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  : (تدريس)سوابق آموزشي -  2

  رديف
 نيمسال

  تحصيلي
  نوع درس نظري باليني ، آزمايشگاهي  تعداد واحد   نام درس

  آزمايشگاهي  2  شناسايي عوامل فيزيكي زيان آور  86-87اول   1

 آزمايشگاهي  2  آور شناسايي عوامل شيميايي زيان  86- 87دوم  2

 آزمايشگاهي  2  آور عوامل فيزيكي زيانشناسايي   87-88اول   3

 آزمايشگاهي  2  آور شناسايي عوامل شيميايي زيان  87- 88دوم  4

  عملي  3  كارآموزي در عرصه  87- 88دوم  5

  آزمايشگاهي  1  آور شناسايي عوامل فيزيكي زيان  88- 89اول  6

  عملي  3  كارآموزي در عرصه  88- 89اول  7

  آزمايشگاهي  2  آور شناسايي عوامل شيميايي زيان  88- 89دوم  8

 عملي  1  آشنايي با صنايع  88- 89دوم  9

 عملي  1  ايمني در صنعت  88- 89دوم  10

  عملي  5  كارآموزي در عرصه  88- 89دوم  11

  عملي - نظري  5/1  ايمني تجهيزات و تأسيسات صنعتي  89-90اول   12

  عملي - نظري  5/1  آشنايي با وسايل حفاظت فردي  89- 90اول  13

  آزمايشگاهي  2  ايي عوامل فيزيكي زيان آورشناس  89-90اول   14

  نظري  5/1  ايمني كاربرد مواد شيميايي و سموم  89- 90اول  15

  آزمايشگاهي  2  شناسايي عوامل شيميايي زيان آور  89- 90دوم  16



  عملي - ريظن  1  آشنايي با وسايل حفاظت فردي  89- 90دوم  17

  عملي  3  كار آموزي در عرصه  89- 90دوم  18

  نظري  23/0  داشت عموميبه  89- 90دوم  9

  نظري  1  ايمني كاربرد مواد شيميايي و سموم  90- 91اول  20

  آزمايشگاهي  1  هاي حرارتي تنش  90- 91اول  21

  آزمايشگاهي  2  مباني نمونه برداري هوا  90- 91اول  22

  عملي  1  آشنايي با صنايع  90- 91اول  23

 آزمايشگاهي  6/0  هاي حرارتي تنش  91-92اول   24

 آزمايشگاهي  5/1  مباني نمونه برداري هوا  91-92اول   25

 آزمايشگاهي  1  هاي حرارتي تنش  92-93اول   26

 آزمايشگاهي  2  هوامباني نمونه برداري   92-93اول   27

 آزمايشگاهي  1  طراحي تهويه صنعتي  92-93دوم   28

 آزمايشگاهي  1  طراحي تهويه صنعتي  93-94دوم   29

  تئوري  1  ر آزمايشگاهاصول حفاظت و ايمني د  93-94دوم   30

  

  هاي آموزشي برگزاري و تدريس در كارگاه –3

 محل تاريخ نام كارگاه آموزشي رديف

  دانشگاه علوم پزشكي قم  HSE 2/8/88آموزش  1

  مركز بهداشت استان قم  22/9/90 گيري صدا هاي اندازه روش  2

  مركز بهداشت استان قم  18/4/91  )39301055، كد 1باز آموزي طب كار براي پزشكان عمومي(طب كار   3

