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بسمه تعالی

(CV) مشخصات فردی ، تحصیلی و حرفه ای
آذر ماه  ١٣٩٨

                                                                          
١- اطالعات شخصی :            

١-١-   نام و نام خانوادگی :                حمیدرضا حیدری
١-٢-   آخرین مدرک تحصیلی :        دکتری تخصصی در رشته بهداشت حرفه ای                                                                    

١-٣-   رتبه دانشگاهی :                     دانشیار
١-٤-   وضعیت تاهل :                          متاهل
١-٥-   تاریخ تولد :                              ١٣٥٩

١-٦-   محل تولد :                              گرگان

٢- آدرس :
١-٢-   محل کار : دانشگاه علوم پزشکی قم ، دانشکده بهداشت ، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 تلفن محل کار : ٣٧٨٣٣٣٦١-٠٢٥ ، فاکس ٣٧٨٣٣٣٦١-٠٢٥
همراه: ٠٩١٢٥٢٤٥٩٣٢

٢-٢-   آدرس الکترونیکی :
Hr.heidari.tums@gmail.com            

٣- وضعیت تحصیلی :
٣-١-   کارشناسی بهداشت حرفه ای - دانشگاه علوم پزشکی شیراز - سال ١٣٨٣ (کسب عنوان دانشجوی ممتاز)

٣-٢-   کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای - دانشگاه علوم پزشکی تهران- انستیتو تحقیقات بهداشتی و دانشکده 
بهداشت - سال ١٣٨٥  (کسب رتبه دوم)

٣-٣- دکتری تخصصی رشته بهداشت حرفه ای -  دانشگاه علوم پزشکی تهران (کسب رتبه اول کشوری و کسب رتبه 
اول دوره)

٤-عناوین پایان نامه 
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :

" بهینه سازی روش استخراج فاز جامد میکرو (  Solid Phase Microextraction (SPME) )  در ارزشیابی 
(BTEX) مواجهه شغلی با  ترکیبات بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن  و گزیلن

عنوان پایان نامه دکتری تخصصی:
ارائه شاخص (های) استرس و استرین حرارتی کارگران مشاغل روباز بمنظور تدوین استاندارد های ملی با تاکید بر 

گرمایش جهانی زمین
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٥- انتشارات :

٥-١- مقاله
٥-١-١- چاپ در مجالت فارسی زبان : 

٥-١-١- ١- تبرایی یاسر، احمدی زاد سامان، حیدری حمیدرضا، کوهپایی علیرضا، بررسی میزان استفاده از  گوشی 
های حفاظتی در برخی از صنایع شهرستان قم و عوامل مؤثر بر آن، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم٨٦؛ ١(٤): ٥٩-٥٣. 

٢-١-١-٥- فاطمه حیدری، محمدرضا رشیدی، حمیدرضا حیدری، سید علی کشاورز، بررسی اثر دریافت آلبالو در 
مقایسه با آلوپرینول بر سطح اسد اوریک سرم، بیومارکر های استرس اکسیداتیو و فعالیت کبدی آنزیم گزانتین اکسیداز/ 

گزانتین دهیدروژناز در موش های صحرایی هایپر اوریسمیک، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ٨٧؛ ٢(٢): ٢١-٢٦.
٣-١-١-٥- حیدری حمیدرضا، شاهطاهری سید جمال الدین ، علیمحمدی محمود، رحیمی فروشانی عباس، گلبابایی 
فریده، بهینه سازی روش میکرواستخراج اتیل بنزن در نمونه های ادرار با استفاده از فاز جامد در ارزیابی مواجهه های 

شغلی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ٨٨؛ ٣(٢): ١٢-٥.
٤-١-١-٥- هدی رحیمی فرد، ناصر هاشمی نژاد، علیرضا چوبینه، حمیدرضا حیدری، سید حمیدرضا طباطبایی. 
ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجادکننده اختالالت اسکلتی- عضالنی در کارگاه های رنگ کاری صنعت مبل سازی، 

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم: دوره ٤ شماره ٢ ، تابستان ١٣٨٩،  صفحات:٥٤-٤٥.
٥-١-١-٥- هدی رحیمی فرد، ناصر هاشمی نژاد، علیرضا چوبینه، حمیدرضا حیدری، سید حمیدرضا طباطبایی. 
ارزیابی ریسک فاکتورها و شیوع اختالالت اسکلتی- عضالنی در کارگاه های تهیه مبل خام صنعت مبل سازی، مجله 
دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره ٨ شماره ١ بهار ١٣٨٩ ، 

صفحات:٦٨-٥٣.
٥-١-١-٦- هدی رحیمی فرد، حمیدرضا حیدری (نویسنده مسئول)، یاسر تبرایی، محمد حاج آقا زاده، حسين 
مرادي، دانيال عمرانی، علیرضا دری، محمد جواد کاظم آبادی. ارزیابی شیوع اختالالت اسکلتی- عضالنی و تعیین 
عوامل مؤثر بر آن در بین کارگران کارگاههای تهیه مبل خام به روش ارزیابی سریع کل بدن (REBA) در سال ١٣٨٨، 

مجله تحقیقات نظام سالمت دوره ٧، شماره ٦؛١٣٩٠
٧-١-١-٦-  حميدرضا حيدري، سيامک محبي، نرگس پايداري، پروين راموز، طاهره نايبي، دانيال عمراني، هدي 
رحيمي فرد، ارزيابي ميزان مواجهه با صدا در پرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهر قم، سال ۱۳۹۱، مجله دانشگاه 

