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 1- اطالعات شخصي :            
 

 حميدرضا حيدرينام و نام خانوادگي :                   -1-1

                                                                     دکتري تخصصي در رشته بهداشت حرفه اي       آخرين مدرک تحصيلي :    -1-2

 ارياستادرتبه دانشگاهي :                          -1-3

 متاهلوضعيت تاهل :                             -1-4

 1359        تاريخ تولد :                         -1-5

 گرگان محل تولد :                                -1-6
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 :يتخصص يان نامه دکتريعنوان پا

ارائه شاخص )هاي( استرس و استرين حرارتي کارگران مشاغل روباز بمنظور تدوين استاندارد هاي ملي با تاکيد بر 

 گرمايش جهاني زمين

 

 انتشارات : -5

 

 همقال -5-1

 : چاپ در مجالت فارسي زبان  -5-1-1
 

بررسي ميزان استفاده از  گوشي رضا، يعل يي، کوهپادرضايحم يدريحزاد سامان،  ياسر، احمدي ييتبرا -1 -5-1-1

 . 53-59(: 4)1؛ 86قم يهاي حفاظتي در برخي از صنايع شهرستان قم و عوامل مؤثر بر آن، مجله دانشگاه علوم پزشک

عباس،  يفروشان يميمحمود، رح يمحمدين ، عليد جمال الديس ي، شاهطاهردرضايمح يدريح -5-1-1-2

مواجهه  يابيادرار با استفاده از فاز جامد در ارز يل بنزن در نمونه هايکرواستخراج اتيروش م ينه سازيده، بهيفر ييگلبابا

 .5-12(: 2)3؛ 88قم  يمجله دانشگاه علوم پزشک ،يشغل يها

، سيد حميدرضا طباطبايي. حميدرضا حيدريفرد، ناصر هاشمي نژاد، عليرضا چوبينه، هدي رحيمي  -5-1-1-3

، عضالني در کارگاه هاي رنگ کاري صنعت مبل سازي -ارزيابي ريسک فاکتورهاي ايجادکننده اختالالت اسکلتي

 .45-54:،  صفحات1389، تابستان  2 شماره 4 مجله دانشگاه علوم پزشکي قم: دوره

، سيد حميدرضا طباطبايي. حميدرضا حيدريرحيمي فرد، ناصر هاشمي نژاد، عليرضا چوبينه، هدي  -5-1-1-4

، مجله عضالني در کارگاه هاي تهيه مبل خام صنعت مبل سازي -وع اختالالت اسکلتييارزيابي ريسک فاکتورها و ش

 ، ۱۳۸۹ بهار ۱ ارهشم ۸ دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي تهران، دوره

 .53-68:صفحات

، حسين ، محمد حاج آقا زادهيياسر تبراي، سنده مسئول(ي)نو يدريدرضا حيحمفرد،  يميرح يهد -5-1-1-5

عضالني و تعيين  -عمراني، عليرضا دري، محمد جواد کاظم آبادي. ارزيابي شيوع اختالالت اسکلتيمرادي، دانيال 

( در سال REBAکارگاههاي تهيه مبل خام به روش ارزيابي سريع کل بدن )عوامل مؤثر بر آن در بين کارگران 

 1390؛6، شماره 7قات نظام سالمت دوره ي، مجله تحق1388

 ي، هديال عمراني، دانيبين راموز، طاهره ناي، پرويداري، نرگس پايامک محبي، سيدريدرضا حيحم  -5-1-1-6

، مجله دانشگاه 1391سال  قم، شهر يآموزش هاي مارستانيب تارانپرس در صدا با مواجهه زانيم يابيارزفرد،  يميرح

 .53-46،  1392، 6، شماره 7قم، دوره  يعلوم پزشک

 ييه بر عملکرد و کارايستم تهويارتقاء س يفرد، بررس يميرح ي، هديه ذوقيراض ،يدريدرضا حيحم -5-1-1-7

 صفحه ،1 شماره ،2 دوره ، 1395 شهريور جيرفت، پزشکي علوم دانشگاه مجله، يسندگيک صنعت ريافراد در 

45-54 

 شاخص ياعتبار سنجپور،  ياکبر شمس يعل ، شهرام ارسنگ جنگ،ييده گلبابايفر ،يدريدرضا حيحم -5-1-1-8

Humidex  و بهداشت  يمنيا فصلنامهران، يا کشور يابانيمه بيو ن يابانيب يط هايمح ييگرما ياسترس ها يابيدر ارز

 1395، پاييز 3 ، شماره6کار، جلد 
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، هدي رحيمي فرد، ابولفضل محمدبيگي، فريده گلبابايي، ربابه صحرانورد، زهرا يدريدرضا حيحم -5-1-1-9

( و دماي عمقي گوش در WBGTشکري، اعتبارسنجي شاخص انتالپي هوا با استفاده از شاخص دماي تر گويسان )

ي و بهداشت کار منيا م و خشک، فصلنامهارزيابي استرس هاي حرارتي: مطالعه موردي در يک منطقه گر

(Submitted) 

 

 

 

 چاپ در مجالت انگليسي زبان در داخل کشور :   -2-1-5
 

5.1.2.1. Shahtaheri SJ, Heidari H, Golbabaei F, Alimohamadi M, Rahimi-

Forushani A. Solid phase microextraction for trace analysis of urinary benzene in 

environmental monitoring, Iranian Journal of Environmental Health Science & 

Engineering, Vol. 3, No. 3, 169-176, 2006. 
 