 اداره دامپزشكي استان قم    هاي اداري ايمني و بهداشت در محيط  4

  مركز بهداشت استان قم  31/2/92  نمونه برداري عوامل شيميايي 5

 
  پژوهشي : هاي انجام طرح – 4

  محل انجام  عنوان طرح پژوهشي  رديف
تاريخ 

  تكميل
  اسامي همكاران به ترتيب اولويت

نوع 

  اليتفع

1  

بررسي تأثير ابعاد فرهنگ ايمني بر 

عملكرد ايمني كاركنان در صنايع 

  استان قم

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
20/12/93  

عليرضا كوهپايي،  محسن مهدي نيا،

جنگ،  جواد ملكوتي، شهرام ارسنگ 

  عباس صادقي، علي كريمي

  مجري

2  

بررسي ميزان استرس و فرسودگي 

ر كاركنان شغلي و عوامل موثر بر آن د

  آالت صنعتي يك صنعت توليد ماشين

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  پايان يافته

ابوالفضل  نيا، محسن مهدي

محمدبيگي، احمدرضا حقيقت، خليل 

  دانشور، عباس صادقي

  مجري



3  

بررسي جايگاه مهار ايمني و تعيين 

هاي مرتبط با آن در كاركنان  متغير

  يك صنعت

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
15/2/93  

عليرضا كوهپايي،  نيا، محسن مهدي

ابوالفضل محمدبيگي، عباس صادقي، 

  علي كريمي

  مجري

4  

هاي شناختي و  بررسي شكست

هاي مرتبط با آن در كاركنان  متغير

  يك صنعت

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  در حال اجرا

ابوالفضل  ،نيا محسن مهدي

محمدبيگي، عباس صادقي، علي 

  كريمي

  مجري

5  

سك حريق و ارائه الگوي ارزيابي ري

سازي اقدامات حفاظتي در يك  بهينه

  مجتمع بيمارستاني

دانشگاه علوم 

پزشكي 

  شهيدبهشتي

15/7/88  
دكتر رسول ياراحمدي(مجري)، 

  نيا محسن مهدي

همكار 

علمي و 

 اجرايي

6  

ارزيابي ميزان مواجهه با فرمالدئيد در 

هاي تحت پوشش  شاغلين بيمارستان

  قم دانشگاه علوم پزشكي

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
17/9/90  

رضا حيدري(مجري)، هدي  حميد

محسن فرد، يلدا ارست،  رحيمي

  نيا مهدي

همكار 

علمي و 

 اجرايي

7  

ارزيابي نيمه كمي ريسك مواجهه با 

مواد شيميايي خطرناك در 

هاي مراكز آموزي درماني  آزمايشگاه

  دانشگاه علوم پزشكي قم

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
22/12/91  

 ،نيا محسن مهديجواد ملكوتي، 

  شهرام ارسنگ جنگ

همكار 

علمي و 

 اجرايي

8  
اي  ارزيابي دروني گروه بهداشت حرفه

  دانشكده بهداشت قم

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
10/12/90  

فرد(مجري)، عليرضا  هدي رحيمي

رضا حيدري، يلدا  كوهپايي، حميد

  نيا محسن مهديارست، ، 

همكار 

علمي و 

 اجرايي

9  

بررسي وضعيت بهداشت محيط 

در سال  مدارس ابتدايي شهر قم

1391  

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
23/11/92  

نيا،  مهدي اسدي، محمد فهيمي

  ، سيامك محبينيا محسن مهدي

همكار 

علمي و 

 اجرايي

10  

تعيين ميزان گردوغبار قابل تنفس 

الياف اكريليك و بررسي اثرات آن  بر 

ك صنعت عملكرد ريوي كارگران در ي

  نساجي

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
22/10/92  

 ،نيا محسن مهديجواد ملكوتي، 

  شهرام ارسنگ جنگ

همكار 

علمي و 

 اجرايي

11  

ارزيابي ميزان مواجهه شغلي با گرد و 

غبار سيليس و اثرات تنفسي آن در 

كارگران يكي از صنايع  توليد كننده 

  محصوالت سراميكي

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
15/10/92  

رضا حيدري، فهيمه حاصلي،  حميد

فرحناز عزيزي،  نيا، محسن مهدي

  سحر مختاري

همكار 

علمي و 

 اجرايي

12  
آاليندهاي خروجي از  تغييراتبررسي 

دودكش بخاري گاز سوز خانگي در 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  پايان يافته

رضا فوالدي فرد، منصوره ساده 

  نيا محسن مهدي، قمصري

همكار 

علمي و 



 اجرايي  هاي سرد سال طي ماه

13  

ارزيابي ريسك جايگاه سوخت رساني 

CNG  با استفاده از تكنيك مطالعه

كارهاي  عمليات و خطر و پيشنهاد راه

  كنترل مخاطرات

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  پايان يافته

جواد ملكوتي، عليرضا كوهپايي، 

محسن نصيري،  مجتبي دهقان

  نيا مهدي

همكار 

علمي و 

 اجرايي

14  

بررسي ميزان مواجهه كارگران معدن 

ونارچ قم با منگنز : ارتباط ميان ذرات 

  معلق در هوا با سطح منگنز خون

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
 در حال اجرا

عليرضا كوهپايي(مجري)، يلدا ارست، 

فرد،  رضا حيدري، هدي رحيمي حميد

  نيا محسن مهدي

همكار 

علمي و 

 اجرايي

  :چاپ مقاله -  5

  نويسندگان  سال  شماره  دوره  نام نشريه  نوع مقاله  ان مقالهعنو  رديف

1  

بررسي و ارزيابي عملكرد 

مقررات ملي ساختمان با 

رويكرد ايمني حريق در 

هاي بستري يك  بخش

  بيمارستان

پژوهشي 

 اصيل

فصل نامه سالمت 

  كار ايران
6  1  1388  

رسول يارحمدي، عباس 

جواد  زاده، محمد قلي

، جعفري، عليرضا كوهپايي

محسن 

نيا(نويسنده  مهدي

  مسئول)

