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 بسمه تعالی
 

  )CVمشخصات فردي ، تحصیلی و حرفه اي (
  1397  ماهدي 

 
                                                                           

 1- اطالعات شخصی :            
 

  حمیدرضا حیدرينام و نام خانوادگی :                   -1-1
                                                                      دکتري تخصصی در رشته بهداشت حرفه اي    آخرین مدرك تحصیلی :       -1-2
  اریاستادرتبه دانشگاهی :                          -1-3
  متاهلوضعیت تاهل :                             -1-4
  1359        تاریخ تولد :                         -1-5
  گرگان محل تولد :                                -1-6

  
  آدرس : -2

  و ایمنی کار بهداشت حرفه ايمهندسی : دانشگاه علوم پزشکی قم ، دانشکده بهداشت ، گروه محل کار    -1-2
  025- 37833361، فاکس  025- 37833361تلفن محل کار :  

 09125245932همراه: 

 ونیکی :آدرس الکتر   -2-2
            Hr.heidari.tums@gmail.com  

 
 وضعیت تحصیلی : -3

  (کسب عنوان دانشجوي ممتاز) 1383سال  -دانشگاه علوم پزشکی شیراز  -کارشناسی بهداشت حرفه اي    -3-1
ه انستیتو تحقیقات بهداشتی و دانشکد -دانشگاه علوم پزشکی تهران -کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي    -3-2

 (کسب رتبه دوم)  1385سال  -بهداشت 

و کسب رتبه  يکسب رتبه اول کشورتهران ( یدانشگاه علوم پزشک  - يرشته بهداشت حرفه ا یتخصص يدکتر -3-3
  )اول دوره

  
  ن پایان نامه یواعن-4

  کارشناسی ارشد :ان نامه یعنوان پا
 

 یابی)  در ارزش SPME)  (Solid Phase Microextraction  (کرویروش استخراج فاز جامد م ينه سازیبه "
  )BTEXبنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن  و گزیلن ( ترکیباتبا   یمواجهه شغل
  :یتخصص يان نامه دکتریعنوان پا

ارائه شاخص (هاي) استرس و استرین حرارتی کارگران مشاغل روباز بمنظور تدوین استاندارد هاي ملی با تاکید بر 
  گرمایش جهانی زمین
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  تشارات :ان -5
  
  مقاله -1- 5
  : چاپ در مجالت فارسی زبان  -1-1- 5
 
بررسی میزان استفاده از  گوشی رضا، یعل یی، کوهپادرضایحم يدریحزاد سامان،  ياسر، احمدی ییتبرا -1 -1- 1- 5

  . 53-59): 4(1؛ 86قم یهاي حفاظتی در برخی از صنایع شهرستان قم و عوامل مؤثر بر آن، مجله دانشگاه علوم پزشک
بررسی اثر دریافت آلبالو در  سید علی کشاورز، حمیدرضا حیدري،فاطمه حیدري، محمدرضا رشیدي،  - 2-1-1-5

مقایسه با آلوپرینول بر سطح اسد اوریک سرم، بیومارکر هاي استرس اکسیداتیو و فعالیت کبدي آنزیم گزانتین اکسیداز/ 
  .26-21): 2(2؛ 87قم  مجله دانشگاه علوم پزشکیک، گزانتین دهیدروژناز در موش هاي صحرایی هایپر اوریسمی

عباس،  یفروشان یمیمحمود، رح يمحمدین ، علید جمال الدیس ي، شاهطاهردرضایحم يدریح - 3-1-1-5
مواجهه  یابیادرار با استفاده از فاز جامد در ارز يل بنزن در نمونه هایکرواستخراج اتیروش م ينه سازیده، بهیفر ییگلبابا

  .5-12): 2(3؛ 88قم  یمجله دانشگاه علوم پزشک ،یشغل يها
، سید حمیدرضا طباطبایی. حمیدرضا حیدريهدي رحیمی فرد، ناصر هاشمی نژاد، علیرضا چوبینه،  - 4-1-1-5

، عضالنی در کارگاه هاي رنگ کاري صنعت مبل سازي -ارزیابی ریسک فاکتورهاي ایجادکننده اختالالت اسکلتی
  .45-54:،  صفحات1389، تابستان  2 شماره 4 قم: دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی

، سید حمیدرضا طباطبایی. حمیدرضا حیدريهدي رحیمی فرد، ناصر هاشمی نژاد، علیرضا چوبینه،  - 5- 1- 1- 5
، مجله عضالنی در کارگاه هاي تهیه مبل خام صنعت مبل سازي -وع اختالالت اسکلتییارزیابی ریسک فاکتورها و ش

 ، 1389 بهار 1 شماره 8 ت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دورهدانشکده بهداش

  .53-68:صفحات
، حسین ، محمد حاج آقا زادهییاسر تبرای، سنده مسئول)ی(نو يدریدرضا حیحمفرد،  یمیرح يهد -6- 1- 1- 5

عضالنی و تعیین  -ختالالت اسکلتیعمرانی، علیرضا دري، محمد جواد کاظم آبادي. ارزیابی شیوع امرادي، دانیال 
) در سال REBAعوامل مؤثر بر آن در بین کارگران کارگاههاي تهیه مبل خام به روش ارزیابی سریع کل بدن (