 

5.1.2.2. Heidari H, Shahtaheri SJ,  Golbabaei F,  Alimohamadi M,  Rahimi-

Froushani A. Trace analysis of xylene in occupational exposures monitoring, 

Iranian Journal of Public Health   Vol. 38, No., 1, 89-99, 2009 

 

5.1.2.3.Rahimifard H, Heidari H, Abbasinia M, Noruzi M, Mahdinia M, Arast Y, 

Respiratory Effects Induced by Occupational Exposure to Formaldehyde among 

Health Care staff in a Hospital, International Journal of Occupational Hygiene 

(IJOH), Vol. 5, No. 1, 26-31, 2013. (Corresponding author) 

 

5.1.2.4.  Nasiri P, Heidari H, Khadem M, Rahimifard H , and Rostami E,  

Assessment of Noise Annoyance and its Effects on Healthcare Staff Based on 

Sound Pressure Level and Annoyance Scale, International Journal of Occupational 

Hygiene (IJOH), Vol. 6, No. 1, 23-30, 2014. 
5.1.2.5. Heidari H, Golbabaei F, Shamsipour A.A, Rahimiforushani A, Gaeini 

A.A, Outdoor Occupational Environments and Heat Stress in IRAN Considering 

Global Warming, Environmental Health Science Engineering , (2015), DOI 

10.1186/s40201-015-0199-6 

 

5.1.2.6. Heidari H, Golbabaei F, Shamsipour A.A, Rahimiforushani A, Gaeini 

A.A, Evaluation of Heat Stress among Farmers using Environmental and 

Biological monitoring: a study in North of Iran, International Journal of 

Occupational Hygiene (IJOH), Vol. 7, 1-9, 2015. 

 

5.1.2.7. Heidari H, Mahdinia M, Rahimifard H, Assessment of Job Stress and 

Personal-Related Factors among the workers of a Military Industry, Journal of 

safety, environment and health research (JSEHR), 2016; 1(1): 6-10 

 

5.1.2.8. Heidari H, Golbabaei F, Shamsipour A.A, Rahimiforushani A, Gaeini 

A.A., Determination of Air Enthalpy Based on Meteorological Data as an 

Indicator for Heat Stress Assessment in Occupational Outdoor Environments, a 

Field Study in IRAN, JRHS 2016; 16(3):133-140   
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5.1.2.9. Heidari H, Golbabaei F, Shamsipour A.A, Rahimiforushani A, Gaeini A.A.,  

Consistency assessment of heat stress monitoring of outdoor workers using sweat 

rate measurement and wet bulb globe temperature (WBGT) in arid and semi-arid 

climates (In the review; Health scope, 2017) 

 

 

 

 چاپ در مجالت انگليسي زبان درخارج کشور :  -3-1-5

 
    5.1.3.1. Heidari H, Shahtaheri SJ,  Golbabaei F,  Alimohamadi M,  Rahimi-

Froushani A. Optimization of solid phase micro-extraction for trace analysis 

of toluene, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 

Vol. 14, No. 4, 365-375, 2008. 
 

5.1.3.2. Choobineh A, Rahimifard H, Hasheminejad N, Heidari H, Tabatabaie SHR. 

Musculoskeletal Risk Assessment in small Furniture Manufacturing Workshops. 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), vol. 19, NO. 

2, 2013, 275-284. 

 

5.1.3.3. Heidari H, Golbabaei F, Shamsipour A.A, Rahimiforushani A, Gaeini A.A., 

Evaluation of Thermal Discomfort in Outdoor Environments: A Cross Sectional 

Study throughout IRAN, Advances in Environmental Biology, 8(13) August 2014, 

Pages: 1008-1015. 

 

5.1.3.4. Heidari H, Imani M, Rahimifard H, Mahdinia M, Haseli F, Azizi F, 

Mokhtari S, Assessment of Occupational Exposure to Silica Dust and Respiratory 

Effects in Exposed Workers in a Ceramic Products Industry, Cumhuriyet Sciences 

Journal, 36 (4), 2015 . 

 

5.1.3.5. Heidari H, Golbabaei F, Shamsipour A.A, Rahimiforushani A, Gaeini A.A., 

The cut-off point for tympanic temperature as a heat strain index for evaluation of 

outdoor workers: a field study, International Journal of Occupational Safety and 

Ergonomics (JOSE), http://dx.doi.org/10.1080/10803548.2017.1281524 

 

 

 

 

 

 

 2-5- کتب :

 ترجمه : -1-2-5

اثرات انسان :  يحرارت يط هايحاج آقازاده م.، زارع م.، فروهر مجد ف.، مح ح.، يدريحف.،  يي. گلبابا1. 1. 2 .5

 1393، جلد اولو عملکرد انسان، انتشارات دانشگاه تهران  ي، راحتيگرم، متوسط و سرد بر سالمت يط هايمح

گرم،  يط هاياثرات مححاج آقازاده م.، زارع م.، محيط هاي حرارتي انسان :  ح.، يدريح. گلبابايي ف.، 2. 1. 2. 5

 1396 ويرايش دوم،  ،جلد اولو عملکرد انسان، انتشارات دانشگاه تهران  ي، راحتيمتوسط و سرد بر سالمت

http://dx.doi.org/10.1080/10803548.2017.1281524
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نان، انتشارات مبعث، يت اطميکنترل و قابل يستم هايس يمنيا يابيان م.، ارزيبرار ح.، يدريحم.،  ي. موعود3. 1. 2. 5
1387 

 يط هاياثرات محانسان :  يحرارت يط هاي.، محاميدواري م حاج آقازاده م.، ح.، يدريحف.،  ييگلبابا .4. 1. 2. 5