علوم پزشکي قم، دوره ۷، شماره ۶، ۱۳۹۲،  ۵۳-۴۶.
۸-۱-۱-۷- حميدرضا حيدري، راضيه ذوقي، هدي رحيمي فرد، بررسي ارتقاء سيستم تهويه بر عملکرد و کارايي 

افراد در يک صنعت ريسندگي، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، شهریور ۱۳۹۵ ، دوره ۲، شماره ۱، ۴۵-۵۴.
۹-۱-۱-۸- حمیدرضا حیدری، فریده گلبابایی ، شهرام ارسنگ جنگ ، علی اکبر شمسی پور، اعتبار سنجی 
شاخص Humidex در ارزیابی استرس گرمایی مشاغل روباز در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی کشور ایران مجله 

بهداشت و ایمنی کار ، دوره ۶، شماره ۳، پاییز ۹۵.
۱۰-۱-۱-۸- حمیدرضا حیدری، هدی رحیمی فرد، شهرام ارسنگ جنگ،  ربابه صحرانورد، احمد سلطانزاده،  
بررسی همبستگی دو شاخص استرس حرارتی دمای تر گویسان (WBGT) و حد کار گرمایی  (TWL) در مقایسه 
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با حد مجاز اصالح شده دمای پرده صماخ، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، دوره ۴ ، شماره ۴ ، زمستان ۹۶ ، 
صفحات ۳۱ تا ۳۸.

۱۱-۱-۱-۸- حميدرضا حيدري، فريده گلبابايي، شهرام ارسنگ جنگ، علي اکبر شمسي پور، اعتبار سنجی شاخص 
آنتالپی محیط در ارزیابی استرس های گرمایی با استفاده از شاخص WBGT  و دمای عمقی بدن :مطالعه موردی 

در یک ناحیه گرم و خشک، مجله بهداشت و ایمنی کار ، دوره ۸، شماره ۱، بهار ۹۷
۱۲-۱-۱-۸- حميدرضا حيدری ، هدی رحيمی فرد ، محمدرضا خاکسار،  احمد سلطا نزاده، ابوالفضل 
محمدبيگي، محدثه دارابی، آرزو عينی ، بررسی شیوع عالئم تنفسی و تغييرات پارامترهای عملکرد ريوی در کارگران 

شاغل در فرآیند اسيدشويی يک صنعت فوالد، فصلنامه طب کار یزد، دوره ۱۰، شماره ۱، بهار ۹۷، ۳۸-۳۲.
۱۳-۱-۱-۸- حمیدرضا حیدری، فریده گلبابایی، علی اکبر شمسی پور، عباس رحیمی فروشانی،  بررسی روند تغییرات 
دمایی در دهه های آتی با تاکید بر استرس های گرمایی در محیط های روباز کشور ، سالمت کار ایران (۱۳۹۸) دوره 

۱۶، شماره ۲، صفحات ۳۳-۴۳
۱۴-۱-۱-۸- وحید غریبی،  ابولفضل محمدبیگی، مهدی اسدی قالهری، حمیدرضا حیدری (نویسنده مسئول)، بررسی 
انطباق دو شاخص دمای تر گویسان (WBGT)و استرین گرمایی پیش بینی شده(PHS) در ارزیابی شرایط گرمای 

محیطی و بار گرمایی تحمیل شده به افراد: مطالعه موردی در کارگران نانوایی، مجله بهداشت و ایمنی کار ،
Accepted (Feb- 16- 2019)

۱۵-۱-۱-۸- حامد نبیزاده، احمد سلطان زاده، حمیدرضا حیدری، علی فردی، ارزیابی تاثیر تجهیزات حفاظت فردی 
بر استرس گرمایی آتشنشانان: یک مطالعه موردی بر مبنای دادههای تجربی، فصلنامه علمی و پژوهشی امداد و نجات 

(۱۳۹۷)، دوره ۱۰، شماره ۱، صفحات ۸۱-۷۱ 
۱۶-۱-۱-۸- احمد سلطانزاده، حمیدرضا حیدری، حیدر محمدی، ابولفضل محمدبیگی، ولی سرسنگی، میالد درخشان 
جزری، تحلیل علی جامع شدت حوادث شغلی در صنایع شیمیایی: یک مطالعه میدانی بر اساس تکنیک های الگوریتم 

انتخاب ویژگی و رگرسیون خطی چند گانه، فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت و ایمنی کار، 
Accepted

۱۷-۱-۱-۸- احمد سلطان زاده، حمیدرضا حیدری، محسن مهدی نیا، حیدر محمدی، ابولفضل محمدبیگی، ایرج 
محمدفام، تحلیل مسیر آسیب های شغلی بر اساس رویکرد مدل یابی معادالت ساختاری: یک مطالعه گذشته نگر در 

 Accepted (۱۳۹۸) ،صنعت ساخت و ساز، مجله سالمت کار ایران
۱۸-۱-۱-۸- محمد خندان، علیرضا کوهپایی،  حمیدرضا حیدری، احمد سلطانزاده، محمدرضا خاکسار ، ارزیابی 
درونی گروه مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم، سال تحصیلی ۹۷-

۹۶، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم (۱۳۹۸)، دوره ۱۳، شماره ۱،  صفحات ۲۲-۱۱
۱۹-۱-۱-۸- احمد سلطان زاده،  شهرام ارسنگ، حميدرضا حيدري (نويسنده مسئول)، لیال اندرزخورا، هدی 
رحیمی فرد ، مدل های رگرسیونی پیش بینی کننده برخی ابعاد آنتروپومتریک استاتیکی بر مبنای طول قد: مطالعه 

