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 مرتبه علمي

 دانشيار 

 

 و تحصيلي سوابق فردی 

 .3867ای در سال اخذ درجه کارشناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته بهداشت حرفه 

 .3867ای در سال اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته بهداشت حرفه 

 .3837ای در سال اخذ درجه دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته بهداشت حرفه 

 سازمانی و صنعتی/شناسی روان/  سازی نمونهآماده هایشغلی وتکنیک عوامل شیمیاییو کنترل ، آنالیز شناسایی: و عالیق علمی گرایش 

  ایمنی صنعتی

 شناسیکریم/ مطالعه کتب روانهای تفسیر قرآنکتاب وخصوص تاریخ معاصر/ مطالعه کتب دینی  سایر عالیق: مطالعه کتب تاریخی به 

 / و علوم اجتماعی

 

 های آموزشي فعاليت

 .3837ای دانشگاه علوم پزشکی قم از سال عضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه  

 .3871از سال  گروه ارگونومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قمهیات علمی عضو  

 .3875از سال  قم یدانشگاه علوم پزشک اخالق پزشکیعضو هیات علمی گروه  

 .3835-3833دانشگاه علوم پزشکی اهواز ای گروه بهداشت حرفهعضو هیات علمی  

دینامیک گازها و آئروسل، ر، کنترل آلودگی هوای محیط کاهای هوا، شناسایی عوامل شیمیایی محیط کار، تجزیه و ارزشیابی نمونه دروس سابقه تدریس 

 ای،بهداشت حرفهشناسی صنعتی، مدیریت صنعتی، ایمنی صنعتی، ایمنی مواد شیمیایی، حوادث ناشی از کار، روانشناسی صنعتی، سم ،تهویه صنعتی

  .3835از سال  عرصه وزی درکارآم و سازی یونساز و غیر یونهای ناشی ازکار، زبان تخصصی، پرتوهاکلیات پزشکی و بیماری ای،اخالق حرفه

 .3835دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم و اهواز از سال  مشاوراستاد  

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

 ارشد

 

  های تحقيقاتيطرح

 .3861 -و ارائه راهکارهای کنترلی ای کارخانة ایران مرینوسبررسی مشکالت و مسائل ایمنی و بهداشت حرفه مجری طرح 

 .3867 -ایرانا  کاشی کارخانه سنجی و طراحی سیستم تهویة صنعتی درمجری طرح امکان 

 3863 -زمان تامین اجتماعیمصوب سا -قانون تامین اجتماعی در سطح کشور 75و  77همکار اصلی طرح پایلوت اجرای مواد  

 .WTP- 3833مجری طرح ارزشگذاری هوای پاك از دیدگاه کارکنان یک واحد تولیدی سرامیک به روش 

مصوب دانشگاه علوم  3838 -مسافرین در قطارهای خط تهران اندیمشک همکار اصلی طرح تحقیقاتی ارزیابی اثرات ارتعاش تمام بدن برروی پرسنل و 

 پزشکی تهران. 



  

کشهای ریزمقدار از سازی استخراج اختصاصی تعدادی ازآفتر اصلی طرح تحقیقاتی فرموالسیون و سنتز پلیمرهای قالب ملکولی به منظور بهینههمکا 

  3832های محیطی و بیولوژیکی مصوب مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران نمونه

ها، مصوب دانشگاه علوم پزشکی کشهای قالب ملکولی به منظور استخراج اختصاصی تعدادی از حشرهنشانی پلیمرسنجی الیههمکار اصلی طرح امکان  

 تهران.

  3867-سازی هزینه در یک کارخانه کاشی -ارزیابی اثرات آلودگی هوا و کنترل آن در کیفیت محصول از دیدگاه تحلیل سود 

 3830معه کارگری استان قم و عوامل موثر بر آن در سال های حفاظتی در جاطرح بررسی استفاده از گوشی اصلی همکار 

 3830 -های زیست محیطی سد لیرو در استان لرستان، مصوب دانشگاه علوم پزشکی قممجری طرح تحقیقاتی ارزیابی نمونه 

مرکز تحقیقات سیاست علمی  -ریوزارت علوم، تحقیقات و فناو -در ایران .Ph.Dها و تعهدات اخالقی دانشجویان گیری ارزشهمکار پروژه اندازه 

 3837 -کشور

های های پژوهشی و سهولت روند تصویب و اجرای طرحبر شاخص 31-36طرح بررسی تاثیر مداخالت مدیریتی در دوره سه ساله  اصلی همکار 

 3836-پژوهشی از دید اعضا هیات علمی و محققین دانشگاه علوم پزشکی قم

 3833 -های تهیه مبل خامالت اسکلتی و عضالنی و تعیین عوامل موثر بر آن در بین کارگران کارگاهطرح ارزیابی شیوع اختالاصلی همکار  

 3837 -ای دانشگاه علوم پزشکی قمطرح ارزیابی درونی گروه بهداشت حرفه اصلی همکار 

  3837 -شگاه علوم پزشکی قممجری طرح شناسایی و بررسی عوامل پیش بینی کننده تحلیل رفتگی شغلی در بین اعضای هیات علمی دان 

 3837 -های آموزشی شهرستان قمهای خونی و مصرف آنها در بیمارستانوردهآهمکار طرح بررسی میزان درخواست خون و فر 

م یعال ارتباط میان ذرات معلق در هوا با سطح منگنز خون و بروز -3875مجری طرح بررسی میزان مواجهه کارگران معدن ونارچ قم با منگنز در سال  

 3875 -نورولوژیک

 .3875فی شهر قم در سال رهمکار اصلی طرح سنجش افالتوکسین در شیر پاستوریزه و استریلیزه مص 

های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم با عضالنی پرستاران بیمارستان -بینی کننده اختالالت اسکلتیمجری طرح بررسی عوامل رفتاری پیش 

 3875ریزی شده، سال وری رفتار برنامهگیری از تئبهره

تبط با آن در محیط کار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم به دو روش رهای اسکلتی و عضالنی و عوامل خطر مهمکار اصلی طرح ارزیابی ناراحتی 