  (زير چاپجلد دوم )و عملکرد انسان، انتشارات دانشگاه تهران  ي، راحتيگرم، متوسط و سرد بر سالمت

 يط هاياثرات مححاج آقازاده م.، اميدواري م.، محيط هاي حرارتي انسان :  ح.، يدريحگلبابايي ف.،  .5. 1. 2. 5

  جلد سوم )در حال ترجمه(و عملکرد انسان، انتشارات دانشگاه تهران  ي، راحتيگرم، متوسط و سرد بر سالمت

 

 

 2-2-5- تدوين:

نمونه ون يسابريکالل يو وسا روشهابا  ييآشنا ف.، ياريم.، الله يا.، هاشم يزيتبرح.،  يدريح -5-2-2-1

 1393قم،  ياز هوا، انتشارات دانشگاه علوم پزشک يبردار

 

 

 

 6- ارائه مقاله علمي در کنگره ها و همايش ها:
 

 1-6- کنگره هاي ملي )برگزار شده در داخل کشور( :

کنترل نانو در  يفناور يکاربردها يبر برخ يفرد، مرور يميرح ي، هديدريدرضا حيحم، يزياکرم تبر -6-1-1

 18 -يمختلف درعلوم بهداشت يهايش کاربرد فناورين هماي، اوليعوامل زيان آور محيط کار در بهداشت حرفه ا

  قم ي، دانشگاه علوم پزشک1390اسفند ماه 

و کاربرد آن در کاهش  يفرد،  ماکروارگونوم يميرح ي، هديدريد رضا حيحما، ين يه عباسيمرض -6-1-2

، 1390اسفند ماه  18 -يمختلف درعلوم بهداشت يهايش کاربرد فناورين هماي، اوليلو حوادث شغ يانسان يخطاها

 قم  يدانشگاه علوم پزشک

 يروشها يبررس "ا، ين ي، محسن مهديمانيره خادم، محمد ايفرد، من يميرح ي، هديدريدرضا حيحم -6-1-3

 15-13کار ،  يمنيبهداشت و ا يسرش سراين همايهفتم"، کار يط هايبا نانو مواد در مح يمواجهه شغل يابيارز

 رانين، اي، قزو1390بهشت يارد

، سيد حميدرضا طباطبايي، حميدرضا حيدريهدي رحيمي فرد، عليرضا چوبينه، ناصر هاشمي نژاد،  -6-1-4

 يسامانده يش ملين همايشهر قم، دوم يدر کارگران صنعت مبلمان ساز يعضالن -يوع اختالالت اسکلتيش يبررس

 .1389بهشت ير، ارديرکبيام ي، دانشگاه صنعتيو بهداشت حرفه ا ينميت ايريمد

افتها، يصدا در پرستاران؛ مشکالت و ره ي، آزردگيدريدرضا حيحم، يدريفرد، زهرا ح يميرح يهد -6-1-5

 .1389گلستان، آبان ماه  يدرمان يو خدمات بهداشت ي، دانشگاه علوم پزشکينيت باليحاکم يش منطقه اين هماياول

سک يتماس با ر يابيا. ارزين ي، محسن مهديدريدرضا حيحمده ابوالحسن نژاد، يفرد، وح يميرح يهد -6-1-6

و سالمت  يش سبک زندگي، هماRULAبه روش  يدر کارکنان کادر ادار يعضالن -ياختالالت اسکلت يفاکتورها

 .1389اسوج، اسفند ماه ي يدانشگاه علوم پزشک
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ن مقدار ييتع يبرا يمنصوره، نمونه بردار ي، دهقاندرضايحم يدريحامرث، يه کن زاديان زهرا، حسيزمان  -6-1-7

ط يمح يمهندس ين الملليوم بين سمپوزيراز، دوميابان زند شيرگذر خي( در زCOو  NO2هوا ) ينده هايآال يبرخ

 ، تهران ين طوسير الدي، دانشگاه خواجه نص1388بهمن ماه  1 يماه ال يد29ست، يز

 يفروشان يميمحمود، رح يمحمديده،  عليفر يين، گلبابايد جمال الديس ي، شاهطاهردرضايحم يدريح  -6-1-8

ش مواجهه ي( در پاSPMEکرواستخراج با استفاده از فاز جامد )يروش م ييموثر در کارا يفاکتور ها يبررس "عباس،

، 1388بهشت يارد 8-10، يزرا يشهايکار، مرکز هما يمنيش بهداشت و اي، هما"يآل  ياز حالل ها يبا برخ يشغل

 تهران 

درضا، يحم ييد طباطباي، سدرضايحم يدريحنژاد ناصر،  يرضا، هاشمينه علي، چوبيفرد هد يميرح -6-1-9

با استفاده از  يصنعت درودگر يرنگ کار يدر کارگاهها يعضالن يجاد کننده اختالالت اسکلتيعوامل خطر ا يابيارز

 ، تهران 1388بهشت يارد 8-10، يراز يشهايمرکز هما و ايمني کار،شده، همايش بهداشت  يست طراحيچک ل

( در جهت   job rotationارزيابي صدا و استفاده از برنامه هاي گردش شغلي ) "،حيدري حميدرضا -6-1-10

ش ي، دومين هما " 1384کاهش مواجهه با صدا در يک کارخانه سازنده قطعات آلومينيومي در شهرستان ساوه در سال 

 ، کاشان 1384آبان ماه  24-26،  صدا ، سالمتي و توسعه يلم

، دومين  "صدا و حاللها ، الکل و حاللها : دو تعامل خطرناک بر عملکرد شنوايي  "،حيدري حميدرضا  -6-1-11