  1390؛6، شماره 7قات نظام سالمت دوره ی، مجله تحق1388
 ي، هدیال عمرانیان، دیبین راموز، طاهره نای، پرويداری، نرگس پایامک محبی، سيدريدرضا حيحم  - 7-1-1-6

، مجله دانشگاه 1391سال  قم، شهر یآموزش هاي مارستانیب پرستاران در صدا با مواجهه زانیم یابیارزفرد،  یمیرح
  .53- 46،  1392، 6، شماره 7قم، دوره  یعلوم پزشک
 ییاراه بر عملکرد و کیستم تهویارتقاء س یفرد، بررس یمیرح ي، هدیه ذوقیراض ،يدريدرضا حيحم -8-1-1-7

  .45- 54، 1 شماره ،2 دوره ، 1395 شهریور جیرفت، پزشکی علوم دانشگاه مجله ،یسندگیک صنعت ریافراد در 
 سنجی اعتبار، پور شمسی اکبر علی ، جنگ ارسنگ شهرام ، گلبابایی فریده ، حيدری حميدرضا - 9-1-1-8

مجله ایران  کشور بیابانی نیمه و بیابانی نواحی در روباز مشاغل گرمایی استرس ارزیابی در Humidex شاخص
  .95، پاییز 3، شماره 6، دوره کار  و ایمنی بهداشت

 ، سلطانزاده احمد صحرانورد، ربابه  ،ارسنگ جنگ شهرام فرد، رحیمی دي، هحيدری حميدرضا -10-1-1-8
 ایسهمق در )TWL(  کار گرمایی حد و )WBGT( گویسان تر دماي حرارتی استرس شاخص دو همبستگی بررسی
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 ، 96 زمستان ، 4 شماره ، 4 حرفه اي، دوره بهداشت مهندسی صماخ، مجله پرده دماي شده اصالح مجاز حد با
  .38 تا 31 صفحات

  
 سنجی اعتبارپور،  یاکبر شمس یعل ، شهرام ارسنگ جنگ،ییده گلبابایفر ،يدريدرضا حيحم -11-1-1-8

 مطالعه :بدن عمقی دماي و  WBGT از شاخص استفاده با گرمایی هاي استرس ارزیابی در محیط آنتالپی شاخص

  97، بهار 1، شماره 8، دوره کار  و ایمنی مجله بهداشت ،خشک و گرم ناحیه یک در موردي
 ابوالفضل نزاده، سلطا احمد ، خاکسار محمدرضا ، فردرحیمی  هدي ، حيدری حميدرضا -12-1-1-8

 کارگران در ریوي عملکرد پارامترهاي تغییرات و تنفسی عالئم عشیو بررسی،  عینی آرزو دارابی، محدثه، محمدبیگی

  .38- 32، 97، بهار 1، شماره 10، فصلنامه طب کار یزد، دوره فوالد صنعت یک اسیدشویی فرآیند در شاغل
بررسی روند ، عباس رحیمی فروشانی،علی اکبر شمسی پور ،فریده گلبابایی ،حيدری حميدرضا -13-1-1-8

، مجله سالمت کار ایران، ر دهه هاي آتی با تاکید بر استرس هاي گرمایی در محیط هاي روباز کشورتغییرات دمایی د
  )97(پذیرش مهر 
 مسئول)،نويسنده ( حيدری حميدرضاوحید غریبی،  ابولفضل محمدبیگی، مهدي اسدي قالهري،  -14-1-1-8

) در ارزیابی شرایط PHSبینی شده()و استرین گرمایی پیش WBGTبررسی انطباق دو شاخص دماي تر گویسان (
(در  کار و ایمنی مجله بهداشت ،گرماي محیطی و بار گرمایی تحمیل شده به افراد: مطالعه موردي در کارگران نانوایی

  حال داوري)
لیال اندرزخورا، هدي  حميدرضا حيدري (نويسنده مسئول)،احمد سلطان زاده،  شهرام ارسنگ،  - 15-1-1-8
هاي رگرسیونی پیش بینی کننده برخی ابعاد آنتروپومتریک استاتیکی بر مبناي طول قد: مطالعه مدل ، رحیمی فرد 

 ، مجله سالمت کار ایران، (در حال داوري)سال 26تا 18موردي در بین دانشجویان 

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

5.1.2.1. Shahtaheri SJ, Heidari HR, Golbabaei F, Alimohamadi M, Rahimi-
Forushani A. Solid phase microextraction for trace analysis of urinary benzene in 
environmental monitoring, Iranian Journal of Environmental Health Science & 
Engineering, Vol. 3, No. 3, 169-176, 2006. 

 
 

5.1.2.2. Heidari HR, 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 HR, 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 HR, Khadem M, Rahimifard H , and Rostami E,  
Assessment of Noise Annoyance and its Effects on Healthcare Staff Based on 
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Sound Pressure Level and Annoyance Scale, International Journal of Occupational 
Hygiene (IJOH), Vol. 6, No. 1, 23-30, 2014. 

        5.1.2.5. Heidari HR, 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,               
        Journal of Environmental Health Science & Engineering (2015) 13:48, DOI             
        10.1186/s40201-015-0199-6. 