RULA 3875 -و محاسبه شاخص با استفاده از چک لیست 

 3875 -الیاف اکریلیک و بررسی اثرات آن بر عملکرد ریوی کارگران در یک صنعت نساجیهمکار اصلی طرح تعیین میزان گردوغبار قابل تنفس  

 .3873مجری طرح بررسی میزان مواجهه کارگران با صدا و گردوغبار در صنایع سنگبری استان قم  

طالعه عملیات و خطر و پیشنهاد ( مHAZOPبا استفاده از تکنیک ) CNGهمکار اصلی طرح ارزیابی ریسک کمپرسور گاز در جایگاه سوخت رسانی  

 .3873راهکارهای کنترل خطر 

 .3873کارکنان در صنایع استان قم  بر عملکرد ایمنی ابعاد فرهنگ ایمنی تاثیر همکار اصلی طرح بررسی  

 .3873ال همکار اصلی طرح بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم مبتنی بر مدل سروکوال در س 

 .3873همکار اصلی طرح بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با میزان همدلی و بخشودگی بین فردی در اساتید دانشگاه علوم پزشکی قم  

 .3872همکار اصلی طرح بررسی جایگاه مهار ایمنی و تعیین متغیرهای مرتبط با آن در کارکنان یک صنعت  

نزیم آلفاگلوتاتیون اس ترانسفراز ادراری به عنوان روش تشخیصی در اختالالت برگشت پذیر کلیوی ناشی همکار اصلی بررسی سودمندی سنجش میزان آ 

 .3878از مواجهه مزمن با سرب و کادمیوم 

  3871 در شهرستان شهرضا ونیعضالنی رانندگان کام -و اختالالت اسکلتی یارتباط استرس شغل یطرح بررس یهمکار اصل 

 3871کوچک عیکارکنان در صنا یو سالمت عموم یشغل تیرضا انیارتباط م یبررسطرح  یهمکار اصل 

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

3871  

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

 3871 (FMCDM) یفاز ارهیچند مع یریگ

  3871 شرکت چاپ و نشر کیکارکنان  یمنیو رفتار ا یبا سالمت عموم یجانیارتباط هوش ه یابیارزطرح  یهمکار اصل 

 .3871های شهر قم گران نانواییارزیابی مواجهه با پرتو مادون قرمز در کار طرح یهمکار اصل 

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

 .3871 دفسفاتازیاس

 .3871 (PRS) یبنددرجه ستمیس ( وSRC) یمنیدو روش کارت گزارش ا سهیشهر قم: مقا یباز هایپارك یمنیا یابیارزمجری طرح  



  

 .71-78زن شهر تهران در سال  شگرانیآرا انیم LUBAپوسچر به روش  یابیو ارز یعضالن -یاختالالت اسکلت یبررسهمکار اصلی طرح  

 

 كتابترجمه 
 .3838معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اتانتشار اصول بهداشت صنعتیترجمة کتاب  

 .3830انتشارات فن آوران،  -ایرج اعالیی  به همراه هاشم ستاره و ایمنی ذاتی رویکرد با ایمنی فرایند مهندسیترجمة کتاب  

 كتاب تاليف
، چاپ 3837، چاپ دوم 3831چاپ اول انتشارات اندیشه رفیع،  -ایرج علیمحمدی تیموراللهیاری و -به همراه آرام تیرگر ایبهداشت حرفهتالیف کتاب  

 .3836سوم 

 .3830آوران، انتشارات فن - به همراه هاشم ستاره ارزیابی ریسک حریقتاب تالیف ک 

  مقاالت

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

Personnel, Iranian J. Publ. Health, 31 (2002) 87-91.  

 3838 -37ارگونومی و طراحی ابزارهای دستی، نشریه پیام ارگونومی، شماره  ،اییعلیرضا کوهپ( 2

 تولیدی، سالمت کار یک واحد هزینه در -دیدگاه تحلیل سود از طاهری، ارزیابی آلودگی هواجمال الدین شاه ناظمان، سید فریده گلبابایی، علیرضا کوهپایی، حمید( 8

 .3831 ، تابستان8ایران، شماره 

تحقیقات بهداشت محیط  پژوهشی مرکز ، مجله علمی وهای پیش روچالش (، انسان، محیط زیست و(DU اورانیوم ضعیف شدهاشم ستاره، علیرضا کوهپایی، ه (1

 .3831، تابستان 7 خدمات بهداشتی درمانی مازندران، سال دوم، شماره دانشگاه علوم پزشکی و

، 31های حفاظتی در جامعه کارگران استان قم و عوامل موثر بر آن در سال ت استفاده از گوشییهپایی، بررسی وضعکو یاسر تبرایی، حمید رضا حیدری، علیرضا (5

 .3837، 1شماره دوره اول مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 

-یک کارخانه کاشی روی کارگران در هوا بر علق درذرات م بهداشتی ارزیابی اثرات پی،احمد نیک طاهری،جمال الدین شاه علیرضا کوهپایی، فریده گلبابایی، سید (7

 .3836، 2شماره دوره دوم  -مجله دانشگاه علوم پزشکی قم -سازی

تی از یریبررسی شدت مشکالت پژوهشی قبل و بعد از مداخالت اداری و مد حسین یوسفی، طاهره کمیلی، هدی احمری، شمسی دارابی، علیرضا کوهپایی، محمد (6

 .3833، 8شماره دوره سوم ، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، ن دانشگاه علوم پزشکی قمیت علمی و محققایدگاه اعضای هید

بررسی و ارزیابی عملکرد مقررات ملی ساختمان با رویکرد ایمنی  نیا،محسن مهدی ( رسول یار احمدی، عباس قلیزاده، محمد جواد جعفری، علیرضا کوهپایی،3

 . 87 – 23، صفحات 3833، بهار 3، شماره 7، دوره سالمت کار ایرانمجله مارستان، حریق در بخشهای بستری یک بی

احمدی، محمد جواد جعفری، علیرضا کوهپایی، محمد خزایی، ارزیابی ریسک حریق و نقش یک برنامه امداد، تخلیه و مراقبت بر  نیا، رسول یارمحسن مهدی( 7

 .63-63، صفحات 3875، 8شگاه علوم پزشکی قم، دوره پنجم شماره میزان کاهش سطح آن در یک بیمارستان، مجله دان