 ، کاشان 1384آبان ماه  24-26همايش ملي صدا ، سالمتي و توسعه، 

، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،  بهداشت حرفه ايپنجمين همايش کشوري ايمني و شرکت در  -6-1-12

 1384ارديبهشت  16-15

 –تهران  -1383ديماه  9لغايت  8 – دانشجويي بهداشت حرفه اي –همايش کشوري شرکت در  -6-1-13
 دانشگاه علوم پزشکي ايران

 8دومين همايش سراسري حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين با کسب شرکت در    -6-1-14

لغايت  26 -ضوابط نحوه اجراي برنامه ها( 3امتياز از برنامه هاي سمينارها و کنگره ها ) موضوع نوع اول ماده  )هشت(

 دانشگاه علوم پزشکي تهران  –تهران  -1385ارديبهشت  27

 30-31، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، همايش سراسري بهداشت و تغذيهشرکت در سومين    -6-1-15

 1382ت ماه سال ارديبهش

، ينيگائ ي، عباسعليفروشان يميپور، عباس رح ياکبر شمس ي، علييده گلباباي، فريدريدرضا حيحم -6-1-16

، دانشگاه يش بهداشت حرفه اين هماي(، نهمIOEHمشاغل روباز ) يبرا ياسترس حرارت يک شاخص تجربيارائه 

 زد يخرداد ماه،  21و  20زد، ي يد صدوقيشه يعلوم پزشک

 يابيارز جهت کاربردي و جامع ماتريس يک ي ارائه، يدريدرضا حيحمره خادم، ي، من ييده گلبابايفر -6-1-17

و  20زد، ي يد صدوقيشه ي، دانشگاه علوم پزشکيش بهداشت حرفه اين هماي، نهمصنايع در تهويه هاي سيستم سريع

 زد يخرداد ماه،  21

اکبر شمسي پور، عباس رحيمي فروشاني، عباسعلي گائيني، ، فريده گلبابايي، علي حميدرضا حيدري -6-1-18

دهمين همايش بهداشت حرفه معرفي شاخص جديد انتالپي به عنوان يک شاخص استرس حرارتي در محيط هاي روباز، 

 (سخنراني)( 1396ارديبهشت  14الي  12) ، زيباکناراي، دانشگاه علوم پزشکي گيالن، رشت
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استفاده از گلبابايي، هدي رحيمي فرد، ربابه صحرانورد، زهرا شکري،   ، فريدهحميدرضا حيدري -6-1-19

دهمين همايش بهداشت حرفه اي،  ،شاخص انتالپي هوا در ارزيابي استرس هاي گرمايي در کارگران فضاي سبز شهر قم

 ( )پوستر(1396ارديبهشت  14الي  12زيباکنار )دانشگاه علوم پزشکي گيالن، رشت 

، ارزيابي رفتارهاي پرخطر قصاب ها در حميدرضا حيدريفي پور، عليرضا زهرايي رمضاني، عابدين ثق -6-1-20

دهمين همايش بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم  مورد بيماري تب خونريزي دهنده کريمه کنگو در شهرستان قم،

 ( )پوستر(1396ارديبهشت  14الي  12پزشکي گيالن، رشت زيباکنار )

بررسي اثر سيستم تهويه بر عملکرد توليد در واحد اتوکنر صنعت  ، راضيه ذوقي،حميدرضا حيدري -6-1-21

ارديبهشت  14الي  12دهمين همايش بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکي گيالن، رشت زيباکنار ) ريسندگي،

 ( )پوستر(1396

  
 

 

 2-6- کنگره هاي ملي )برگزار شده در خارج از کشور( :

 

6.2.1. Shahtaheri SJ, Heidari HR, Golbabaei F, Alimohamadi M, Rahimi-

Forushani A. "Solid phase microextraction for trace analysis of urinary benzene in 

environmental monitoring", Trends in Sample Preparation 2007, 26-30 June 2007, 

Graz University of Technology, Austria. 
 

6.2.2. Shahtaheri SJ, Heidari HR, Golbabaei F, Alimohamadi M, Rahimi-

Forushani A, "Solid phase microextraction for trace analysis of urinary Toluene in 

occupational exposure monitoring "4th Asian-Pacific International Conference on 

Pollution Analysis and Control (APICPAC), 10-15 October 2007, Beijing, China. 

 

6.2.3. Mohebi S, Heidari HR, Omidi Oskouei A, Kargar M, Rahimifard H, Arast 

Y, Piri M. Measuring the use of personal protection equipments by the workers of 

Isfahan Gitipasand industries based on health belief model structures in 2010, The 

first international & 4th national congress on health education & promotion, 

Tabriz university of medical sciences, Iran, may 2011.  

 

6.2.4. Rahimifard H., Monazzam M., Heidari HR., Abolhasannejad V., The 

surface color effect on reflection of radiant heat from heat sources, The 4th 

Regional Conference on Occupational Health in Malaysia, June 2011.  