(Accepted) ،موردی در بین دانشجویان ۱۸تا ۲۶ سال، مجله سالمت کار ایران

http://jorar.ir/article-1-466-fa.html
http://jorar.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25AF%25DB%258C
http://jorar.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%25D8%25AD%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25B1%25DB%258C
http://jorar.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2586+%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587
http://jorar.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%25D9%2586%25D8%25A8%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587
http://jorar.ir/article-1-466-fa.html
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٥-١-٢-   چاپ در مجالت انگلیسی زبان در داخل کشور :

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 
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, 
Journal of            Environmental Health Science & Engineering (2015) 13:1, p.48, 
DOI10.1186/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), 1(1): 6–10. 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 

http://dx.doi.org/%252010.5812/amh.11484
http://dx.doi.org/%252010.5812/amh.11484
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people working outdoor in arid and semi-arid regions. Int J Occup Environ Med 
2018;9:1-9. doi: 10.15171/ijoem.2018.1204

5.1.2.11. Heidari H, Sharifshad F, Mohammadsalehi N, Mohammadbeigi, 
 Association of Emotional Intelligence with Sleep Quality, Archives of 
Occupational Health, 2019:3(3) 

5.1.2.12. Hamidreza Heidari, Samira Ghiasi, Heidar Mohammadi, Shahram 
Arsang Jang, Ahmad Soltanzadeh, Association between reactive and proactive 
safety indicators: a case study in a chemical industry, Archive of occupational 
health, Accepted, 2019.

5.1.2.13. Hamidreza Heidari, Shahram Arsang, Maryam Mahmoodi, Fatemeh 
Ramezani, Ergonomic Analysis of the Neck posture in Computer Users and 
Identifying the Related Risk factors, Archive of occupational health, 2019, Vol 3, 
No 4, P: 403-7. 

5.1.2.14. Ahmad Soltanzadeh, Hamidreza Heidari, Mohsen Mahdineia, Heidar 
Mohammadi, Abolfazl Mohammadbeige, Iraj Mohammadfam, Path analysis of 
occupational injuries based on the structural equation modeling approach : a 
retrospective study in the construction industry, Iran occupational health, 2019: 
Vol 16, No 3, P: 42-51.

 

٥-١-٣-  چاپ در مجالت انگلیسی زبان درخارج کشور :

    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.

5.1.3.4. Imani M, Heidari HR, 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 .
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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, Ahmad Soltanzadeh, Elham Asemabadi, Hoda 
Rahimifard, Abolfazl Mohammadbeigi, Ergonomic Posture Analysis of Different 
Postures in Laptop Users at Non-Official Places and Related Musculoskeletal 
Disorders by Rapid Upper Limb Assessment Method, Advances in Human Biology, 
2019: Vol 9, No 2, p:135.

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.

5.1.3.9. Hamidreza Heidari ,  Abolfazl Mohammadbeigi, Ahmad Soltanzadeh, 
Mohadese Darabi, Mahdi Asadi-Ghalhari, Respiratory Effects of Occupational 
Exposure to Low concentration of Hydrochloric Acid among Exposed Workers: A 
Case Study in Steel Industry, Medical Gas Research, 2019

5.1.3.10. Samira Ghiyasi, Hamed Nabizadeh, Milad Derakhshan Jazari, Ahmad 
Soltanzadeh, Hamidreza Heidari, Ali Fardi, Elham Movahed, The Effect of 
Personal Protective Equipment on Thermal Stress: An Experimental Study on 
Firefighters, Work: A Journal of Prevention, Assessment, and rehabilitation, 
Accepted, 2019.

5.1.3.11. Milad Derakhshan Jazari, Ahmad Soltanzadeh, Hamidreza Heidari, 
Heidar Mohammadi, Abolfazl Mohammadbeigi, Modeling Causal Factors of 
Occupational Accidents in Chemical Industries: A 10 – Year Field Study in Iran, 
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), Accepted, 2019.

5.1.3.12. Hassan Mojarrad, Reza Fouladi Fard, Mostafa Rezaali, Hamidreza 
Heidari, Hassan Izanloo, Abolfazl Mohammadbeigi, Amir Mohammadi, Armin 
Sorooshian, Spatial trends, health risk assessment and ozone formation potential 
linked to BTEX, Human and Ecological Risk Assessment: An international 
JournalIranian Journal, 2019.

٢-٥- کتب :
١-٢-٥- ترجمه :
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٥. ٢. ١. ١. گلبابایی ف.، حیدری ح.، حاج آقازاده م.، زارع م.، فروهر مجد ف.، محیط های حرارتی انسان : اثرات 
محیط های گرم، متوسط و سرد بر سالمتی، راحتی و عملکرد انسان، انتشارات دانشگاه تهران جلد اول، ١٣٩٣

٥. ٢. ١. ٢. موعودی م.، حیدری ح.، براریان م.، ارزیابی ایمنی سیستم های کنترل و قابلیت اطمینان، انتشارات مبعث، 
١٣٨٧

٥. ٢. ١. ٣. گلبابایی ف.، حیدری ح.، حاج آقازاده م.، زارع م.، فروهر مجد ف.، محیط های حرارتی انسان : اثرات 
محیط های گرم، متوسط و سرد بر سالمتی، راحتی و عملکرد انسان، انتشارات دانشگاه تهران جلد اول (ویرایش 

سوم)، ١٣٩٧
٥. ٢. ١. ٤. گلبابایی ف.، حیدری ح.، حاج آقازاده م.، زارع م.، فروهر مجد ف.، محیط های حرارتی انسان : اثرات 
محیط های گرم، متوسط و سرد بر سالمتی، راحتی و عملکرد انسان، انتشارات دانشگاه تهران جلد دوم (در حال 

ترجمه) 

٢-٢-٥- تدوین:
٥-٢-٢-١- حیدری ح.، تبریزی ا.، هاشمی م.، اللهیاری ف.، آشنایی با روشها و وسایل کالیبراسیون در نمونه 