پایش بیولوژیکی و محیطی سرب و اثرات ، هریشاه طان سیدجمال الدی ،روشانیرحیمی فس عبا ،کوهپاییا علیرض ،گل باباییه فرید ،دهقان نصیریی مجتب( 35

 .3-3 ،3875زمستان ، 1شماره ، 3دوره  ،سالمت کار ایرانمجله ، تماس با آن در صنعت خودروسازی

سازی اقدامات افزاری جهت استفاده از ارزیابی ریسک در بهینهنیا، محمد جواد جعفری، علیرضا کوهپایی، ارائه یک روش نرم( رسول یار احمدی، محسن مهدی33

 .7-37، صفحات 3873، 3دوره نهم شماره مجله سالمت کار ایران، حفاظت حریق ساختمان، 
12) A.R. Koohpaei, S.J. Shahtaheri, M.R. Ganjali, A. Rahimi Forushani, F. Golbabaei, Application of Multivariate  

Analysis to the Screening of Molecularly Imprinted Polymers (MIPs) for Ametryn, Talanta 75 (2008) 978-986.  

 

13) A.R. Koohpaei, S.J. Shahtaheri, M.R. Ganjali, A. Rahimi Forushani, F. Golbabaei, Molecular Imprinted Solid Phase 

Extraction for Determination of Atrazine in Environmental Samples,  Iran. J. Environ. Health Sci. Eng., 5(4) (2008) 

283-296.  

14) A.R. Koohpaei, S.J. Shahtaheri, M.R. Ganjali, A. Rahimi Forushani, F. Golbabaei, Optimization of Solid-phase 

Extraction using Developed Modern Sorbent for Trace Determination of Ametryn in Environmental Matrices, Journal 

of Hazardous Materials, 170 (2009) 1247-1255.  

15) P. Nassiri, A.R. Koohpaei, H. Zeraati, Shahkouhi, Evaluation of Exposure to Whole-Body Vibration and It's Effects on 

Train Operators in Tehran-Andimeshk Line, Iran, Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control, 28 

(4), (2009) 285-294. 
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16) Rahiminejad M, Shahtaheri SJ Ganjali MR, Rahimi- Froushani, Koohpaei AR, Golbabaei F. Molecularly imprinted 

solid phase extraction for trace analysis of diazinon in drinking water, Iranian Journal of Environmental Health 

Science and Engineering Vol. 6, No. 2, 97-106, 2009.  

17) M. Rahiminezhad, S.J. Shahtaheri, M.R. Ganjali, A.R. Koohpaei, A. Rahimi Forushani, F. Golbabaei, An Experimental 

Investigation of the Molecularly Imprinted Polymers as Tailor-Made Sorbents of Diazinon, Journal of Analytical 

Chemistry, 65 (7), (2010) 694-698.  

18) M. Rahiminezhad, S.J. Shahtaheri, M.R. Ganjali, A.R. Koohpaei, A. Rahimi Forushani, F. Golbabaei, Synthesis of 

Molecularly Imprinted Polymer as a Solid Phase Sorbent for Pesticide Dursban, IJOH, 2 (2), (2010) 51-56. 

19) P. Nassiri, A.R. Koohpaei, H. Zeraati, Shahkouhi, Train Passengers Comfort with Regard to Whole-Body Vibration, 

Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control, 30 (2), (2011) 125-136.  

اخوری دانشگاه ساجده کهن سال، علیرضا کوهپایی و همکاران، ارزیابی خطر ابتال به اختالالت اسکلتی و عضالنی به روش ارزیابی سریع در کارگران سالن غذ (25

 . 3873دوره بیستم، شماره چهارم، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم، علوم پزشکی تهران، 

 –مورد مطالعه یک :عمرانی صنعت یک در حوادث شناختی گیر همه بررسی کوهپایی، علیرضا غالمی، ...عبدا جنگ، ارسنگ شهرام غریبی، وحید ملکوتی، جواد( 23

 3873، چهارم، شماره ششممجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره ، شاهد

بلباسی، بررسی میزان درخواست خون و فرآورده های الدین اسحاق حسینی، علی الدین حجازی، علیرضا کوهپایی، سید کمالمحسن اخوان سپهی، سید شمس( 22

 .3873(، 3) 3، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 3833های شهرستان قم در سال خونی و مصرف آنها در بیمارستان

گیری از نظریه رفتار ران با بهرهالنی پرستامانزاد، ذبیح اله قارلی پور، علیرضا کوهپایی و همکاران، عوامل رفتاری مرتبط با اختالالت اسکلتی و عضی( معصومه ا28

 .3872، تابستان 33، شماره 28ریزی شده، نشریه علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره برنامه

نشگاه علوم پزشکی قم، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره ای داهدی رحیمی فرد، علیرضا کوهپایی و همکاران، ارزیابی درونی گروه آموزشی بهداشت حرفه (21

 .3872هفتم، شماره دوم، 

 کوی، عباس رضایی، علی خوانین، احمد جنیدی جعفری، علیرضا کوهپایی، بررسی حذف فتوکاتالیستی فرمآلدئید از هوا با استفاده از نانوذراتعلی رنگ( حسین20

 .3872خوان، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره هفتم، شماره دوم، اکسیدروی تثبیت شده بر روی خاکستر است

نویی، علیرضا کوهپایی، تصفیه زیستی هوای آلوده به بخار تری اتیل آمین در صافی چکنده، مجله علمی دانشگاه علوم پی، مهران قلعه( علی صفری، احمد نیک27

 .13-13، 3871، 8پزشکی قزوین، سال نوزدهم شماره 
27) A.R Mashkoori, A.R. Bahrami, F. Ghorbani Shahna, M.J. Zare Sakhvidi, A.R Koohpaei, A. Mohammadbeigi. 

Feasibility study for application of the marine coral powder as a novel adsorbent for Volatile Organic Hydrocarbons. 