 

 

 پژوهش :  -7

 : يپژوهش يطرح ها -7-1

 

نايع در طرح تحقيقاتي بررسي ميزان استفاده از  گوشي هاي حفاظتي در برخي از ص همکار اصلي  -1 -7-1

 (افتهياتمام )1384شهرستان قم و عوامل مؤثر بر آن در سال 
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ع کل يسر يابيو عوامل موثر بر آن به روش ارز يعضالن ياختالالت اسکلت يابيتحقيقاتي ارز مجري طرح -7-1-2

 افته(ي)اتمام  1387شهر قمدر سال  يمبل ساز ي( در کارگاههاREBAبدن )

رزيابي درون گروهي بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت قم در سال تحقيقاتي ا طرح يهمکار اصل  -7-1-3

 (افتهياتمام )1389

 يشهر قم  و ارتباط آن با اختالالت تنفس يمارستانهايد در بيزان فرم آلدهيم يابيتحقيقاتي ارز مجري طرح -7-1-4

 افته( ي)اتمام 1389در سال 

در  يصوت يزان آزردگير آن بر ميو تاث يبستر يها زان صدا در بخشيم يابيارز" يقاتيتحقطرح  يمجر -7-1-5

(افتهياتمام )" 89شهر قم در سال  يمارستان هايمربوطه در ب يپرستاران بخش ها  

ک يدر کارگران  يس و رابطه آن با اختالالت تنفسيليگرد و غبار س يابيارز" يقاتيتحقطرح  يمجر -7-1-6

 افته(ي)اتمام  92سال  "يک سازيصنعت سرام

ارائه شاخص )هاي( استرس و استرين حرارتي کارگران مشاغل روباز  " يکشور يقاتيتحق طرح يمجر -7-1-7

 يست دانشگاه علوم پزشکيط زي، پژوهشکده مح"بمنظور تدوين استاندارد هاي ملي با تاکيد بر گرمايش جهاني زمين

 (افتهياتمام )، 1392تهران، 

شرکت گاز استان گلستان،  ياتيو عمل يکارکنان ادار يکيونومت ارگياصالح وضع يقاتيتحق طرح يمجر -7-1-8

 افته(ي، )اتمام 1392

 (افتهياتمام )گاز با مرکاپتانها  يستگاههايمواجهه پرسنل اش يپا يقاتيتحق طرح يمجر -7-1-9

 (افتهياتمام شرکت گاز ) يستاد يمطلوب در واحد ها ييروشنا يش و طراحيپا يقاتيتحق طرح يمجر -7-1-10

، مرکز رشد دانشگاه يزيقابل برنامه ر يکيو ساخت کاتاترمومتر الکترون يطراح يقاتيتحق طرح يمجر -7-1-11

 1395قم، مصوب  يعلوم پزشک

طراحي، ساخت و تجهيز اتاقک کنترل شده دمايي به منظور شبيه سازي محيط هاي  يقاتيتحق طرح يمجر -7-1-12

قم، مصوب  ي، مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکها و استرين هاي حرارتي واقعي کار و انجام تستهاي مرتبط با استرس
1395 

ک در واحد يدريد کلرياز مواجهه با اس يناش يالگو ها و عوارض تنفس يبررس يقاتيتحق طرح يمجر -7-1-13

 1395، مصوب يطيمح ينده هايقات آاليک شرکت فوالد، مرکز تحقي ييد شوياس

 يت هايک شاخص و پرکاربرد در وضعياز ابعاد آنتروپومتر ينسبت برخ يرسبر يقاتيتحق طرح يمجر -7-1-14

 يدانشگاه علوم پزشک، ييقات دانشجويته تحقي، کمنرمال يان با شاخص توده بدنيستاده در دانشجوينشسته و ا يکياستات

 1395قم، مصوب 

مختلف استفاده و  يت هايک پوسچر کاربران لپ تاپ در وضعيارگونوم يابيارز يقاتيتحق طرح يمجر -7-1-15

 1395قم، مصوب  ي، دانشگاه علوم پزشکييقات دانشجويته تحقيمربوطه، کم يعضالن ياختالالت اسکلتوع يش

در طرح تحقيقاتي بررسي عوامل زيان آور شغلي بر شاخص هاي استرس اکسيداتيو در  همکار اصلي -7-1-16

 9529( کد مصوب طرح: 1396نانوايان شهر شاهرود )

در  Humidexو  WBGTتوسط دو شاخص  ين اعتبار  شاخص انتالپييتعتحقيقاتي  مجري طرح -7-1-17

، مرکز تحقيقات سبز استان قم يدر کارگران فضا يکيولوژيزيف يسه آن با پارامتر هايو مقا ياسترس حرارت يابيارز

 1396آالينده هاي محيطي، مصوب 
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 7-2- گرايش هاي پژوهشي :

 

  يحرارت يد بر تنش هايبا تاک يطيمح يارگونوم  -7-2-1

ط کار يدر مح يحرارت يد بر استرس هايبا تاک ييکنترل شده دما يط هايمح يو مدل ساز يه سازيشب -7-2-2  

يحرارت يو ساخت مانکن ها يطراح يمطالعه امکان سنج -7-2-3  

کنترل عوامل شيميايي زيان آور محيط کار  -7-2-4  

 

 آموزش : -8

 
 :يو عمل يتئور يحدهاتدريس وا -8-1

 تنش هاي حرارتي محيط کار -

  ييايميش ينده هاياز آال ينمونه بردار يمبان -

 هوا ينده هايآال يابيه و ارزشيتجز-

  يزبان تخصص -

  

 ارشد : يکارشناس يان نامه هايمشاوره پا -8-2

بوتاکلر ، کلر   يبا آفت کشها يو  در مواجهه شغليکروويکرواستخراج فازجامد  به کمک ميم روش ينه سازيبه  -

  )دانشجو:  فاطمه قويدل( تهران  يد، دانشگاه علوم پزشکيکلرا يفوس و پاراکوات ديپر

 ارزيابي تاثير استرس حرارتي بر عملکرد شناختي کارگران شاغل در معادن روباز در يک اقليم گرم و خشک -

 )دانشجو: مرضيه ميرزا حسيني نژاد(

 
 

 : يآموزشمدرس کارگاه  -2-8

 