5.1.2.6. Heidari HR, 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 HR, M. Mahdinia, H. Rahimifard, Assessment of Job Stress and 
Personal–Related Factors among the Workers of a Military Industry, Journal of 
Safety, Environment, and Health Research, (2016) 7–11. DOI: 
10.22053/jsehr.2016.33381 
5.1.2.8. Heidari H, Mahdinia M, Rahimifard H, Mohammadbeigi M, Soltanzadeh 
A, et al. Occupational Exhaustion and its Determinates in a Military Industry 
Workers in Iran, Ann Mil Health Sci Res. 2016 ; 14(4):e11484. doi: 
10.5812/amh.11484. 

     5.1.2.9. Heidari H, Golbabaei F, Shamsipour A, Rahimi forushani A, Gaeini 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. J Res Health Sci. 2016; 16(3):133-140. 

5.1.2.10. Heidari H, Golbabaei F, Shamsipour A, et al. Consistency between 
sweat rate and wet bulb globe temperature for the assessment of heat stress of 
people working outdoor in arid and semi-arid regions. Int J Occup Environ Med 
2018;9:1-9. doi: 10.15171/ijoem.2018.1204 
 
 
  

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

    5.1.3.1. Heidari HR, 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 HR, 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 HR, 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. 
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5.1.3.4. Heidari HR, 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. Hamidreza Heidari, Farideh Golbabaei, Aliakbar Shamsipour, Abbas 
Rahimi Forushani & Abbasali Gaeini (2018) 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), 24:2, 224-232, 
DOI: 10.1080/10803548.2017.1281524 

   5.1.3.6. Hamidreza Heidari, Asemabadi Elham, Rahimifard Hoda,             
Mohammadbeigi  Abolfazl, Ergonomic assessment of different postures and related     
  musculoskeletal   disorders among laptop users in non- official places, Biomedicine 
(Taipei) (Submitted) 
5.1.3.7. A. Mohammadbeigi, A. Asgarian, E. Moshir, H. Heidari, S. Afrashteh, S. 
Khazaei, H. Ansari, Fast food consumption and overweight/obesity prevalence in 
students and its association with general and abdominal obesity, J Prev Med Hyg 
2018; 59: E236-E240. 
5.1.3.8. Mohammadbeigi A, Salehi A, Heidari H, Asadi‑Ghalhari M. Evaluation of 
the accessible level of iodine in marketed iodised salt in Iran: A comparison with 
standard recommended values. Adv Hum Biol 2019;9:42-5. 

 
 

 
 5-2- کتب :

  ترجمه : -5-2-1
اثرات  انسان : یحرارت يط هایحاج آقازاده م.، زارع م.، فروهر مجد ف.، مح ح.، يدریحف.،  یی. گلبابا1. 1. 2 .5

  1393، جلد اولو عملکرد انسان، انتشارات دانشگاه تهران  ی، راحتیگرم، متوسط و سرد بر سالمت يط هایمح
نان، انتشارات مبعث، یت اطمیکنترل و قابل يستم هایس یمنیا یابیان م.، ارزیبرار ح.، يدریحم.،  ي. موعود2. 1. 2. 5

1387  
اثرات قازاده م.، زارع م.، فروهر مجد ف.، محیط هاي حرارتی انسان : حاج آ ح.، يدریحگلبابایی ف.،  .3. 1. 2. 5

جلد اول (ویرایش و عملکرد انسان، انتشارات دانشگاه تهران  ی، راحتیگرم، متوسط و سرد بر سالمت يط هایمح
 1397، سوم)

اثرات انسان :  یحرارت يط هایحاج آقازاده م.، زارع م.، فروهر مجد ف.، مح ح.، يدریحف.،  ییگلبابا .4. 1. 2. 5
جلد دوم (در حال و عملکرد انسان، انتشارات دانشگاه تهران  ی، راحتیگرم، متوسط و سرد بر سالمت يط هایمح

  ترجمه)

  
 

 5-2-2- تدوین:
نمونه در ون یسابریکالل یو وسا روشهابا  ییآشنا ف.، ياریم.، الله یا.، هاشم يزیتبرح.،  يدریح -5-2-2-1

 1393قم،  یانتشارات دانشگاه علوم پزشکاز هوا،  يبردار
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 6- ارائه مقاله علمی در کنگره ها و همایش ها:
 

 1-6- کنگره هاي ملی (برگزار شده در داخل کشور) :
نانو در کنترل  يفناور يکاربردها یبر برخ يفرد، مرور یمیرح ي، هديدریدرضا حیحم، يزیاکرم تبر -6-1-1

 18 -یمختلف درعلوم بهداشت يهایش کاربرد فناورین همای، اوليشت حرفه اعوامل زیان آور محیط کار در بهدا
   قم ی، دانشگاه علوم پزشک1390اسفند ماه 
و کاربرد آن در کاهش  یفرد،  ماکروارگونوم یمیرح ي، هديدرید رضا حیحما، ین یه عباسیمرض - 6-1-2

، 1390اسفند ماه  18 -یف درعلوم بهداشتمختل يهایش کاربرد فناورین همای، اولیو حوادث شغل یانسان يخطاها
  قم  یدانشگاه علوم پزشک