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

، استفاده از روش آنتروپی جهت ارزشیابی جو ایمنی در یک شرکت *علیرضا کوهپایی پور، عبدالمجید پارساراد،شهرام وثوقی، مریم مقصودیخندان، محمد ( 23

 3871، بهار اولسال دوم، شماره فرآیندی، نشریه علوم و فنون ایمنی ایران، 

ارتقای سطح ایمنی شغلی؟ مطالعه  عناصرهوش هیجانی و سالمت عمومی به عنوان  ،حانه شاطریان، ری، معصومه آزادبخت*خندان، علیرضا کوهپایی( محمد 27

 3871، بهار اولسال دوم، شماره موردی در یک شرکت تولید تجهیزات الکتریکی، نشریه علوم و فنون ایمنی ایران، 

در  "منطقه احتیاط/ مخاطره"تلفیق مطالعه زمان با ارزیابی شرایط کاری به روش از  مدیریت ایمنی با استفاده ،علیرضا کوهپایی، محمد خندان، حمیدرضا ارباب( 85

 3871، تابستان دومسال دوم، شماره ، نشریه علوم و فنون ایمنی ایران، یک شرکت خودروسازی

با  CNGرسانی پرسور گاز در یک جایگاه سوختارزیابی ریسک کم، ، علیرضا قدرشناس، محمد خندان*مجتبی دهقان نصیری، علیرضا کوهپایی جواد ملکوتی،( 83

 3871وم، تابستان دسال دوم، شماره ، نشریه علوم و فنون ایمنی ایران، (HAZOPاستفاده از تکنیک مطالعه عملیات و خطر )

 های آالینده یشنوین پا ی: به عنوان فناورازینییتر یقالب ملکول یسنتز پلیمرها، طاهری، فریده گلبابایی، علی ابراهیمیالدین شاه سیدجمال ،*علیرضا کوهپایی( 82

 07-10صفحات  3871سال دوم شماره یک، بهار ای، ی، مجله مهندسی بهداشت حرفهریزمقدار شغل

 یمنیو فنون اعلوم  هینشر، پرستاران یمختلف جمعیت شناخت یها ( بین گروهPSCبیمار ) یفرهنگ ایمن یبررس، اکرم خندان، *ییکوهپا رضایمحمد خندان، عل( 88

 3871 پاییزسال دوم، شماره سوم،  ران،یا

مخزن  کیدر  ی: مطالعه موردLOPAبا استفاده از روش  ییایمیش یندهایفرآ سکیر یابیارز، ی، شهرام وثوقیجبار ی، موسییکوهپا رضایمحمد خندان، عل( 81

 3871 زییسال دوم، شماره سوم، پا ران،یا یمنیعلوم و فنون ا هینشر، یمیواحد پتروش
35) Malakuti J, Koohpaei A.R, Arsang Jang S, Dehghan Nasiri M, Pulmonary effects of exposure to synthetic fibers: A 

case study in a textile industry in Iran. Arch Hyg Sci 2015; 4 (3): 114-122. 

 



  

با  یدر واحد الکترونيک يک نيروگاه سيکل ترکيب ارزيابی ريسکهای بالقوه موجود ،مشکوری علیرضا ، علیرضا کوهپایی( مهدی جاللی، حسن محمد پور، 87

 3871 زییسال دوم، شماره سوم، پا ران،یا یمنیعلوم و فنون ا هینشر ،(FMEA) استفاده از روش تجزيه و تحليل حاالت شکست و اثرات آن

دوره نهم، شماره هشتم، دانشگاه علوم پزشکی قم، جله م، 3878بررسی سطح سالمت روان کارگران صنایع استان قم در سال  علیرضا کوهپایی، محمد خندان،( 86

  .61-77، صفحات 71آبان 

: 3878شاغل در صنایع استان قم در سال  زنان روان سالمتوضعیت  یبررس سمیه مومنیان، زاده، یعلیرضا کوهپایی، محمد خندان، زهرا عرب، وجیهه مبین( 83

 . 773-655، صفحات 3871، آبان 31دوره نجان، ، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسهاها و چالشفرصت

39) Mohammad Khandan, Amir Kavousi, Alireza Koohpaei
*
, Application of Structural Equations Modeling to assess 

relationship among Emotional Intelligence, General Health and Occupational Accidents, IJOH, 2015: volume 7, number 3, 

124-131. 

، بررسی ارتباط میان رضایت شغلی و سالمت عمومی کارکنان با حوادث شغلی *ییکوهپا رضای، علانیمومن هی، سمییزاده، زهرا سخا نیحس نبیمحمد خندان، ز( 15

  .03-18صفحات  ،3871، تابستان 2شماره  ،2جلد ای، در صنایع متوسط، مجله مهندسی بهداشت حرفه

 یبه روش آنالیز خطرات عملکرد یریسک خطرات کوره در یک واحد صنعت یارزیاب ،یزینب حسین زاده، عباس صادق ،یمحمد خندان، علیرضا کوهپای( 13

(FuHA ،)3871 زمستانچهارم، سال دوم، شماره  ،رانیا یمنیعلوم و فنون ا هینشر. 

در کارگران شاغل در  یو ارتباط آن با حوادث شغل یتعیین میزان شیوع استرس شغل ،یوحید غریب ،یمحمد خندان، زهرا سخای ،یعلیرضا کوهپای ،یجواد ملکوت( 12

 .3871 زمستانسال دوم، شماره چهارم،  ،رانیا یمنیعلوم و فنون ا هینشر، ییک صنعت ساختمان

43) Farideh Golbabaei, Ali Ebrahimi, Hamid Shirkhanloo, Alireza Koohpaei, Ali Faghihi Zarandi, Single-Walled Carbon 

Nanotubes (SWCNTs), as a Novel Sorbent for Determination of Mercury in Air,  Global Journal of Health Science; 

Vol. 8, No. 7; 2016, 273-280.  

44) A.R Koohpaei, M. Khandan, M. Gaeeini, S. Momenian. General health status of workers among different workplaces 

in Qom province, Iran. Electronic Physician. 2015; 7(8), 1658-65. 