 1386قم، ي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک HSEدو روزه   يکارگاه آموزش -8-2-1

 1387قم ، ي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک HSE يکارگاه آموزش -8-2-2

 1387آذر  25و  24، مرکز بهداشت استان قم، کنترل صدا در صنعت يکارگاه آموزش -8-2-3

مرکز  ،  NIOSHمشاغل بر اساس معادله حمل بار  يابيو ارز يزش ارگونومآموکارگاه  -8-2-4

 1388ر يت 17بهداشت شهرستان ساوه، 

 يهايماريو کنترل ب يريشگيط کار و پيدر مح يبا اصول ارگونوم ييآشنا يکارگاه آموزش -8-2-5

 1388مهر  28قم،  يطب کار، دانشگاه علوم پزشک ي، دوره بازآموزمرتبط

و کنترل  يريشگيط کار و پيدر مح ييايميان آور شيبا عوامل ز ييآشنا يرگاه آموزشکا -8-2-6

 1388مهر  28قم،  يطب کار، دانشگاه علوم پزشک ي، دوره بازآموزمرتبط يهايماريب

 1388مان زرند، ي، کارخانه سط کار يدر مح يبا اصول ارگونوم ييآشنا يکارگاه آموزش -8-2-7
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 1388کا، ي، کارخانه لط کار يدر مح يبا اصول ارگونوم ييناآش يکارگاه آموزش -8-2-8

 1388ه، يمرکز بهداشت شهرستان زرندپوسچر،  يابيارز يبا روشها ييآشنا يکارگاه آموزش - 8-2-9

مرکز بهداشت ، عوامل شناسايي، نمونه برداري و آناليز آزبست در محيط کار يکارگاه آموزش -8-2-10

 1390بهمن  استان قم،

 مرکز بهداشت استان قم،، شناسايي، نمونه برداري و آناليز سيليس در محيط کار يکارگاه آموزش -8-2-11

 1390بهمن 

، مراکز يابيش و ارزيپا يکار، روش ها يط هايمح يحرارت ياسترس ها يکارگاه آموزش -8-2-12

 ندران و گلستانالن، مازي، گيزد، کرمان، هرمزگان، خوزستان، خراسان رضويقم،  يبهداشت استانها

دانشگاه  ي، معاونت بهداشتمقابله با آن يط کار و راههايمح يحرارت يتنش ها آموزشيکارگاه  -8-2-13

 94بوشهر، اسفند  يعلوم پزشک

 95ران، خرداد يگاز ا ي، شرکت مليماکروارگونوم يآموزشکارگاه  -8-2-14

 

 

 : ييسوابق اجرا -9

 تا کنون 1395از سال پزشکي قم سال  س دانشکده بهداشت دانشگاه علومري -9-1

 1388سال  قم يدانشگاه علوم پزشک دانشکده بهداشت يآموزش معاون  -9-2

 تا کنون 1395 از سال قم، يمعاون مرکز رشد دانشگاه علوم پزشک -9-3

 تا کنون 1395 از سال رئيس گروه بهداشت محيط کار و زندگي مرکز تحقيقات آالينده هاي محيطي -9-4

 87تا  86معاون گروه بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم،  -9-5

 تا کنون 85مربي و عضو هيئت علمي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم،  -9-6

 تا کنون 86دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم،  يان بهداشت حرفه ايدانشجو مشاوراستاد  -9-7

 (83-85شرکت آلومسا توليد کننده پولکهاي آلومينيومي )سالهاي HSE مشاور   -9-8 

 (83-85صنايع بسته بندي پرند پيشتاز )سالهاي HSE مشاور   -9-9

 87و  86  يدانشکده بهداشت در سال ها  EDOمسئول دفتر   -9-10

 
 

 عضويت در کميته ها، شورا ها، مجامع علمي، فرهنگي، و  فعاليت هاي اجرايي : -10
 

 قم  يدانشگاه علوم پزشک يطيمح ينده هايقات آاليئت موسس مرکز تحقيعضو ه -1-10

 (96رئيس کارگروه حرکت به سوي دانشگاه نسل سوم معاونت آموزشي دانشگاه ) -2-10

 (96رئيس کميته ترفيع دانشکده بهداشت ) -3-10

 رئيس شوراي راهبردي آزمايشگاهها و کارگاههاي دانشکده بهداشت -4-10

 مه ريزي دانشکده بهداشترئيس شوراي رابردي و برنا -5-10

 رئيس شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده بهداشت -6-10

 عضو شوراي توسعه فناوري سالمت دانشگاه -7-10
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 عضو شوراي مرکز تحقيقات آالينده هاي محيطي -8-10

 محقق نيمه وقت هيئت علمي مرکز تحقيقات آالينده هاي محيطي -9-10

 (1396آموزش پزشکي( ) عضو کارگروه اول برنامه عملياتي )آينده نگري و مرجعيت علمي در -10-10

 (1396عضو کارگروه سوم برنامه عملياتي )آموزش پاسخگو و عدالت محور( ) -11-10

 (1396عضو کارگروه يازدهم برنامه عملياتي )توسعه و ارتقاء زيرساختهاي آموزش علوم پزشکي کشور( ) -12-10

  (1396عضو کارگروه بررسي صالحيت علمي متقاضيان عضويت هيئت علمي )فراخوان چهاردهم،  -13-10