برداری از هوا، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قم، ١٣٩٣

٦- ارائه مقاله علمی در کنگره ها و همایش ها:

٦-١- کنگره های ملی (برگزار شده در داخل کشور) :
٦-١-١- اکرم تبریزی، حمیدرضا حیدری، هدی رحیمی فرد، مروری بر برخی کاربردهای فناوری نانو در کنترل 
عوامل زیان آور محیط کار در بهداشت حرفه ای، اولین همایش کاربرد فناوریهای مختلف درعلوم بهداشتی- ١٨ اسفند 

ماه ١٣٩٠، دانشگاه علوم پزشکی قم 
٦-١-٢- مرضیه عباسی نیا، حمید رضا حیدری، هدی رحیمی فرد،  ماکروارگونومی و کاربرد آن در کاهش 
خطاهای انسانی و حوادث شغلی، اولین همایش کاربرد فناوریهای مختلف درعلوم بهداشتی- ١٨ اسفند ماه ١٣٩٠، 

دانشگاه علوم پزشکی قم 
٦-١-٣- حمیدرضا حیدری، هدی رحیمی فرد، منیره خادم، محمد ایمانی، محسن مهدی نیا، " بررسی روشهای 
ارزیابی مواجهه شغلی با نانو مواد در محیط های کار"، هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار ، ١٣-١٥ 

اردیبهشت ١٣٩٠، قزوین، ایران
٦-١-٤- هدی رحیمی فرد، علیرضا چوبینه، ناصر هاشمی نژاد، حمیدرضا حیدری، سید حمیدرضا طباطبایی، بررسی 
شیوع اختالالت اسکلتی- عضالنی در کارگران صنعت مبلمان سازی شهر قم، دومین همایش ملی ساماندهی مدیریت 

ایمنی و بهداشت حرفه ای، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اردیبهشت ١٣٨٩.
٦-١-٥- هدی رحیمی فرد، زهرا حیدری، حمیدرضا حیدری، آزردگی صدا در پرستاران؛ مشکالت و رهیافتها، 

اولین همایش منطقه ای حاکمیت بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان، آبان ماه ١٣٨٩.
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٦-١-٦- هدی رحیمی فرد، وحیده ابوالحسن نژاد، حمیدرضا حیدری، محسن مهدی نیا. ارزیابی تماس با ریسک 
فاکتورهای اختالالت اسکلتی- عضالنی در کارکنان کادر اداری به روش RULA، همایش سبک زندگی و سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، اسفند ماه ١٣٨٩.
٦-١-٧-  زمانیان زهرا، حسین زاده کیامرث، حیدری حمیدرضا، دهقانی منصوره، نمونه برداری برای تعیین مقدار 
برخی آالینده های هوا (NO2 و CO) در زیرگذر خیابان زند شیراز، دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط 

زیست، ٢٩دی ماه الی ١ بهمن ماه ١٣٨٨، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، تهران 
٦-١-٨-  حیدری حمیدرضا، شاهطاهری سید جمال الدین، گلبابایی فریده،  علیمحمدی محمود، رحیمی فروشانی 
عباس،" بررسی فاکتور های موثر در کارایی روش میکرواستخراج با استفاده از فاز جامد (SPME) در پایش مواجهه 
شغلی با برخی از حالل های  آلی"، همایش بهداشت و ایمنی کار، مرکز همایشهای رازی، ١٠-٨ اردیبهشت ١٣٨٨، 

تهران 
٩-١-٦- رحیمی فرد هدی، چوبینه علیرضا، هاشمی نژاد ناصر، حیدری حمیدرضا، سید طباطبایی حمیدرضا، ارزیابی 
عوامل خطر ایجاد کننده اختالالت اسکلتی عضالنی در کارگاههای رنگ کاری صنعت درودگری با استفاده از چک 

لیست طراحی شده، همایش بهداشت و ایمنی کار، مرکز همایشهای رازی، ١٠-٨ اردیبهشت ١٣٨٨، تهران 
٦-١-١٠- حیدری حمیدرضا،" ارزیابی صدا و استفاده از برنامه های گردش شغلی ( job rotation ) در جهت 
کاهش مواجهه با صدا در یک کارخانه سازنده قطعات آلومینیومی در شهرستان ساوه در سال ١٣٨٤ " ، دومین همایش 

ملی صدا ، سالمتی و توسعه ، ٢٦-٢٤ آبان ماه ١٣٨٤، کاشان 
٦-١-١١-  حیدری حمیدرضا،" صدا و حاللها ، الکل و حاللها : دو تعامل خطرناک بر عملکرد شنوایی " ، دومین 

همایش ملی صدا ، سالمتی و توسعه، ٢٦-٢٤ آبان ماه ١٣٨٤، کاشان 
٦-١-١٢- شرکت در پنجمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه ای ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، 

١٦-١٥ اردیبهشت ١٣٨٤
٦-١-١٣- شرکت در همایش کشوری – دانشجویی بهداشت حرفه ای – ٨ لغایت ٩ دیماه ١٣٨٣- تهران – 

دانشگاه علوم پزشکی ایران
٦-١-١٤-   شرکت در دومین همایش سراسری حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین با کسب ٨ 
(هشت) امتیاز از برنامه های سمینارها و کنگره ها ( موضوع نوع اول ماده ٣ ضوابط نحوه اجرای برنامه ها)- ٢٦ لغایت 

٢٧ اردیبهشت ١٣٨٥- تهران – دانشگاه علوم پزشکی تهران 
٦-١-١٥-   شرکت در سومین همایش سراسری بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ٣١-٣٠ 