دانشگاه مجله  ،رانیاز بنادر ا یکیاز کار در  یو رابطه آنها با بروز حوادث ناش یمنیو جو ا یشغل یارتباط فرسودگ ی، بررس*ییکوهپا رضایعلمحمد خندان، ( 10

 . 762-733، صفحات 3871دوره بیست و دو، شماره شش، بهمن و اسفند  ،سبزوار یعلوم پزشک

ارگونومیکی وظایف تکراری در شاغلین صنایع دستی شهر اصفهان  زاده، ارزیابی ریسک فاکتورهایزانه طالبی، زینب حسین فر ،*ییکوهپا رضایمحمد خندان، عل (17

  .638-633، 3871، زمستان 1، شماره 33دوره ، مجله تحقیقات در نظام سالمت، ARTبا استفاده از روش 

47) Malakouti J, Koohpaei AR, Arsang Jang S, Dardmand F, Shaterian R, Mashkoori A. Evaluation of Heat Stress in Dry 

Cleaner Units: A Case Study in Qom, Iran. Arch Hyg Sci 2016; 5(2): 111-116.  

در صنعت  یمورد مطالعه کارگران: شناختی تیجمع یرهایو متغ منیرفتار ا ،یسالمت روان با حوادث شغل نیارتباط ب یبررس ،*ییکوهپا رضایمحمد خندان، عل( 13

 .23-36، 3871، پاییز 8، شماره 2دوره  ،ای بهداشت حرفه یمجله مهندس،چاپ
49) Khandan M., Koohpaei AR.*, Can Emotional Intelligence be Used as a Tool to Control Occupational Accidents? Case 

Study in an Iranian Industry, IJHSE, Vol 3, No 2 (2016). 
با  یعضالن -یاختالالت اسکلت یفاکتورها سکیر یابیارزی، گی، ابوالفضل محمدبیحاصل مهیزاده، فهینیمب ههی، وجی، شهرام وثوقییکوهپا رضایخندان، عل محمد( 50

 .، در نوبت چاپسبزوار یدانشگاه علوم پزشک، مجله شرکت چاپ و نشر کیحاصل در  جینتا سهیو مقا RULAو  LUBA هایاستفاده از روش

دانشگاه مجله  ،بررسی ارتباط هوش هیجانی با سالمت عمومی و رفتار ایمنی کارکنان یک شرکت تولیدیزاده،  ی، وجیهه مبین*علیرضا کوهپایی خندان،محمد ( 03

 .، در نوبت چاپسبزوار یعلوم پزشک

عضالنی با استرس شغلی در بین رانندگان کامیون در ایران، مجله سالمت کار  -اسکلتی ، بررسی ارتباط اختالالت*علیرضا کوهپایی محمد خندان، زهرا سخایی،( 02

  ایران، در نوبت چاپ. 

مجله سالمت کار ایران، در ، یدیشرکت تول کیدر  سیتاپس یرگی میمدل تصمبر  یمبتن یکیارگونوم طیشرا لیو تحل یابی، ارز*ییکوهپا رضایمحمد خندان، عل( 08

  نوبت چاپ. 
54) Khandan M., Koohpaei AR.*, Ergonomics risk management in a manufacturing company using ELECTRE, Health 

Scope, In Press. 

55) Koohpaei A, Khandan M *, Assessment of Mental health status of professional Urban bus driver's and its effective 

components in Qom Province, Iran 2014, Journal of Occupational Health and Epidemiology, In Press. 
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هاهمايش  

ارائه شده در  -کوهپایی، فریده گلبابایی، حمید ناظمان، ارزشگذاری هوای پاك از دیدگاه کارکنان یک واحد تولیدی با استفاده از روش تمایل به پرداختعلیرضا  (3

 .3833-پنجمین همایش کشوری بهداشت محیط به شکل پوستر

ابع و انواع تشعشعات دریافتی توسط انسان و استانداردهای تشعشع و ایمنی، ارائه شده اهلل جعفرزاده حقیقی، بررسی منعلیرضا کوهپایی، افشین تکدستان، نعمت( 2

 .3832-بهداشت محیط به صورت پوستر در ششمین همایش کشوری

محیط زیست، ارائه شده  ونقل و دفع مواد رادیواکتیو بهبندی و حملافشین تکدستان، علیرضا کوهپایی، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی در ارتباط با بسته( 8

 .3832 -در ششمین همایش کشوری بهداشت محیط به صورت سخنرانی

های آنالیز خطر در ارزیابی ریسک حریق ارائه شده در اولین همایش ملی ایمنی در بنادر به صورت پی، توسعه روشهاشم ستاره، علیرضا کوهپایی، احمد نیک( 1

 .3838 بهمن -سیما ا والمللی صدمرکز همایشهای بین -سخنرانی

در صنایع حمل ونقل، ارائه شده به دومین همایش ملی ایمنی در   HSEپی، ارائه الگوی مدیریت جامع ریسک با رویکردهاشم ستاره، علیرضا کوهپایی، احمد نیک( 0

 .3831-بنادر

ارائه شده در اولین همایش ملی مهندسی  ،های ایمنی ابزار دقیقاستفاده ازسیستمیند با آهاشم ستاره، علیرضا کوهپایی، ارائه الگوی مدیریت ایمنی فر ،پی( احمد نیک7

 .3831ایمنی، 

 .3831( محمد امین مینایی، محمد صالح مینایی، علیرضا کوهپایی، مهندسی روشنایی در معابر، ارائه شده در اولین همایش مهندسی روشنایی، 6

، بررسی پنوموکونیوزیس در معادن و صنایع معدنی با رویکرد اقتصادی، ارائه شده به ششمین همایش ایمنی، بهداشت علیرضا کوهپایی، هاشم ستاره ،پی( احمد نیک3

 .3830و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی به صورت سخنرانی، 

، ارائه شده در اولین کنگره ملی محیط زیست، شغل نقش آن در ایجاد سرطان (، انسان، محیط زیست و(DUاورانیوم ضعیف شده  ( علیرضا کوهپایی، هاشم ستاره،7

 .3830و سرطان در ایران به صورت پوستر، 

، ارائه شده در اولین کنگره ملی زا، چالشی بزرگ در دستیابی به توسعه پایدارمدیریت ریسک مواد شیمیایی سرطان، پیاحمد نیک ،علیرضا کوهپایی ،هاشم ستاره (35

  .3830 ر ایران به صورت پوستر،محیط زیست، شغل و سرطان د

ارائه شده در اولین کنگره  ،های شغلی در کشورهای در حال توسعه و ارائه راهکارهای پیشگیری مناسبسرطان ،علیرضا کوهپایی ،هاشم ستاره ،پی( احمد نیک33