 يروشها یبررس "ا، ین ي، محسن مهدیمانیره خادم، محمد ایفرد، من یمیرح ي، هديدریدرضا حیحم -6-1-3
 15- 13کار ،  یمنیبهداشت و ا يش سراسرین همایهفتم"، کار يط هایبا نانو مواد در مح یمواجهه شغل یابیارز
  رانین، ای، قزو1390شت بهیارد

، سید حمیدرضا طباطبایی، حمیدرضا حیدريهدي رحیمی فرد، علیرضا چوبینه، ناصر هاشمی نژاد،  -6-1-4
 یسامانده یش ملین همایشهر قم، دوم يدر کارگران صنعت مبلمان ساز یعضالن - یوع اختالالت اسکلتیش یبررس

  .1389بهشت یر، اردیرکبیام ی، دانشگاه صنعتيو بهداشت حرفه ا یمنیت ایریمد
افتها، یصدا در پرستاران؛ مشکالت و ره ی، آزردگيدریدرضا حیحم، يدریفرد، زهرا ح یمیرح يهد -6-1-5

  .1389گلستان، آبان ماه  یدرمان یو خدمات بهداشت ی، دانشگاه علوم پزشکینیت بالیحاکم يش منطقه این همایاول
سک یتماس با ر یابیا. ارزین ي، محسن مهديدریدرضا حیحمد، ده ابوالحسن نژایفرد، وح یمیرح يهد - 6-1-6
و سالمت  یش سبک زندگی، هماRULAبه روش  يدر کارکنان کادر ادار یعضالن - یاختالالت اسکلت يفاکتورها

  .1389اسوج، اسفند ماه ی یدانشگاه علوم پزشک
ن مقدار ییتع يبرا يه، نمونه بردارمنصور ی، دهقاندرضایحم يدریحامرث، ین زاده کیان زهرا، حسیزمان  -6-1-7

ط یمح یمهندس ین المللیوم بین سمپوزیراز، دومیابان زند شیرگذر خی) در زCOو  NO2هوا ( ينده هایآال یبرخ
  ، تهران ین طوسیر الدی، دانشگاه خواجه نص1388بهمن ماه  1 یماه ال يد29ست، یز
 یفروشان یمیمحمود، رح يمحمدیده،  علیفر ییابان، گلبید جمال الدیس ي، شاهطاهردرضایحم يدریح  -8- 1- 6

ش مواجهه ی) در پاSPMEکرواستخراج با استفاده از فاز جامد (یروش م ییموثر در کارا يفاکتور ها یبررس "عباس،
، 1388بهشت یارد 8- 10، يراز يشهایکار، مرکز هما یمنیش بهداشت و ای، هما"یآل  ياز حالل ها یبا برخ یشغل

  تهران 
درضا، یحم یید طباطبای، سدرضایحم يدریحنژاد ناصر،  یرضا، هاشمینه علی، چوبيفرد هد یمیرح -6- 1- 9

با استفاده از  يصنعت درودگر يرنگ کار يدر کارگاهها یعضالن یجاد کننده اختالالت اسکلتیعوامل خطر ا یابیارز
  ، تهران 1388بهشت یارد 8- 10، يراز يشهایمرکز هما شده، همایش بهداشت و ایمنی کار، یست طراحیچک ل

) در جهت   job rotationارزیابی صدا و استفاده از برنامه هاي گردش شغلی ( "،حیدري حمیدرضا -10- 1- 6
ش ی، دومین هما " 1384کاهش مواجهه با صدا در یک کارخانه سازنده قطعات آلومینیومی در شهرستان ساوه در سال 

  ، کاشان 1384ماه آبان  24- 26،  صدا ، سالمتی و توسعه یمل



7 
 

، دومین  "صدا و حاللها ، الکل و حاللها : دو تعامل خطرناك بر عملکرد شنوایی  "،حیدري حمیدرضا  -11- 1- 6
  ، کاشان 1384آبان ماه  24- 26همایش ملی صدا ، سالمتی و توسعه، 

صفهان ، ، دانشگاه علوم پزشکی ا پنجمین همایش کشوري ایمنی و بهداشت حرفه ايشرکت در  - 6-1-12
  1384اردیبهشت  15- 16

 –تهران  - 1383دیماه  9لغایت  8 – دانشجویی بهداشت حرفه اي –همایش کشوري شرکت در  - 13- 1- 6
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 8دومین همایش سراسري حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین با کسب شرکت در    -14- 1- 6
لغایت  26 -ضوابط نحوه اجراي برنامه ها) 3و کنگره ها ( موضوع نوع اول ماده  امتیاز از برنامه هاي سمینارها (هشت)

  دانشگاه علوم پزشکی تهران  –تهران  -1385اردیبهشت  27
 30- 31، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، همایش سراسري بهداشت و تغذیهشرکت در سومین    - 15- 1- 6

  1382اردیبهشت ماه سال 
، ینیگائ ی، عباسعلیفروشان یمیپور، عباس رح یاکبر شمس ی، علییده گلبابایفر ،يدریدرضا حیحم -6-1-16

، دانشگاه يش بهداشت حرفه این همای)، نهمIOEHمشاغل روباز ( يبرا یاسترس حرارت یک شاخص تجربیارائه 
  زد ی، 1393خرداد ماه 21و  20زد، ی ید صدوقیشه یعلوم پزشک
 یابیارز جهت کاربردي و جامع ماتریس یک ي ارائه، يدریدرضا حیحم، ره خادمی، من ییده گلبابایفر -6-1-17