اردیبهشت ماه سال ١٣٨٢
١٦-١-٦- سیامک محبی، حمیدرضا حیدری، هدی رحیمی فرد، سعید اسفندیاری، فاطمه بهرامی، بررسی پیشگویی 
کننده های استفاده از لوازم حفاظت فردی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در کارگران صنایع گیتی پسند اصفهان 

١٣٨٩، هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، ١٣-١٥ اردیبهشت ١٣٩٠.
١٧-١-٦- سیامک محبی، حمیدرضا حیدری، علیرضا امیدی اسکویی، هدی رحیمی فرد، یلدا ارست، بررسی میزان 
استفاده از وسایل حفاظت فردی بوسیله کارگران گیتی پسند اصفهان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی، چهارمین همایش 

ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، اردیبهشت ١٣٩٠.
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١٨-١-٦- حمیدرضا حیدری، فریده گلبابایی، علی اکبر شمسی پور، عباس رحیمی فروشانی، عباسعلی گائینی، ارائه 
یک شاخص تجربی استرس حرارتی برای مشاغل روباز (IOEH)، نهمین همایش بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم 

پزشکی شهید صدوقی یزد، ٢٠ و ٢١ خرداد ماه١٣٩٤، یزد 
١٩-١-٦- فریده گلبابایی ، منیره خادم، حمیدرضا حیدری، ارائه ی یک ماتریس جامع و کاربردی جهت ارزیابی 
سریع سیستم های تهویه در صنایع، نهمین همایش بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ٢٠ و ٢١ 

خرداد ماه١٣٩٤، یزد 
٢٠-١-٦- حمیدرضا حیدری، فریده گلبابایی، علی اکبر شمسی پور، عباس رحیمی فروشانی، عباسعلی گائینی معرفی 
شاخص جدید انتالپی به عنوان یک شاخص استرس حرارتی در محیط های روباز، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، دهمین 

همایش بهداشت حرفه ای، ١٤-١٣ اردیبهشت ٩٦، زیباکنار.
٢١-١-٦- حمیدرضا حیدری، فریده گلبابایی، هدی رحیمی فرد، ربابه صحرانورد، زهرا شکری ،  استفاده از 
شاخص انتالپی هوا در ارزیابی استرس های گرمایی در کارگران فضای سبز شهر قم، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 

دهمین همایش بهداشت حرفه ای، ١٤-١٣ اردیبهشت ٩٦، زیباکنار.
٢٢-١-٦- حمیدرضا حیدری، راضیه ذوقی، هدی رحیمی فرد ، بررسی اثر سیستم تهویه بر عملکرد و تولید در واحد 
اتوکنر صنعت ریسندگی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، دهمین همایش بهداشت حرفه ای، ١٤-١٣ اردیبهشت ٩٦، 

زیباکنار.
٢٣-١-٦- عابدین ثقفی پور، علیرضا زهرایی رمضانی، حمیدرضا حیدری، ارزیابی رفتارهای پرخطر قصاب ها در 
مورد بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در شهرستان قم، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، دهمین همایش بهداشت 

حرفه ای، ١٤-١٣ اردیبهشت ٩٦، زیباکنار.

٦-٢- کنگره های 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 
occupational exposure monitoring "4th Asian-Pacific International Conference on 
Pollution Analysis and Control (APICPAC), 10-15 October 2007, Beijing, China.

6.2.3. 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. 

٧- پژوهش : 
٧-١- طرح های پژوهشی :
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٧-١- ١-  همکار اصلی در طرح تحقیقاتی بررسی میزان استفاده از  گوشی های حفاظتی در برخی از صنایع شهرستان 
قم و عوامل مؤثر بر آن در سال ١٣٨٤(اتمام یافته)

٧-١-٢- مجری طرح تحقیقاتی ارزیابی اختالالت اسکلتی عضالنی و عوامل موثر بر آن به روش ارزیابی سریع کل 
بدن (REBA) در کارگاههای مبل سازی شهر قمدر سال ١٣٨٧ (اتمام یافته)

٧-١-٣-  همکار اصلی طرح تحقیقاتی ارزیابی درون گروهی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت قم در سال 
١٣٨٩(اتمام یافته)

٧-١-٤- مجری طرح تحقیقاتی ارزیابی میزان فرم آلدهید در بیمارستانهای شهر قم  و ارتباط آن با اختالالت تنفسی 
در سال ١٣٨٩(اتمام یافته) 

٧-١-٥- مجری طرح تحقیقاتی "ارزیابی میزان صدا در بخش های بستری و تاثیر آن بر میزان آزردگی صوتی در 
پرستاران بخش های مربوطه در بیمارستان های شهر قم در سال ٨٩ "(اتمام یافته)

٦-١-٧- مجری طرح تحقیقاتی "ارزیابی گرد و غبار سیلیس و رابطه آن با اختالالت تنفسی در کارگران یک 
صنعت سرامیک سازی" سال ٩٢ (اتمام یافته)

٧-١-٧- مجری طرح تحقیقاتی کشوری " ارائه شاخص (های) استرس و استرین حرارتی کارگران مشاغل روباز 
بمنظور تدوین استاندارد های ملی با تاکید بر گرمایش جهانی زمین"، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی 

تهران، ١٣٩٢، (اتمام یافته)
٧-١-٨- مجری طرح تحقیقاتی اصالح وضعیت ارگونومیکی کارکنان اداری و عملیاتی شرکت گاز استان گلستان، 

١٣٩٢، (اتمام یافته)
٩-١-٧- مجری طرح تحقیقاتی پایش مواجهه پرسنل ایستگاههای گاز با مرکاپتانها (اتمام یافته)