 دانشگاه EDCعضو کميته استعداد درخشان و المپياد علمي دانشجويان واحد  -14-10

 قم يدانشگاه علوم پزشک JSEHRه مجله يريئت تحريعضو ه -15-10

 و سالمت دانشگاه علوم پزشکي گلستان يريشگيعضو هيئت تحريريه مجله پ -16-10

 قم ياستادان مشاور دانشگاه علوم پزشک يته مرکزيعضو کم -17-10

 قم يدانشگاه علوم پزشک يوزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکته پژوهش در آميعضو کم -18-10

 قم يدانشگاه علوم پزشک يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک يدرون يابيته ارزيعضو کم -19-10

 قم يدانشگاه علوم پزشک يئت علميه ياعضا يته توانمند سازيعضو کم -20-10

 قم يعلوم پزشک دانشگاه يتوسعه فناور يعضو شورا -21-10

 دانشکده بهداشت قم يوزشآم يعضو شورا -22-10

 دانشکده بهداشت قم يپژوهش يعضو شورا -23-10

 عضو کميته تحقياقات دانشجويي دانشکده بهداشت  -24-10

 مقاالت يبصورت داور ، قم يدانشگاه علوم پزشک با مجله يهمکار -25-10

 و بهداشت کار،  بصورت داوري مقاالت يمنيهمکاري با مجله ا -26-10

بصورت داوري  International Journal of Occupational Hygiene (IJOH)همکاري با مجله  -27-10

 مقاالت

 بصورت داوري مقاالت Environmental Health Science Engineeringهمکاري با مجله  -28-10

 ، بصورت داوري مقاالتArchive of Scienceهمکاري با مجله  -29-10

 بصورت داوري مقاالت همکاري با مجله پيشگيري و سالمت -30-10

 Journal of safety, environment and health research (JSEHR) همکاري با مجله -31-10

 بصورت داوري مقاالت

 همکاري با مجله سالمت کار ايران بصورت داوري مقاالت -32-10

 کتب يقم بصورت داور يبا واحد انتشارات دانشگاه علوم پزشک يهمکار -33-10

 قم يته ارتباط دانشگاه با صنعت و حوزه دانشگاه علوم پزشکيعضو کم -34-10

 1395ري نانو، دانشگاه علوم پزشکي قم، دبير علمي همايش فناو -35-10

 1396عضو کميته علمي دهمين همايش بهداشت و ايمني کار، رشت،  -36-10

 

 
 

 :    يو فرهنگ ي، پژوهششرکت در کارگاههاي آموزشي   -11
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آذر ماه سال  20دانشگاه علوم پزشکي قم،  EDC، "1مقاله نويسي سطح  " شرکت در کارگاه آموزشي -11-1
1386 

آذر ماه سال  21دانشگاه علوم پزشکي قم،  EDC، "2مقاله نويسي سطح  "کت در کارگاه آموزشي شر -11-2

1386 
 16دانشگاه علوم پزشکي قم  EDC، "م؟ يکن يچگونه مقاله را داور " شرکت در کارگاه آموزشي -11-3

 1386بهمن ماه سال 

دانشگاه علوم  EDC ، "وييمشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشج "شرکت در کارگاه آموزشي  -11-4

 1386آذر ماه سال  7-8پزشکي قم، 

خرداد ماه  2-3دانشگاه علوم پزشکي قم،  EDC ، "نياز سنجي آموزشي  "شرکت در کارگاه آموزشي  -11-5

 1386سال 

 1388آذر ماه  4دانشگاه علوم پزشکي قم،  EDC، "يت آموزشيريمد " شرکت در کارگاه آموزشي -11-6

دانشگاه علوم پزشکي قم،  EDC، "و متوسطه يق مقدماتيروش تحق " ر کارگاه آموزشيشرکت د -11-7

 1387آذرماه سال   8-7

ماه  يد  7-8دانشگاه علوم پزشکي قم،  EDC، "شرفتهيق پيروش تحق " شرکت در کارگاه آموزشي -11-8

 1387سال 

بهمن ماه  24علوم پزشکي قم، دانشگاه  EDC، "يمطالعات مورد شاهد " شرکت در کارگاه آموزشي -11-9

 1386سال 

خرداد ماه سال  9دانشگاه علوم پزشکي قم،  EDC، "يدرون يابيارز " شرکت در کارگاه آموزشي -11-10
1387 

 1387بهمن ماه سال  3دانشگاه علوم پزشکي قم،  EDC، "طرح درس " شرکت در کارگاه آموزشي -11-11

 26-27دانشگاه علوم پزشکي قم،  EDC، "يو نوآور تيخالق " شرکت در کارگاه آموزشي -11-12

 1388ن ماه سال يفرورد

دانشگاه  EDC، "و متوسطه يمقدمات يکيمنابع الکترون يجستجو " شرکت در کارگاه آموزشي -11-13

 1387مهر ماه سال  27-28علوم پزشکي قم، 

دانشگاه  EDC، "يال پزشکتيجيد يکتابخانه مل يکيمنابع الکترون " شرکت در کارگاه آموزشي -11-14

 1387ماه سال  يد 21-22علوم پزشکي قم، 

شاخصهاي اندازه گيري آلودگي هوا و چگونگي محاسبه آن از  "شرکت در کارگاه آموزشي  -11-15

 تهران –بيمارستان امام خميني )ره( – 1384اول اسفند ماه   - "طريق نرم افزار هاي موجود 

دوم  - "بيماريهاي شغلي منتقله از هواي آلوده محيط بسته و باز " شرکت در کارگاه آموزشي -11-16

 تهران –بيمارستان امام خميني )ره( – 1384اسفند ماه 

 13-16ايتاليا،  IMQبرگزار کننده نماينده شرکت   OHSAS18001دوره تخصصي شرکت در  -11-17