 .3830، ملی محیط زیست، شغل و سرطان در ایران به صورت پوستر

های تبدیل کاتالیتیکی و بیولوژیک، با تلفیق روش MTBEتصفیه آبهای آلوده به ، ان، مهربان صادقی، علیرضا کوهپایی، هاشم ستارهپی، حسین کاظمیاحمد نیک (32

 .3837ارائه شده به دهمین همایش ملی بهداشت محیط، 

سو حاتمی، پروین فرزدقی، نوآوری و لحاظ کردن اخالق ( نازنین ضیاء شیخ االسالمی، حسن کریمی یزدی، علیرضا کوهپایی، جواد خدادادی، مریم خدیوی، گی38

، چاپ شده در ویژه 3875 -مشهد مقدس -ای در آموزش بیماری بوسیله بیمارنما، ارائه به صورت سخنرانی در دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیحرفه

 .2شماره  1نامه مجله افق توسعه آموزش پزشکی، دوره 
14) S.J. Shahtaheri, A.R. Koohpaei, M.R. Ganjali, A. Rahimi Forushani, F. Golbabaei, Synthesizing of molecularly 

imprinted polymer phase (MIP) for trace determination of atrazine in the environment using chemometric techniques, 

presented at the Material Science and Engineering Congress (MSE 2008), B16 Symposium: Advanced Polymers and 

Composite, 1-4 Sept 2008, Frankfurt, Germany. 
15) S.J. Shahtaheri, A.R. Koohpaei, M.R. Ganjali, A. Rahimi Forushani, F. Golbabaei, Synthesizing of molecularly 

imprinted polymer phase (MIP) for trace determination of atrazine in the environment using chemometric techniques, 

presented at the 4
th

 IUPAC-Sponsered International symposium on Macro- and Supramolecular Architectures and 

Materials, (MAM 2008), 7-11 Sept 2008, Duesseldorf, Germany 

16) Seyed Jamaleddin Shahtaheri, Alireza Koohpaei, Mohammad Reza Ganjali, Abbas Rahimi Forushani. Synthesis of 

Molecularly Imprinted Polymer Phase (MIP) for Trace Analysis of Atrazine in the Environment. Air Pollution and Health 
conference, March Presented by the American Association for Aerosol Research. San Diego, California. March 22 - 26 

2010. 

فرمآلدئید از هوا با استفاده از نانوذرات  یحذف فتوکاتالیست یبررس ،یعلیرضا کوهپای ،یجعفر یخوانین، احمد جنید یعل ،یعباس رضای ،کویرنگ علیحسین -36

 مازندران. -3872 -ایو بهداشت حرفه یمنیا یکشور شیهما هشتمینارائه شده به استخوان،خاکستر  یتثبیت شده بر رو یاکسیدرو

ر چهاردهمین مرتضی حیدری، علیرضا کوهپایی، آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان جدیدالورود و مقایسه آن با نتایج آزمون سراسری، ارائه شده د -33

 3872همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، 

 نیبا صدا در ب یمواجهه شغل یطیو مح یفرد یابیارز.دوستی، علیرضا مشکوری سعیدجواد برازنده، سید محمدرضا علوی،  علی ابراهیمی، علیرضا کوهپایی، -37

 یزد -3871خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه .استان قم یهایبرکارگران سنگ

شرکت  کیکارکنان  انیم یو سالمت عموم یجانیبا هوش ه یارتباط حادثه شغل یبررس ،انیشاطر حانهی، معصومه آزادبخت، رییکوهپا رضایدان، علخن محمد-25

 یزد -3871خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، 3878در سال  یصنعت



  

 یشرکت خودروساز کیدر  ی: مطالعه موردیکار طیشرا یکیارگونوم یابیاستفاده از مطالعه زمان جهت ارز ،ارباب رضادی، حمییکوهپا رضایخندان، عل محمد-23

 یزد -3871خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، رانیدر ا

خرداد  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، در استان قم یزنان: مطالعه مورد یسالمت شغل یبررس ،ییکوهپا رضایخندان، عل محمد-22

 یزد -3871ماه 

)با  یریز مقدار شغل هایآالینده شیپا یبرا ینوین جهان ی: فناوریقالب ملکول یسنتز پلیمرها ،ییگلبابا دهی، فرطاهریشاه نالدیدجمالی، سییکوهپا رضایعل-28

 یزد -3871خرداد ماه  -ایائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفهارا( هکشتاکید برآفت

: ینید هایبر آموزه یمبتن ایحرفهاخالق در بهداشت  المللینیب یکدها سازییبوم، یمشکور رضای، علیمیابراه یبناب، عل یسمع ومرثی، کییکوهپا رضایعل-21

 یزد -3871خرداد ماه  -ایی ایمنی و بهداشت حرفهارائه شده به نهمین همایش کشور، دگاهید کی

در  یگام - ایحرفهبهداشت هایشگاهیآزما سپاریبرون، یقیچمن پرور حق نیبناب، نوش یسمع ومرثی، کییکوهپا رضای، علیمشکور رضایراهبر، عل احمد-20

 یزد -3871خرداد ماه  -ایهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفهارائه شده به ن، بهداشت هایدانشکده قاتیخدمات و توسعه تحق تیفیک یجهت ارتقا

شهر  یدر منازل مسکون  (Rn-222)رادون سرطانزای گاز با دارمواجهه زنان خانه زانیم یبررس ،ییرضاکوهپای، علیمشکور رضای، زهرا اردانه، علاینیمیمحمد فه -27

 یزد -3871خرداد ماه  -ایشت حرفهارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهدا ، قم

 یکننده فرسودگ ینبیشیپ یو سازمان یشغل ،یعوامل فرد یو بررس ییشناسا ،بناب یسمع ومرثی، کیمشکور رضایزاده، عل یدیحم ی، علییکوهپا رضایعل-26

 یزد -3871خرداد ماه  -ایحرفهارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت ، یعلم اتیه یاعضا یبر رو ی: مطالعه موردیشغل