١٠-١-٧- مجری طرح تحقیقاتی پایش و طراحی روشنایی مطلوب در واحد های ستادی شرکت گاز (اتمام یافته)
١١-١-٧- مجری طرح تحقیقاتی فناورانه" طراحی و ساخت کاتاترمومتر الکترونیکی قابل برنامه ریزی، مرکز رشد 

دانشگاه علوم پزشکی قم"، مصوب ١٣٩٥ (خاتمه یافته)
١٢-١-٧- مجری طرح تحقیقاتی فناورانه با عنوان" طراحی، ساخت و تجهیز اتاقک کنترل شده دمایی به منظور شبیه 
سازی محیط های واقعی کار و انجام تستهای مرتبط با استرس ها و استرین های حرارتی"، مرکز رشد دانشگاه علوم 

پزشکی قم، مصوب ١٣٩٥ (خاتمه یافته)
١٣-١-٧- مجری طرح تحقیقاتی تعیین اعتبار  شاخص انتالپی توسط دو شاخص WBGT و Humidex در ارزیابی 
استرس حرارتی و مقایسه آن با پارامتر های فیزیولوژیکی در کارگران فضای سبز استان قم، مرکز تحقیقات آالینده های 

محیطی، مصوب ١٣٩٥
١٤-١-٧- مجری طرح تحقیقاتی بررسی الگو ها و عوارض تنفسی ناشی از مواجهه با اسید کلریدریک در واحد اسید 

شویی یک شرکت فوالد، مرکز تحقیقات آالینده های محیطی، مصوب ١٣٩٧
١٥-١-٧- مجری طرح تحقیقاتی بررسی نسبت برخی از ابعاد آنتروپومتریک شاخص و پرکاربرد در وضعیت های 
استاتیکی نشسته و ایستاده در دانشجویان با شاخص توده بدنی نرمال، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی 

قم، مصوب ١٣٩٥ (خاتمه یافته)



11

١٦-١-٧- مجری طرح تحقیقاتی ارزیابی ارگونومیک پوسچر کاربران لپ تاپ در وضعیت های مختلف استفاده و 
شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی مربوطه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قم، مصوب ١٣٩٥(خاتمه 

یافته)

٧-٢- گرایش های پژوهشی :

٧-٢-١-  ارگونومی محیطی با تاکید بر تنش های حرارتی محیط کار
٧-٢-٣- شبیه سازی و مدل سازی محیط های کنترل شده دمایی با تاکید بر استرس های حرارتی در محیط کار 

٧-٢-٤- مطالعه امکان سنجی طراحی و ساخت مانکن های حرارتی

٨- آموزش :

٨-١- تدریس واحدهای تئوری و عملی:
- تنش های حرارتی محیط کار

- مبانی نمونه برداری از آالینده های شیمیایی 
-تجزیه و ارزشیابی آالینده های هوا

- زبان تخصصی 
- روشنایی در محیط کار

 
٨-٢- مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد :

-  بهینه سازی روش میکرواستخراج فازجامد  به کمک میکروویو  در مواجهه شغلی با آفت کشهای  بوتاکلر ، کلر 
پریفوس و پاراکوات دی کلراید، دانشگاه علوم پزشکی تهران  

- بررسی کاربرد گرانول های اکسید آهن (GFO) در حذف آرسنیک در محلولهای آبی، دانشگاه علوم پزشکی قم، 
١٣٩٧

- بررسی کارایی کمپلکس دندریمر پلی آمیدو آمین (DEN/TiO2) در حذف فنل از فاضالب مصنوعی، دانشگاه 
علوم پزشکی قم، ١٣٩٧

- اندازه گیری و پهنه بندی ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن(BTEX) و ارزیابی خطربهداشتی منتسب و 
پتانسیل تشکیل ازون (OFP) در هوای شهر قم، دانشگاه علوم پزشکی قم، ١٣٩٧

- ارزیابی استرس حرارتی آتش نشانان و ارائه راهکارهای ارگونومیک برای کاهش استرس حرارتی آتش نشانان  هنگام 
استفاده از تجهیزات آتش نشانی ّ، موسسه آموزش عالی تابناک، ١٣٩٧

- روند فرایند امواج گرمایی و تحلیل اثر آسایش آن در تهران، دانشگاه تهران، ١٣٩٧
- شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک تاسیسات LPG با استفاده از روش حاالت خطا و تجزیه و تحلیل اثرات آن 

(FMEA)، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، ١٣٩٧
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٨-٢- مدرس کارگاه آموزشی :

٨-٢-١- کارگاه آموزشی  دو روزه HSE ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم،١٣٨٦
٨-٢-٢- کارگاه آموزشی HSE ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم ،١٣٨٧

٨-٢-٣- کارگاه آموزشی کنترل صدا در صنعت، مرکز بهداشت استان قم، ٢٤ و ٢٥ آذر ١٣٨٧
٨-٢-٤- کارگاه آموزش ارگونومی و ارزیابی مشاغل بر اساس معادله حمل بار NIOSH ،  مرکز بهداشت 

شهرستان ساوه، ١٧ تیر ١٣٨٨
٨-٢-٥- کارگاه آموزشی آشنایی با اصول ارگونومی در محیط کار و پیشگیری و کنترل بیماریهای 

مرتبط، دوره بازآموزی طب کار، دانشگاه علوم پزشکی قم، ٢٨ مهر ١٣٨٨
٨-٢-٦- کارگاه آموزشی آشنایی با عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار و پیشگیری و کنترل 

بیماریهای مرتبط، دوره بازآموزی طب کار، دانشگاه علوم پزشکی قم، ٢٨ مهر ١٣٨٨
٨-٢-٧- کارگاه آموزشی آشنایی با اصول ارگونومی در محیط کار ، کارخانه سیمان زرند، ١٣٨٨