و  20زد، ی ید صدوقیشه ی، دانشگاه علوم پزشکيش بهداشت حرفه این همای، نهمصنایع در تهویه هاي سیستم سریع
  زد ی، 1393خرداد ماه 21

شانی، عباسعلی گائینی ، فریده گلبابایی، علی اکبر شمسی پور، عباس رحیمی فروحمیدرضا حیدري - 18-1-6
 دانشگاه علوم پزشکی گیالن،، معرفی شاخص جدید انتالپی به عنوان یک شاخص استرس حرارتی در محیط هاي روباز

  ، زیباکنار.1395 ،دهمین همایش بهداشت حرفه اي
ز استفاده ا ،  فریده گلبابایی، هدي رحیمی فرد، ربابه صحرانورد، زهرا شکري ،حمیدرضا حیدري -6-1-19

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن،، شاخص انتالپی هوا در ارزیابی استرس هاي گرمایی در کارگران فضاي سبز شهر قم
  ، زیباکنار.1395 ،دهمین همایش بهداشت حرفه اي

بررسی اثر سیستم تهویه بر عملکرد و تولید در ،  هدي رحیمی فرد ، راضیه ذوقی،حمیدرضا حیدري -20-1-6
  ، زیباکنار.1395 ،دهمین همایش بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی گیالن،ریسندگی، صنعت واحد اتوکنر 

  
  

 2-6- کنگره هاي ملی (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 
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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
  : یپژوهش يطرح ها -1- 7
  
در طرح تحقیقاتی بررسی میزان استفاده از  گوشی هاي حفاظتی در برخی از صنایع  همکار اصلی  -1 -1- 7

  )افتهیاتمام (1384شهرستان قم و عوامل مؤثر بر آن در سال 
ع کل یسر یابیو عوامل موثر بر آن به روش ارز یعضالن یاختالالت اسکلت یابییقاتی ارزتحق مجري طرح -2- 1- 7

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

تحقیقاتی ارزیابی درون گروهی بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت قم در سال  طرح یهمکار اصل  -3- 1- 7
 )افتهیاتمام (1389

 یشهر قم  و ارتباط آن با اختالالت تنفس يمارستانهاید در بیزان فرم آلدهیم یابیتحقیقاتی ارز مجري طرح - 4- 1- 7
 افته) ی(اتمام 1389در سال 

در  یصوت یزان آزردگیر آن بر میو تاث يبستر يزان صدا در بخش هایم یابیارز" یقاتیتحقطرح  يمجر - 5- 1- 7
)افتهیاتمام (" 89شهر قم در سال  يتان هامارسیمربوطه در ب يپرستاران بخش ها  

ک یدر کارگران  یس و رابطه آن با اختالالت تنفسیلیگرد و غبار س یابیارز" یقاتیتحقطرح  يمجر -6-1-7
  افته)ی(اتمام  92سال  "يک سازیصنعت سرام

غل روباز ارائه شاخص (هاي) استرس و استرین حرارتی کارگران مشا " يکشور یقاتیتحق طرح يمجر -7- 1- 7
 یست دانشگاه علوم پزشکیط زی، پژوهشکده مح"بمنظور تدوین استاندارد هاي ملی با تاکید بر گرمایش جهانی زمین

  )افتهیاتمام (، 1392تهران، 
شرکت گاز استان گلستان،  یاتیو عمل يکارکنان ادار یکیت ارگونومیاصالح وضع یقاتیتحق طرح يمجر - 8- 1- 7

  افته)ی، (اتمام 1392
  )افتهیاتمام (گاز با مرکاپتانها  يستگاههایمواجهه پرسنل اش یپا یقاتیتحق طرح يمجر -9-1-7

  )افتهیاتمام شرکت گاز ( يستاد يمطلوب در واحد ها ییروشنا یش و طراحیپا یقاتیتحق طرح يمجر -10-1-7
، مرکز رشد يزیامه رقابل برن یکیو ساخت کاتاترمومتر الکترون یطراح "فناورانه یقاتیتحق طرح يمجر - 11-1-7

  (خاتمه یافته) 1395، مصوب "قم یدانشگاه علوم پزشک
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طراحی، ساخت و تجهیز اتاقک کنترل شده دمایی به منظور شبیه  "فناورانه با عنوان یقاتیتحق طرح يمجر - 12-1-7
دانشگاه علوم ، مرکز رشد "سازي محیط هاي واقعی کار و انجام تستهاي مرتبط با استرس ها و استرین هاي حرارتی

  (خاتمه یافته) 1395قم، مصوب  یپزشک
 یابیدر ارز Humidexو  WBGTتوسط دو شاخص  ین اعتبار  شاخص انتالپییتع یقاتیطرح تحق يمجر - 13-1-7

 ينده هایقات آالی، مرکز تحقسبز استان قم يدر کارگران فضا یکیولوژیزیف يسه آن با پارامتر هایو مقا یاسترس حرارت
  1395ب ، مصویطیمح

د یک در واحد اسیدرید کلریاز مواجهه با اس یناش یالگو ها و عوارض تنفس یبررس یقاتیطرح تحق يمجر -14-1-7
  1397، مصوب یطیمح ينده هایقات آالیک شرکت فوالد، مرکز تحقی ییشو