2  

ارزيابي ريسك حريق و نقش 

يك برنامه امداد، تخليه و 

مراقبت بر ميزان كاهش 

  يك بيمارستان سطح آن در

پژوهشي 

 اصيل

مجله دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
5  3  1388  

رسول  ،نيا محسن مهدي

جواد  ياراحمدي، محمد

جعفري، عليرضا كوهپايي، 

  محمد خزايي

3  

ه روش نرم افزاري جهت ارائ

كاربرد ارزيابي ريسك در 

بهينه سازي اقدامات 

  حفاظت حريق

پژوهشي 

 اصيل

فصل نامه سالمت 

  كار ايران
9  1  1391  

رسول  ،نيا محسن مهدي

جواد  ياراحمدي، محمد

  جعفري، عليرضا كوهپايي

4  

ارزيابي ارگونومي 

هاي انجام كار در  وضعيت

آرايشگران به روش ارزيابي 

  مام بدنسريع ت

پژوهشي 

 اصيل

مجله دانشگاه علوم 

پزشكي خراسان 

  شمالي

3  4  1390  

آبادي، مرتضي  رجبعلي حكم

 اسماعيل زاده كواكي،

  نيا محسن مهدي

5  

ارزيابي دروني گروه آموزشي 

بهداشت حرفه اي دانشگاه 

علوم پزشكي قم، سال 

  90-89تحصيلي 

پژوهشي 

 اصيل

مجله دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
7  2  1392  

فرد، عليرضا  هدي رحيمي

كوهپايي، يلدا ارست، سميه 

محسن پور،  بهنامي

  نيا مهدي



6  

Respiratory Effects 
Induced by 

Occupational 
Exposure to 

Formaldehyde 
among Health Care 

staff  

original 

International 
journal of 

occupational 
hygin(IJOH)  

5  1  2013  

Hoda Rahimifard, 
Hamidreza Heidari, 

Marziyeh 
Abbasinia, Mehdi 
Noruzi, Mohsen 
Mahdinia , Yalda 

Arast  

7  

ريسك بهداشتي  ارزيابي

 با شغلي مواجهه ناشي از

 خطرناك مواد شيميايي

 مراكز آزمايشگاههاي در

 دانشگاه درماني آموزشي

 پزشكي قم علوم

پژوهشي 

 اصيل

فصل نامه سالمت 

 كار ايران
11 2 1393 

 شهرام ، ملكوتي جواد

 سعيده، جنگ ارسنگ

، حاصلي فهيمه ،مسافرچي

 محسن، عزيزي فرحناز

 نيا مهدي

8  

نقش ارزيابي ريسك در 

بهينه سازي اقدامات ايمني 

   حريق ساختمان

  علمي
مجله علمي ترويجي 

  پيام ايمني
50  6  1394  

عباس  نيا، محسن مهدي

  صادقي

9  

بررسي نقش عوامل 

زاي محيط كار  بر  استرس

افزايش فرسودگي شغلي 

كاركنان در يك محيط 

 صنعتي

پژوهشي 

 اصيل

مجله دانشگاه علوم 

 پزشكي قم
 

پذير ش 

شده و در 

 نوبت چاپ

 

ابوالفضل ، نيا محسن مهدي

 ،خليل دانشورمحمدبيگي، 

عباس  ،احمدرضا حقيقت

 ،صادقي

10  

بررسي آسايش دمايي در 

هاي درس مدارس  كالس

 ابتدايي استان قم

پژوهشي 

 لاصي

مجله پايش(جهاد 

 دانشگاهي)
 

پذير ش 

شده و در 

 نوبت چاپ

 

محسن مهدي نيا، مهدي 

اسدي قالهري، سيامك 

آبادي جبعلي حكممحبي، ر  

 

11  

ارزيابي برخي عوامل فيزيكي 

مؤثر بر سالمتي و كيفيت 

آموزان در  عملكرد دانش

 مدارس ابتدايي استان قم

پژوهشي 

 اصيل
  مجله طب كار

پذير ش 

شده و در 

 نوبت چاپ

 

محسن مهدي اسدي ، 

 ،سيامك محبي ،نيا مهدي

الهه  ،آبادي رجبعلي حكم

 ،داغي قره

12  

Assessment of 
Occupational 

Exposure to Silica 
Dust and 

Respiratory Effects 
in Exposed Workers 

in a Ceramic 
Products Industry 

original 
Acre of 
hygiene 
sciences 

 accepted  

Hamidreza Heidari1, 
Hoda Rahimifard2, 

Mohsen 
, *2Mahdinia

Fahimeh Haseli3, 
Farahnaz Azizi3, 
Sahar Mokhtari 



  