٨-٢-٨- کارگاه آموزشی آشنایی با اصول ارگونومی در محیط کار ، کارخانه لیکا، ١٣٨٨
٨-٢-٩ - کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای ارزیابی پوسچر، مرکز بهداشت شهرستان زرندیه، ١٣٨٨

٨-٢-١٠- کارگاه آموزشی عوامل شناسایی، نمونه برداری و آنالیز آزبست در محیط کار، مرکز بهداشت 
استان قم، بهمن ١٣٩٠

١١-٢-٨- کارگاه آموزشی شناسایی، نمونه برداری و آنالیز سیلیس در محیط کار، مرکز بهداشت استان قم، 
بهمن ١٣٩٠

١٢-٢-٨- کارگاه آموزشی استرس های حرارتی محیط های کار، روش های پایش و ارزیابی، مراکز 
بهداشت استانهای قم، یزد، کرمان، هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی، گیالن، مازندران و گلستان

١٣-٢-٨- کارگاه آموزشی تنش های حرارتی محیط کار و راههای مقابله با آن، معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی بوشهر، اسفند ٩٤

١٤-٢-٨- کارگاه آموزشی ماکروارگونومی، شرکت ملی گاز ایران، خرداد ٩٥

٩- سوابق اجرایی :
٩-١-  رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم از سال ١٣٩٥ تا کنون

٩-٢- مسئول فنی پلی تکنیک HSE وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم
٩-٣- رئیس گروه سالمت محیط و کار مرکز تحقیقات آالینده های محیطی
٩-٣-  معاون آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم سال ١٣٨٨

٩-٤- معاون مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قم، ١٣٩٥ تا ١٣٩٧
٩-٥- رئیس کارگروه برنامه عملیاتی حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم

٩-٦- عضو هیات مدیره شرکت بهبود گستر اعتماد مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قم (در 
شرف دانش بنیان)

٩-٧- معاون گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ٨٦ تا ٨٧



13

٨-٩- عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ٨٥ تا کنون
٩-٩- استاد راهنمای دانشجویان بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ٨٦ تا کنون

 ٩-١٠-  مشاور HSE  صنایع متعدد در سالهای ٨٢ تا ٨٥
١١-٨-  مسئول دفتر EDO  دانشکده بهداشت در سال های  ٨٦ و ٨٧

١٠- عضویت در کمیته ها، شورا ها، مجامع علمی، فرهنگی، و  فعالیت های اجرایی :

١٠-١ - عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات آالینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی قم 
١٠-٢- عضو هیئت تحریریه مجله JSEHR دانشگاه علوم پزشکی قم

١٠-٣- عضو هیئت تحریریه مجله پیشگیری و سالمت دانشگاه علوم پزشکی گلستان
١٠-٤- عضو کمیته مرکزی استادان مشاور دانشگاه علوم پزشکی قم

١٠-٥- عضو کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
١٠-٦- عضو کمیته ارزیابی درونی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

١٠-٧- عضو کمیته توانمند سازی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
١٠-٨- عضو شورای توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم

١٠-٩- عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت قم
١٠-١٠- عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت قم

١٠-١١- همکاری با مجله دانشگاه علوم پزشکی قم،  بصورت داوری مقاالت
١٠-١٢- همکاری با مجله ایمنی و بهداشت کار،  بصورت داوری مقاالت

١٠-١٣- همکاری با مجله Archive of Science، بصورت داوری مقاالت
١٠-١٤- همکاری با  مجله سالمت کار قم، بصورت داوری مقاالت

١٠-١٥- همکاری با مجله بهداشت و ایمنی کار علوم پزشکی تهران، بصورت داوری مقاالت
١٠-١٦- عضو کمیته ارتباط دانشگاه با صنعت دانشگاه علوم پزشکی قم

١٧-١٠- عضو شورای مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قم
١٨-١٠- عضو کمیته پژوهشی معاونت بهداشتی

١١-   شرکت در کارگاههای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی :   

١١-١- شرکت در کارگاه آموزشی " مقاله نویسی سطح ١"، EDC دانشگاه علوم پزشکی قم، ٢٠ آذر ماه سال 
١٣٨٦

١١-٢- شرکت در کارگاه آموزشی " مقاله نویسی سطح ٢"، EDC دانشگاه علوم پزشکی قم، ٢١ آذر ماه سال 
١٣٨٦

١١-٣- شرکت در کارگاه آموزشی " چگونه مقاله را داوری کنیم؟ "، EDC دانشگاه علوم پزشکی قم ١٦ بهمن 
ماه سال ١٣٨٦
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١١-٤- شرکت در کارگاه آموزشی " مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویی"، EDC  دانشگاه علوم پزشکی 
قم، ٨-٧ آذر ماه سال ١٣٨٦

١١-٥- شرکت در کارگاه آموزشی " نیاز سنجی آموزشی "، EDC  دانشگاه علوم پزشکی قم، ٣-٢ خرداد ماه 
سال ١٣٨٦

١١-٦- شرکت در کارگاه آموزشی " مدیریت آموزشی"، EDC دانشگاه علوم پزشکی قم، ٤ آذر ماه ١٣٨٨
١١-٧- شرکت در کارگاه آموزشی " روش تحقیق مقدماتی و متوسطه"، EDC دانشگاه علوم پزشکی قم، ٨-٧  

آذرماه سال ١٣٨٧
١١-٨- شرکت در کارگاه آموزشی " روش تحقیق پیشرفته"، EDC دانشگاه علوم پزشکی قم، ٨-٧  دی ماه سال 