: یو بهداشت شغل یمنیتحول و توسعه ا یبرا ریانکارناپذ یضرورت ،یاقتصاد یهاافتیره ،بناب یسمع ومرثی، احمد راهبر، محمد خندان، کییکوهپا رضایعل-23

 یزد -3871اه خرداد م -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، انیمشارکت کارفرما یالگو

شهر  یمیمدرن و قد هایشوییدر خشک ییاسترس گرما ایسهیمقا یبررس یمشکور رضای، علانیشاطر حانهی، فاطمه دردمند، رییکوهپا رضای، علیملکوت جواد-27

 یزد -3871خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، قم

 نیادیو م هاابانیخ مجاور نیدر شاغل یصوت یمواجهه با صدا و آلودگ تیوضع یبررس ،یمشکور رضای، علییکوهپا رضایژدار، عل، بهروز دیاریاحمدرضا -85

 یزد -3871خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، شهر قم کیپرتراف

دانشگاه  یهامارستانیپرستاران ب نیو عوامل مؤثر بر آن درب یعضالن -یاختالالت اسکلت یبررس ،ییکوهپا ارضی، علیپور قرقان یاهلل قارل حی، ذبیمشکور رضایعل-83

 یزد -3871خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، قم یعلوم پزشک

منتخب کشور  یهامارستانیعمل ب یهااتاق هیتهو یهاستمیس تیمطلوب یابیارز ،ییکوهپا رضای، علیمشکور رضای، علیبناب، محمدرضا مشکات یسمع ومرثیک -82

 یزد -3871خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، به منظور کنترل عفونت

 هاییدر سنگبر یمصنوع ییروشنا تیمطلوب یابیارز ،یرمشکو رضای، علیدوست دی، سعیمحمدرضا علو دی، جواد برازنده، سییکوهپا رضای، علیمیابراه یعل-88

 یزد -3871خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، منتخب استان قم

ی در میان کارگران معدن مجید نجفی، ایرج جوادی، علیرضا کوهپایی، سمیه مومنیان، محمود رجبی، ارتباط سنجی بین سطح منگنز خون و بروز عالیم روان -81

 3871منگنز، ارائه شده به یازدهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا، آذر 

منگنز در ایران،  مجید نجفی، ایرج جوادی، علیرضا کوهپایی، سمیه مومنیان، محمود رجبی، مواجهه مزمن با منگنز: ارزیابی عالیم روان شناختی کارگران معدن -80

 3871ه شده به یازدهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا، آذر ارائ

به روش لوبا فاطمه ترنجیان، محمد خندان، علیرضا کوهپایی، ابوالفضل محمدبیگی، فاطمه میرشکاری، بررسی اختالالت اسکلتی و عضالنی و ارزیابی پوسچر  -87

 3871، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 3871میان آرایشگران زن شهر تهران در سال 

اط جو ایمنی و محمد خندان، محبوبه طهماسبی، سعیده مسافرچی، مینا کهن سال آقچای، شهرام ارسنگ جنگ، حامد صادقی تبار، علیرضا کوهپایی، ارزیابی ارتب-86

شی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهفرسودگی شغلی با اختالالت اسکلتی و عضالنی: مطالعه موردی در یکی از بنادر ایران، 

 3871ماه 

ر یک شرکت محمد خندان، مبین افضلی، محسن پیمانی، سعید اسدی، مهدی بیگدلو، علیرضا کوهپایی، مطالعه ارتباط میان عملکرد سازمانی و استرس شغلی د -83

 3871ماه  یقم، د یدانشگاه علوم پزشک یو پژوهش یعلم شیهما نیارائه شده به اول، 3871خودروسازی در سال 

م به کمک دو محمد خندان، زهرا عرب، صدیقه اقبالی املشی، علیرضا کوهپایی، ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومی اداری میان پرسنل دو بیمارستان شهر ق-87

 3871روش نرپا و روزا، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

خندان، سعیده مسافرچی، محدثه حاجی علی گل، معصومه شمسی، علیرضا کوهپایی، ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در یک شرکت تولیدی با  محمد-15

 3871اه استفاده از روش ارزیابی وظایف تکراری اندامهای فوقانی )آرت(، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی م

اولین همایش علمی علیرضا کوهپایی، محمد خندان، سمیرا مالکی، بررسی سالمت روان رانندگان اتوبوس شهری و مولفه های موثر بر آن در ایران، ارائه شده به -13

 3871و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 



  

یرضا کوهپایی، تحلیل ساختار سازمانی صنایع تولیدی استان قم: چالش ها و فرصت محمد خندان، محدثه حاجی علی گل، معصومه شمسی، زهرا اله دادی، عل-12

 3871های ایمنی و بهداشت شغلی، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

ادث شغلی؟ مطالعه موردی در یک صنعت چاپ، ارائه شده به محمد خندان، فاطمه کرامتی، علیرضا کوهپایی، هوش هیجانی به عنوان ابزاری جهت کنترل حو-18

 3871اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

الالت اسکلتی و محمد خندان، لیال عطایی منش، سمیه مومنیان، زهرا خسروی، زینب عینی، علیرضا کوهپایی، بررسی ارتباط میان خستگی و محتوای شغلی با اخت-11

 3871عضالنی در پرستاران، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

و  یعلم شیهما نیارائه شده به اولمحمدخندان، سهیال مهدی پوریان، سمانه زمانی، علیرضا کوهپایی، تفکر سیستمی، ارگونومی و ارتقای ایمنی در سازمان ها، -10

 3871ماه  یقم، د یوم پزشکدانشگاه عل یپژوهش

ستان های ایران، محمد خندان، مبین افضلی، علیرضا کوهپایی، بررسی وضعیت سالمت روان و عوامل موثر بر آن در بین کارگران شاغل در صتایع غذایی یکی از ا-17

 3871ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

مایش هپایی، عطیه اقبالی، محمد خندان، بررسی سالمت روان زنان و مقایسه آن با وضعیت مردان شاغل در صنایع استان قم، ارائه شده به اولین هعلیرضا کو -16

 3871علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

فیزیکی و روانی با حوادث و اختالالت اسکلتی و عضالنی ناشی از کار محمد خندان، شاهین درویش، زهرا سخایی، علیرضا کوهپایی، بررسی ارتباط فشارهای -13