 يها تیک شاخص و پرکاربرد در وضعیاز ابعاد آنتروپومتر ینسبت برخ یبررس یقاتیطرح تحق يمجر -15-1-7
 یدانشگاه علوم پزشک، ییقات دانشجویته تحقی، کمنرمال یان با شاخص توده بدنیستاده در دانشجوینشسته و ا یکیاستات

  (خاتمه یافته) 1395قم، مصوب 
مختلف استفاده و  يت هایک پوسچر کاربران لپ تاپ در وضعیارگونوم یابیارز یقاتیطرح تحق يمجر - 16-1-7

(خاتمه 1395قم، مصوب  ی، دانشگاه علوم پزشکییقات دانشجویته تحقیمربوطه، کم یالنعض یاختالالت اسکلتوع یش
  یافته)

  
  

 
 7- 2- گرایش هاي پژوهشی :

 
ارمحیط ک یحرارت يد بر تنش هایبا تاک یطیمح یارگونوم  -1- 2- 7  
ط کار یحدر م یحرارت يد بر استرس هایبا تاک ییکنترل شده دما يها طیمح يو مدل ساز يه سازیشب -3- 2- 7  
یحرارت يو ساخت مانکن ها یطراح یمطالعه امکان سنج -4- 2- 7  
  
  آموزش : -8
  
  :یو عمل يتئور يتدریس واحدها -8-1
  تنش هاي حرارتی محیط کار -
   ییایمیش ينده هایاز آال ينمونه بردار یمبان -
 هوا ينده هایآال یابیه و ارزشیتجز-

   یزبان تخصص -
  روشنایی در محیط کار -
   

  ارشد : یکارشناس يان نامه هایمشاوره پا -2- 8
بوتاکلر ، کلر   يبا آفت کشها یو  در مواجهه شغلیکروویکرواستخراج فازجامد  به کمک میم روش ينه سازیبه  -
   تهران  ید، دانشگاه علوم پزشکیکلرا يفوس و پاراکوات دیپر
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محلولهاي آبی، دانشگاه علوم پزشکی قم، ) در حذف آرسنیک در GFOبررسی کاربرد گرانول هاي اکسید آهن ( -
1397  

دانشگاه در حذف فنل از فاضالب مصنوعی،  )DEN/TiO2بررسی کارایی کمپلکس دندریمر پلی آمیدو آمین ( -
  1397علوم پزشکی قم، 

 
 : یمدرس کارگاه آموزش -2-8
  

  1386،قم ی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک HSEدو روزه   یکارگاه آموزش -8-2-1
  1387قم ، ی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک HSE یکارگاه آموزش -8-2-2

  1387آذر  25و  24، مرکز بهداشت استان قم، کنترل صدا در صنعت یکارگاه آموزش -3- 8-2
مرکز  ،  NIOSHمشاغل بر اساس معادله حمل بار  یابیو ارز یآموزش ارگونومکارگاه  - 4- 8-2

  1388ر یت 17ه، بهداشت شهرستان ساو
 يهایماریو کنترل ب يریشگیط کار و پیدر مح یبا اصول ارگونوم ییآشنا یکارگاه آموزش -5- 8-2

  1388مهر  28قم،  یطب کار، دانشگاه علوم پزشک ي، دوره بازآموزمرتبط
و کنترل  يریشگیط کار و پیدر مح ییایمیان آور شیبا عوامل ز ییآشنا یکارگاه آموزش -6- 8-2

  1388مهر  28قم،  یطب کار، دانشگاه علوم پزشک ي، دوره بازآموزمرتبط يهایماریب
  1388مان زرند، ی، کارخانه سط کار یدر مح یبا اصول ارگونوم ییآشنا یکارگاه آموزش -7- 2- 8
  1388کا، ی، کارخانه لط کار یدر مح یبا اصول ارگونوم ییآشنا یکارگاه آموزش -8- 2- 8
  1388ه، یمرکز بهداشت شهرستان زرندپوسچر،  یابیارز يبا روشها ییآشنا یکارگاه آموزش -  9- 2- 8
مرکز بهداشت ، عوامل شناسایی، نمونه برداري و آنالیز آزبست در محیط کار یکارگاه آموزش -10- 2- 8

  1390بهمن  استان قم،
 ان قم،مرکز بهداشت است، شناسایی، نمونه برداري و آنالیز سیلیس در محیط کار یکارگاه آموزش -11-2-8

  1390بهمن 
، مراکز یابیش و ارزیپا يکار، روش ها يط هایمح یحرارت ياسترس ها یکارگاه آموزش -12-2-8

  الن، مازندران و گلستانی، گيزد، کرمان، هرمزگان، خوزستان، خراسان رضویقم،  يبهداشت استانها
دانشگاه  یمعاونت بهداشت ،مقابله با آن يط کار و راههایمح یحرارت يتنش ها آموزشیکارگاه  -13-2-8

  94بوشهر، اسفند  یعلوم پزشک
  95ران، خرداد یگاز ا ی، شرکت ملیماکروارگونوم یآموزشکارگاه  -14-2-8