  چاپ كتاب - 6

  نويسندگاناسامي   ناشر  چاپ  نوع  عنوان كتاب   رديف

1  
ارگونومي 

  صنعتي
  اول  تأليف

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي 

  خراسان شمالي

محسن آبادي،  حكم رجبعلي

  نيا مهدي

  

    ها: ها و همايش مقاله علمي در كنگره شركت و ارائه - 7

  تاريخ  نام كنگره  رديف

محل 

برگزاري 

  كشور

  نوع

  ارائه
  اسامي  همكاران  محل چاپ  موضوع

1  

سمينار 

دانشجويي علوم 

  بهداشتي

ارديبهشت 

1383  

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

  تهران

  بدون ارائه مقاله  -  -  -

2  

ايش سبك هم

زندگي و 

  سالمت

اسفند ماه 

1389  

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

  ياسوج

  سخنراني

ارزيابي تماس با 

ريسك فاكتورهاي 

 - اختالالت اسكلتي

عضالني در كاركنان 

كادر اداري به روش 

RULA  

مجله ارمغان 

دوره  - دانش

نامه  ويژه -5

زمستان  -1

89  

هدي رحيمي فرد، 

وحيده ابوالحسن نژاد، 

ي، حميدرضا حيدر

  نيا محسن مهدي

3  

همايش 

سراسري ايمني 

و سالمت در 

مراكز آموزشي 

  درماني

ارديبهشت 

1389  

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

  همدان

  سخنراني

ارزيابي ريسك حريق و 

بررسي طرح شرايط 

اضطراري بر روي 

كاهش سطح ريسك 

  در يك بيمارستان

كتاب خالصه 

مقاالت 

  همايش

  نيا محسن مهدي

4  

هفتمين 

همايش 

ري سراس

بهداشت و 

  ايمني كار

ارديبهشت 

1390  

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

  قزوين

  سخراني

بررسي روش هاي 

ارزيابي مواجهه شغلي 

با نانو مواد در محيط 

  كار

كتاب خالصه 

مقاالت 

  همايش

حميدرضا حيدري، هدي 

رحيمي فرد، منيره 

خادم، محمد ايماني، 

  نيا محسن مهدي

خليل نيا، محسن مهديكتاب خالصه بررسي استرس شغلي   پوستردانشگاه   94خرداد نهمين همايش   5



كشوري ايمني و 

- حرفهبهداشت 

  اي

علوم 

  پزشكي يزد

و عوامل فردي و شغلي 

مرتبط با آن در 

  كاركنان يك صنعت

مقاالت 

 همايش

 دانشور، عباس صادقي

  

6  

نهمين همايش 

كشوري ايمني و 

- بهداشت حرفه

 اي

  94خرداد 

دانشگاه 

علوم 

 پزشكي يزد

  ترپوس

فرسودگي شغلي و 

عوامل وابسته به آن در 

  شاغلين يك صنعت

كتاب خالصه 

مقاالت 

 همايش

خليل نيا، محسن مهدي

 دانشور، عباس صادقي
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نهمين همايش 

كشوري ايمني و 

- بهداشت حرفه

 اي

  94خرداد 

دانشگاه 

علوم 

 پزشكي يزد

  پوستر

بررسي تغيير 

هاي خروجي  آالينده

از دودكش بخاري 

گي در سوز خان گاز

  هاي سرد سال ماه

كتاب خالصه 

مقاالت 

 همايش

رضا  ،نيا محسن مهدي

منصوره  ،فرد فوالدي

=قمصري ساده
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نهمين همايش 

كشوري ايمني و 

- بهداشت حرفه

 اي

  94خرداد 

دانشگاه 

علوم 

 پزشكي يزد

  پوستر

 ارزيابي ريسك مشاغل

گازرساني  در يك پروژه

  وش ويليام فاينربه 

كتاب خالصه 

مقاالت 

مايشه  

  

 

محسن  عباس صادقي،

نيا مهدي  
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كشوري ايمني و 

- بهداشت حرفه

 اي

  94خرداد 

دانشگاه 

علوم 

 پزشكي يزد

 پوستر

ارزيابي ريسك خطرات 

يك صنعت ريخته 

گري به روش آناليز 

  ايمني مشاغل

كتاب خالصه 

مقاالت 

 همايش

محسن  عباس صادقي،

  نيا مهدي
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نهمين همايش 

ني و كشوري ايم

- بهداشت حرفه

 اي

  94خرداد 

دانشگاه 

علوم 

 پزشكي يزد

 پوستر

ارزياي ريسك 

ارگونومي ناشي از 

استرس پوسچرال در 

جوشكاران به روش 

REBA 

كتاب خالصه 

مقاالت 

 همايش

آبادي،  علي حكم رجب

محسن  حسين فالح،

  نيا مهدي
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