١٣٨٧
١١-٩- شرکت در کارگاه آموزشی " مطالعات مورد شاهدی"، EDC دانشگاه علوم پزشکی قم، ٢٤ بهمن ماه 

سال ١٣٨٦
١١-١٠- شرکت در کارگاه آموزشی " ارزیابی درونی"، EDC دانشگاه علوم پزشکی قم، ٩ خرداد ماه سال ١٣٨٧

١١-١١- شرکت در کارگاه آموزشی " طرح درس"، EDC دانشگاه علوم پزشکی قم، ٣ بهمن ماه سال ١٣٨٧
١١-١٢- شرکت در کارگاه آموزشی " خالقیت و نوآوری"، EDC دانشگاه علوم پزشکی قم، ٢٧-٢٦ فروردین 

ماه سال ١٣٨٨
١١-١٣- شرکت در کارگاه آموزشی " جستجوی منابع الکترونیکی مقدماتی و متوسطه"، EDC دانشگاه 

علوم پزشکی قم، ٢٨-٢٧ مهر ماه سال ١٣٨٧
١١-١٤- شرکت در کارگاه آموزشی " منابع الکترونیکی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی"، EDC دانشگاه 

علوم پزشکی قم، ٢٢-٢١ دی ماه سال ١٣٨٧
١١-١٥- شرکت در کارگاه آموزشی " شاخصهای اندازه گیری آلودگی هوا و چگونگی محاسبه آن از 

طریق نرم افزار های موجود " -  اول اسفند ماه ١٣٨٤ – بیمارستان امام خمینی (ره)– تهران
١١-١٦- شرکت در کارگاه آموزشی " بیماریهای شغلی منتقله از هوای آلوده محیط بسته و باز" - دوم 

اسفند ماه ١٣٨٤ – بیمارستان امام خمینی (ره)– تهران
١١-١٧- شرکت در دوره تخصصی OHSAS18001  برگزار کننده نماینده شرکت IMQ ایتالیا، ١٦-١٣ نوامبر 

٢٠٠٥ ، ساوه
٩-١٨- شرکت در دوره تخصصی ارزیابی صدا در محیط کار برگزار کننده نماینده شرکت IMQ ایتالیا، ٢٥ 

جوالی ٢٠٠٦، ساوه
١١-١٩- شرکت در دوره تخصصی ارزیابی روشنایی در محیط کار برگزار کننده نماینده شرکت IMQ ایتالیا، 

٢٢ جون ٢٠٠٦، ساوه
 ١١-٢٠-  شرکت در کارگاه آموزشی " متودولوژی تحقیق "، EDC  دانشگاه علوم پزشکی قم، ١٦ بهمن ماه 

سال ٨٦
١١-٢١-   شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی کار با دستگاه  GC و GC/MS، آزمایشگاه مرکزی تحقیقاتی 

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، شهریور ١٣٨٥، برگزار کننده : شرکت شیمیایی بهان
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١١-٢٢- شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی کار با دستگاه  Atomic Absorption، آزمایشگاه مرکزی 
تحقیقاتی دانشکده بهداشت ،  دانشگاه علوم پزشکی قم، تیر ١٣٨٨

١١-٢٣-  شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی کار با دستگاه  HPLC، آزمایشگاه مرکزی تحقیقاتی دانشکده 
بهداشت ،  دانشگاه علوم پزشکی قم، مرداد ١٣٨٨

١١-٢٤- شرکت در کارگاه آموزشی " کاربرد سانوسیل در مسائل بهداشت محیطی " – ١٨ آبان ١٣٨٤ – 
بیمارستان امام خمینی (ره)– تهران.

١١-٢٥- شرکت در کارگاه آموزشی " روش تدریس"، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ١٣٨٩
١١-٢٦- شرکت در کارگاه آموزشی " GIS" دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ١٣٨٩

١١-٢٧- شرکت در کارگاه آموزشی " EndNote" دانشگاه علوم پزشکی تهران، تیرماه ١٣٩٠
١١-٢٨- شرکت در کارگاه آموزشی " Scientific writing" دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت 

فروردین ماه ١٣٩١
١١-٢٩- شرکت در کارگاه فرهنگی دو روزه سالمت معنوی، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، اسفند ٩٤، قم

١١-٣٠- شرکت در کارگاه فرهنگی سبک زندگی اسالمی، دانشکده طب و دین، خرداد ٩٥، قم
١١-٣١- شرکت در کارگاه فرهنگی اخالق حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی قم، اسفند ١٣٩٤، قم

١٢- کسب عناوین برتر : 

١٢-١-  کسب رتبه دوم پژوهشگر برتر در بخش علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی قم، سال ١٣٨٨  
١٢-٢- کسب رتبه اول کشوری در آزمون دکتری تخصصی رشته بهداشت حرفه ای در سال ١٣٨٨

١٣- مهارتها :

 ( HS-SPME-GC-FID) نمودن روش استخراج فاز جامد میکرو از فضای فوقانی نمونه Set up   -١٣-١
BTEX برای نمونه برداری و آنالیز ترکیبات

Translation و Reading ، Writingتسلط قابل قبول به زبان انگلیسی در بخش -١٣-٢
 SPSS ،Power point ،Word ، Office تسلط به نرم افزار های -١٣-٣

OHSAS  مشاوره تخصصی در زمینه استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت، استاندارد های -١٣-٤
IMS ،HSE-MS ،18001 و ISO14001 در صنایع و سازمانها

طراحی و ساخت اتاقهای کنترل شده دمایی به منظور شبیه سازی شرایط واقعی محیط های کار -١٣-٥



16