  
  : ییسوابق اجرا -9
  تا کنون 1395سال دانشگاه علوم پزشکی قم از  رئیس دانشکده بهداشت  -1- 9
  پزشکی قموابسته به دانشگاه علوم  HSEمسئول فنی پلی تکنیک  -2- 9
  رئیس گروه سالمت محیط و کار مرکز تحقیقات آالینده هاي محیطی -3- 9
  1388سال  قم یدانشگاه علوم پزشک دانشکده بهداشت یآموزش معاون  -3- 9
  1397تا  1395قم،  یمعاون مرکز رشد دانشگاه علوم پزشک -4- 9
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  رئیس کارگروه برنامه عملیاتی حرکت به سوي دانشگاه نسل سوم -5- 9
(در عضو هیات مدیره شرکت بهبود گستر اعتماد مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قم  -6- 9

  شرف دانش بنیان)
  87تا  86، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قممعاون گروه بهداشت حرفه اي  -7- 9

  تا کنون 85دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم،  عضو هیئت علمی - 8-9
  تا کنون 86، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم يان بهداشت حرفه ایدانشجو يتاد راهنمااس -9- 9
  85تا  82صنایع متعدد در سالهاي  HSE مشاور   -10- 9 

  87و  86  يدانشکده بهداشت در سال ها  EDOمسئول دفتر   -11-8
  
 

  یت هاي اجرایی :عضویت در کمیته ها، شورا ها، مجامع علمی، فرهنگی، و  فعال -10
 

 قم  یدانشگاه علوم پزشک یطیمح ينده هایقات آالیئت موسس مرکز تحقیعضو ه - 1- 10

 قم یدانشگاه علوم پزشک JSEHRه مجله یریئت تحریعضو ه -2- 10

  و سالمت دانشگاه علوم پزشکی گلستان يریشگیعضو هیئت تحریریه مجله پ -3- 10
 قم ینشگاه علوم پزشکاستادان مشاور دا يته مرکزیعضو کم -4- 10

 قم یدانشگاه علوم پزشک یته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیعضو کم -5- 10

 قم یدانشگاه علوم پزشک یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک یدرون یابیته ارزیعضو کم -6- 10

 مق یدانشگاه علوم پزشک یئت علمیه ياعضا يته توانمند سازیعضو کم -7- 10

 قم یعلوم پزشک دانشگاه يتوسعه فناور يعضو شورا -8- 10

 دانشکده بهداشت قم یآموزش يعضو شورا -9- 10

 دانشکده بهداشت قم یپژوهش يعضو شورا -10- 10

 مقاالت يبصورت داور ، قم یدانشگاه علوم پزشک با مجله يهمکار -11- 10

 مقاالتو بهداشت کار،  بصورت داوري  یمنیهمکاري با مجله ا -12- 10

 ، بصورت داوري مقاالتArchive of Scienceهمکاري با مجله  -13- 10

 مجله سالمت کار قم، بصورت داوري مقاالت با  يهمکار -14- 10

 همکاري با مجله بهداشت و ایمنی کار علوم پزشکی تهران، بصورت داوري مقاالت -15- 10

 قم یزشکته ارتباط دانشگاه با صنعت دانشگاه علوم پیعضو کم -16- 10

  دانشگاه علوم پزشکی قم مرکزي عضو شوراي -17-10
  عضو کمیته پژوهشی معاونت بهداشتی -18-10

 
  :    یو فرهنگ ی، پژوهششرکت در کارگاههاي آموزشی   -11

  
آذر ماه سال  20دانشگاه علوم پزشکی قم،  EDC، "1مقاله نویسی سطح  " شرکت در کارگاه آموزشی -1- 11

1386  
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آذر ماه سال  21دانشگاه علوم پزشکی قم،  EDC، "2مقاله نویسی سطح  "ر کارگاه آموزشی شرکت د -2- 11
1386  

 16دانشگاه علوم پزشکی قم  EDC، "م؟ یکن يچگونه مقاله را داور " شرکت در کارگاه آموزشی - 3- 11
  1386بهمن ماه سال 

دانشگاه علوم  EDC ، "مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویی "شرکت در کارگاه آموزشی  - 4- 11
  1386آذر ماه سال  7- 8پزشکی قم، 

خرداد ماه  2- 3دانشگاه علوم پزشکی قم،  EDC ، "نیاز سنجی آموزشی  "شرکت در کارگاه آموزشی  -5- 11
  1386سال 
  1388آذر ماه  4دانشگاه علوم پزشکی قم،  EDC، "یت آموزشیریمد " شرکت در کارگاه آموزشی -6- 11
دانشگاه علوم پزشکی قم،  EDC، "و متوسطه یق مقدماتیروش تحق " رگاه آموزشیشرکت در کا - 7- 11

  1387آذرماه سال   7- 8
ماه  يد  7- 8دانشگاه علوم پزشکی قم،  EDC، "شرفتهیق پیروش تحق " شرکت در کارگاه آموزشی -8- 11

  1387سال 
بهمن ماه  24پزشکی قم،  دانشگاه علوم EDC، "يمطالعات مورد شاهد " شرکت در کارگاه آموزشی - 9- 11

  1386سال 
خرداد ماه سال  9دانشگاه علوم پزشکی قم،  EDC، "یدرون یابیارز " شرکت در کارگاه آموزشی - 10- 11