 ، ساوه 2005نوامبر 

 25ايتاليا،  IMQبرگزار کننده نماينده شرکت  يط کاردوره تخصصي ارزيابي صدا در محشرکت در  -9-18

 ، ساوه2006جوالي 
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 IMQبرگزار کننده نماينده شرکت دوره تخصصي ارزيابي روشنايي در محيط کار شرکت در  -11-19

 ، ساوه2006جون  22ايتاليا، 

بهمن ماه  16 دانشگاه علوم پزشکي قم، EDC ، "متودولوژي تحقيق  "شرکت در کارگاه آموزشي   -11-20 

 86سال 

، آزمايشگاه مرکزي تحقيقاتي GC/MS و  GCکار با دستگاه شرکت در کارگاه آموزشي تخصصي    -11-21

 ، برگزار کننده : شرکت شيميايي بهان1385دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، شهريور 

، آزمايشگاه مرکزي  Atomic Absorptionکار با دستگاه شرکت در کارگاه آموزشي تخصصي  -11-22

 1388ر يقم، ت يتحقيقاتي دانشکده بهداشت ،  دانشگاه علوم پزشک

، آزمايشگاه مرکزي تحقيقاتي دانشکده  HPLCکار با دستگاه شرکت در کارگاه آموزشي تخصصي   -11-23

 1388قم، مرداد  يبهداشت ،  دانشگاه علوم پزشک

 – 1384آبان  18 – "سانوسيل در مسائل بهداشت محيطي  کاربرد "شرکت در کارگاه آموزشي  -11-24
 تهران. –بيمارستان امام خميني )ره(

 1389تهران، دانشکده بهداشت،  يدانشگاه علوم پزشک"، سيروش تدر" شرکت در کارگاه آموزشي  -11-25

 1389تهران، دانشکده بهداشت،  يدانشگاه علوم پزشک" GIS "در کارگاه آموزشي شرکت  -11-26

 1390رماه يت تهران، يدانشگاه علوم پزشک" EndNote "در کارگاه آموزشي شرکت  -11-27

دانشکده بهداشت  تهران، يدانشگاه علوم پزشک" Scientific writing "در کارگاه آموزشي شرکت  -11-28

 1391فروردين ماه 

 ، قم94ار )ع(، اسفند ائمه اطه ي، مرکز فقهيدو روزه سالمت معنو يشرکت در کارگاه فرهنگ -11-29

 ، قم1394قم، اسفند  ي، دانشگاه علوم پزشکياخالق حرفه ا يشرکت در کارگاه فرهنگ -11-30

 ، قم1394شرکت در کارگاه مقدماتي دانش پژوهي، دانشگاه علوم پزشکي قم، آذر  -11-31

 قم، 95شرکت در کارگاه فرهنگي سبک زندگي اسالمي، دانشکده طب و دين، خرداد  -11-32

 ، قم95، دانشگاه علوم پزشکي قم، تير و مرداد  SPPSشرکت در کارگاههاي مقدماتي تا پيشرفته  -11-33

 ، قم95دانشگاه علوم پزشکي قم، اسفند  شرکت در کارگاه مرور سيستماتيک، -11-34

 ، قم93شرکت در کارگاه طرح درس و طرح دوره، دانشگاه علوم پزشکي قم، آذر  -11-35

 ، قم94ت در کارگاه دانش افزايي اساتيد با عنوان اخالق آموزشي، دانشگاه علوم پزشکي قم، اسفند شرک -11-36

دانشگاه علوم پزشکي انتقال تجارب تدريس و شاگردپروري،  شرکت در کارگاه دانش افزايي اساتيد با عنوان -11-37

 ، قم94قم، شهريور 

دانشگاه علوم پزشکي قم، ، 2تعليم و تربيت اسالمي سطح  وانشرکت در کارگاه دانش افزايي اساتيد با عن -11-38

 ، قم95بهمن 

 مشهد مقدس ،95، تير 1تاريخ و تمدن اسالمي سطح  شرکت در کارگاه دانش افزايي اساتيد با عنوان -11-39

 قم، 95شرکت در کارگاه دانش افزايي اساتيد با عنوان تاريخ معاصر، دانشگاه علوم پزشکي قم، مهر  -11-40

 ، قم94شرکت در کارگاه فرهنگي مديريت روابط خانواده و تربيت فرزند، دانشگاه علوم پزشکي قم، مهر  -11-41

، مشهد مقدس، موانع توسعه و تجديد نظر در سبک زندگي شرکت در کارگاه دانش افزايي اساتيد با عنوان -11-42

 95تير 
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 ن برتر : يکسب عناو -12

 

   1388قم، سال  يه در دانشگاه علوم پزشکيدر بخش علوم پا هشگر برترکسب رتبه دوم پژو  -12-1

 1388در سال  يرشته بهداشت حرفه ا يتخصص يدر آزمون دکتر يکسب رتبه اول کشور -12-2
 

 

 

 13- مهارتها :
 

13-1-   Set up  استخراج فاز جامد ميکرو از فضاي فوقاني نمونه )نمودن روش HS-SPME-GC-

FIDه برداري و آناليز ترکيبات ( براي نمونBTEX 

  1387و   1385 ياز وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري در سالها MCHE مدرک زبانکسب  -2-13

  Office  ،Word ،Excel ،Power point ،SPSSتسلط به نرم افزار هاي  -3-13

 OHSAS يو بهداشت، استاندارد ها يمنيت ايريمد يستم هاينه استقرار سيدر زم يمشاوره تخصص -4-13

18001 ،HSE-MS ،IMS  وISO14001 ع و سازمانهايدر صنا 

 

 


