و راهنمایی آموزشی، اردیبهشت نسبت به ارتباط والدین با دانشگاه در حیطه مشا

ی و رائه راهنمایایوه نوین اندازی و اجرای سامانه پیامکی آوای مشاور: شششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان راه برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .1392هشت ها و اساتید در حیطه مشاوره و راهنمایی آموزشی، اردیبمشاوره ویژه دانشجویان، خانواده

شک با رتباطی پزهای اریزی واحد درسی مهارتششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان ضرورت تدوین و برنامه برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .1392های آموزشی، اردیبهشت بیمار در کوریکولوم درسی رشته پزشکی در حیطه تدوین و بازنگری برنامه

 

 برگزاری دوره های آموزشي

در سطح صنایع و  HSE و IMSهای مختلف ایمنی شغلی، عوامل شیمیایی محیط کار، ارگونومی، های متعدد آموزشی در حیطهبقه برگزاری دورهسا 

 ، وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی. یتو نیمه دول های دولتیسازمان

 

مديريتي های اجرايي وفعاليت   

 .1379-1378 ، تهرانای سازمان تامین اجتماعیکار و بهداشت حرفهکارشناس اداره مرکزی طب  

 .1380-1381ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز، عضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه 

 . 1387تا  1380های نوین دفاعی وزارت دفاعمرکز آمادگی و فنآوری درسازی افراد و تجهیزات اجرای برنامه جامع ایمن مدیر 

 تاکنون. 1386ای دانشگاه علوم پزشکی قم از سال وه آموزشی مهندسی بهداشت حرفهمدیرگرعضو و  

 . 1387دانشگاه علوم پزشکی قم  ایهای گروه بهداشت حرفهاندازی و تجهیز آزمایشگاهراه 

 .1388تا مهر ماه  1386قم از آبان ماه سال  ژوهشی دانشگاه علوم پزشکیمدیر امور آموزشی و پ 



  

 .1392تا مهرماه  1388دانشگاه علوم پزشکی قم از مهر ماه  و پژوهشیی معاون آموزش 

 .1392ماه  بهمنتا  1392معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم از مهر ماه  

 .1392ماه  بهمنتا  1392از مهر ماه مشاور رییس دانشگاه در امور تحقیقات و فناوری  

 .1392تا بهمن ماه  1392اه قائم مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم از مهر م 

 .1392تا  1388عضو و قائم مقام شورای دانشگاه علوم پزشکی قم از سال  

  .1392-1390گذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکی قم رییس مرکز سیاست 

 .1391-1390سرپرست کلینیک ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم  

 .1387دانشگاه علوم پزشکی قم  پزشکی اندازی مرکز اطالع رسانیتجهیز و راه 

 .1387اندازی مرکز امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال راه 

 .1388تا مهر ماه  1386دانشگاه علوم پزشکی قم از آبان ماه سال آموزشی  یدبیر شورا 

 .1392ماه دیتا  1386از آبان ماه سال دانشگاه علوم پزشکی قم یآموزش یشورارییس 

 .1392تا  1388قم از سال  یعلوم پزشکرییس کمیته مرکزی استادان مشاور دانشگاه  

 .1390از سال  قم یدانشگاه علوم پزشکرییس هیات بررسی و تحقیق تخلفات پژوهشی 

 . 1392تا  1390از سال  قم یدانشگاه علوم پزشکرییس شورای آموزش پاسخگوی  

 زشکی و طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی قم.های دندانپزشکی، پیراپاندازی دانشکدهراه 

 های کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و دستیاری در دانشگاه علوم پزشکی قم. اندازی اولین دورهراه 

 .1392تا  1389دبیر شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی قم،  

 .1392تا  1389عضو و دبیر شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی قم ار سال  

 .1386دانشگاه علوم پزشکی قم از آبان ماه سال عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت 

 .1390-1394عضو شورای انضباطی تجدیدنظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم  

 .1392-1388دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی قم،  

 .1394-1392قم،  یجذب دانشگاه علوم پزشک ییاجرا اتیه عضو 

 .1395-1391قم،  آزاد اسالمی واحدجذب دانشگاه  ییاجرا اتیعضو ه 

 .1392تا  1389 قم یعلوم پزشکعضو کارگروه صالحیت عمومی هیات اجرایی جذب دانشگاه 

 .1390تا  1387از سال  یعلم اتیه یاعضا یانتظام بدوی اتیه البدلیعضو عل 

 .1392تا  1390علمی از سال  البدل هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیاتعضو علی 

 .1394تا  1392از سال  یعلم اتیه یاعضا یانتظام بدوی اتیعضو ه 

 .1392تا  1389از سال علوم پزشکی قم عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه 

 .1389عضو کمیته آموزش و اشتغال استانداری قم از سال  

 . 1390از سال  قم یدانشگاه علوم پزشکعضو هسته تحقیق و نظردهی 

 .1392تا  1389عضو کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی قم از سال  

 .1390-1389نشگاه قم، اعضو کارگروه تخصصی آمایش آموزش عالی استان قم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، د 

 .1392تا  1389قم از سال  یدانشگاه علوم پزشکوریعضو کارگروه بهره 

 .1392تا  1388قم از سال  یاه علوم پزشکدانشگعضو شورای ورزش 

 .1392تا  1389قم از سال  یدانشگاه علوم پزشک گری درکاهش تصدیعضو کارگروه  

 .1393عضو شورای راهبردی آزمایشگاه های دانشکده بهداشت  

 .1394ای اندازی رشته مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفهمسئول راه 



  

 1394ل و نوآوری آموزش علوم پزشکی استان قم، عضو شورای راهبردی تنظیم سند تحو 

 1394عضو کمیته تدوین برنامه عملیاتی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم،  

 1395عضو کمیته علمی نهمین جشنواره شهید مطهری )ره( دانشگاه علوم پزشکی قم در سال  

 1395 -عضو شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی قم 

 1395-عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت 

 1395 -عضو کارگروه طراحی و نظام مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم 

 .1395سال  ،دانشگاه علوم پزشکی قم بهداشت عضو شورای راهبردی و برنامه ریزی دانشکده 