1387  
  1387بهمن ماه سال  3دانشگاه علوم پزشکی قم،  EDC، "طرح درس " شرکت در کارگاه آموزشی -11- 11
 26- 27دانشگاه علوم پزشکی قم،  EDC، "يوآورت و نیخالق " شرکت در کارگاه آموزشی -12- 11

  1388ن ماه سال یفرورد
دانشگاه  EDC، "و متوسطه یمقدمات یکیمنابع الکترون يجستجو " شرکت در کارگاه آموزشی -13- 11

  1387مهر ماه سال  27- 28علوم پزشکی قم، 
دانشگاه  EDC، "یزشکتال پیجید یکتابخانه مل یکیمنابع الکترون " شرکت در کارگاه آموزشی -14- 11

  1387ماه سال  يد 21- 22علوم پزشکی قم، 
شاخصهاي اندازه گیري آلودگی هوا و چگونگی محاسبه آن از  "شرکت در کارگاه آموزشی  -15- 11

  تهران –بیمارستان امام خمینی (ره) – 1384اول اسفند ماه   - "طریق نرم افزار هاي موجود 
دوم  - "یماریهاي شغلی منتقله از هواي آلوده محیط بسته و بازب " شرکت در کارگاه آموزشی -16- 11

 تهران –بیمارستان امام خمینی (ره) – 1384اسفند ماه 

 13- 16ایتالیا،  IMQبرگزار کننده نماینده شرکت   OHSAS18001دوره تخصصی شرکت در  -17- 11
  ، ساوه 2005نوامبر 
 25ایتالیا،  IMQبرگزار کننده نماینده شرکت  اردوره تخصصی ارزیابی صدا در محیط کشرکت در  -9-18

  ، ساوه2006جوالي 
 IMQبرگزار کننده نماینده شرکت دوره تخصصی ارزیابی روشنایی در محیط کار شرکت در  - 19- 11

 ، ساوه2006جون  22ایتالیا، 
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بهمن ماه  16دانشگاه علوم پزشکی قم،  EDC ، "متودولوژي تحقیق  "شرکت در کارگاه آموزشی   -20- 11 
  86سال 
، آزمایشگاه مرکزي تحقیقاتی GC/MS و  GCکار با دستگاه شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی    -21- 11

  ، برگزار کننده : شرکت شیمیایی بهان1385دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، شهریور 
، آزمایشگاه مرکزي  Atomic Absorptionکار با دستگاه شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی  -22- 11

  1388ر یقم، ت یتحقیقاتی دانشکده بهداشت ،  دانشگاه علوم پزشک
، آزمایشگاه مرکزي تحقیقاتی دانشکده  HPLCکار با دستگاه شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی   -11-23

  1388قم، مرداد  یبهداشت ،  دانشگاه علوم پزشک
 – 1384آبان  18 – "وسیل در مسائل بهداشت محیطی کاربرد سان "شرکت در کارگاه آموزشی  -24- 11

  تهران. –بیمارستان امام خمینی (ره)
  1389تهران، دانشکده بهداشت،  یدانشگاه علوم پزشک"، سیروش تدر" شرکت در کارگاه آموزشی  -11-25

  1389تهران، دانشکده بهداشت،  یدانشگاه علوم پزشک" GIS "در کارگاه آموزشی شرکت  -11-26
  1390رماه یت تهران، یدانشگاه علوم پزشک" EndNote "در کارگاه آموزشی شرکت  -11-27
دانشکده بهداشت  تهران، یدانشگاه علوم پزشک" Scientific writing "در کارگاه آموزشی شرکت  -11-28

  1391فروردین ماه 
  ، قم94ع)، اسفند ائمه اطهار ( ی، مرکز فقهيدو روزه سالمت معنو یشرکت در کارگاه فرهنگ -11-29
  ، قم95ن، خرداد ی، دانشکده طب و دیاسالم یسبک زندگ یشرکت در کارگاه فرهنگ -11-30
  ، قم1394قم، اسفند  ی، دانشگاه علوم پزشکياخالق حرفه ا یشرکت در کارگاه فرهنگ -11-31

  
  ن برتر : یکسب عناو -12

  
    1388قم، سال  یانشگاه علوم پزشکه در دیدر بخش علوم پا کسب رتبه دوم پژوهشگر برتر  -1- 12
  1388در سال  يرشته بهداشت حرفه ا یتخصص يدر آزمون دکتر يکسب رتبه اول کشور -2- 12

 
  
  
  
  
  

 13- مهارتها :
 

13 -1-   Set up  استخراج فاز جامد میکرو از فضاي فوقانی نمونه (نمودن روش HS-SPME-GC-

FID براي نمونه برداري و آنالیز ترکیبات (BTEX  
  Translationو  Writing ،Reading به زبان انگلیسی در بخشقابل قبول تسلط  -2-13
   Office  ،Word، Power point ،SPSSتسلط به نرم افزار هاي  -3-13
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 OHSAS يو بهداشت، استاندارد ها یمنیت ایریمد يستم هاینه استقرار سیدر زم یمشاوره تخصص -4-13

18001 ،HSE-MS ،IMS  وISO14001 انهاع و سازمیدر صنا 

 طراحی و ساخت اتاقهاي کنترل شده دمایی به منظور شبیه سازي شرایط واقعی محیط هاي کار -5-13
 
  

 
  

 