 3871بین پرستاران: مطالعه موردی در تهران، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

ازی، فاطمه وفادار، مهسا بیطرفان، بررسی ارتباط دانش و نگرش محمد خندان، علیرضا کوهپایی، فاطمه بابکی، زهرا سخایی، شهرام ارسنگ جنگ، مژگان شهب-17

، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، 3871ایمنی با رفتارهای ایمن حین کار با مواد شیمیایی بین کارکنان صنایع شیمیایی در سال 

 3871دی ماه 

مبینی زاده، ابوالفضل محمدبیگی، علیرضا کوهپایی، اعتبارسنجی روش ارزیابی بار پوسچری وارد بر قسمت فوقانی بدن محمد خندان، فاطمه میرشکاری، وجیهه  -05

 3871در صنعت چاپ، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

مت روان با حوادث شغلی و رفتار ایمن کارکنان: مطالعه موردی در صنعت چاپ، ارائه محمد خندان، مهدیه احمدی، علیرضا کوهپایی، بررسی ارتباط بین سال -03

 3871شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

های کوچک شهر قم و مقایسه آن  ( محمد فهیمی نیا، اکبر اسکندری، علیرضا کوهپایی، علیرضا مشکوری، ابوالفضل محمدبیگی، بررسی آلودگی صوتی در کارگاه02

 3871با استانداردهای صدا در کشور ایران، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

ارگونومی با رضایت شغلی و ، بررسی ارتباط فاکتورهای ماکرو*( محمد خندان، شادی احمدپور، الهام کورسانی، عاطفه جلیلی، مریم ملک زاده، علیرضا کوهپایی08

 3871حوادث ناشی از کار بین پرستاران: مطالعه ای موردی، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

با  یشغل یو فرسودگ یمنیارتباط جو ا یابیارز، سال آقچای، شهرام ارسنگ جنگ، حامد صادقی تبارمینا کهن ، سعیده مسافرچی،*علیرضا کوهپاییخندان، محمد  -01

 3871، ارائه شده در هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماریهای شغلی، تهران، رانیاز بنادر ا یکیدر  ی: مطالعه موردیعضالن -یاختالالت اسکلت

و  NERPAشهر قم به کمک دو روش  مارستانینل دو بپرس انیم یادار یارگونوم یفاکتورها سکیر یابیارز، *ییکوهپا رضایمحمد خندان، زهرا عرب، عل-00

ROSA ، ،3871ارائه شده در هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماریهای شغلی، تهران 

( در LUBAبدن  ) یوارد بر قسمت فوقان یروش ارزیابی بار پوسچر یاعتبار سنج،یگیزاده، ابوالفضل محمدب ینیمب ههی، وج*ییکوهپا رضایمحمد خندان، عل -07

 3871، ارائه شده در هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماریهای شغلی، تهران، صنعت چاپ

ارائه شده در ،در کارگران معدن منگنز شناختیعالئم روان یابیمواجهه با منگنز: ارز، انیمومن هی، سمی، محمود رجب*ییکوهپا رضای، علیجواد رجی، اینجف دیمج -06

 3871تهران،  ،یشغل یهایماریکار و ب طب یسراسر شیهما نیهفتم

به  یادرار ترانسفرازاسونیآلفاگلوتات میسنجش آنز یسودمند یبررس، ینجف دی، مجینوروز یپور، جواد برازنده، مهدیبهنام هی، سم*ییرضاکوهپایارست، عل لدای -03

 یهایماریطب کار و ب یسراسر شیهما نیارائه شده در هفتم ،ومیو کادماز مواجهه مزمن با سرب  یناش یویکل رپذیدر اختالالت برگشت یصیعنوان روش تشخ

 3871تهران،  ،یشغل

ارائه شده در  ،یفیک قیتحق کیبر  ی: مبتنیدر سالمت شغل ایاخالق حرفه یارائه نمونه استاندارد ملّ، *یمشکور رضای، علی، بنفشه زربافییکوهپا رضایعل -07

 3871تهران،  ،یشغل یهایارمیطب کار و ب یسراسر شیهما نیهفتم

 نیارائه شده در هفتم ، بررسی ارتباط بین روشنایی موضعی سطح کار و اختالالت اسکلتی و عضالنی در بین قالیبافان،*علیرضا مشکوری، علیرضا کوهپایی -75

 3871تهران،  ،یشغل یهایماریطب کار و ب یسراسر شیهما

61- Alireza Koohpaei, Mohammad Khandan, Survey mental health status and related factors among food industry workers 

in a province of Iran, Presented in 2nd International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle, 
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62- Majid Najafi, Iraj Javadi, Alireza Koohpaei*, Somaye Momenian and Mahmoud Rajabi, Manganese chronic exposure: 

the assessment of the psychological symptoms among manganese mineworkers in Iran, Presented in 2nd International 

Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle, Mashhad, February 2016. 
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اه تالیف کتاب اعجاب و اعجاز علم پزشکی در قران کریم و بیان معصومین )ع( به همراه حسن کریمی یزدی و سیده منصوره ذکری، انتشارات دانشگ 

 .3875/ چاپ دوم 3837علوم پزشکی قم، چاپ اول 

  .علوم پزشکی قم ت علی )ع( به مالک اشتر نخعی و توزیع در بین اساتید و مدیران دانشگاهچاپ کتاب جیبی نامه حضر 

    .3873جهت اولین و دومین دوره طرح معرفت در دانشگاه علوم پزشکی قم خرداد نامه با عنوان زالل معرفت طراحی و چاپ دو ویژه 

های نوین دانش پزشکی در قرآن ها و یافتهی با عنوان بررسی و تحقیق تطبیقی شگفتیچهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهر برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3875کریم و روایات در محور معرفت دینی، اردیبهشت 

وم ، دانشگاه عل)حفظه ا...( با تجلیل از شخصیت برجسته قرآنی حضرت آیت ا... العظمی مکارم شیرازی پژوهی و طبملی قرآندبیر علمی اولین کنگره  

 .3875پزشکی قم، 

الدین حجازی، سید منصور برقعی، الگوی اسالمی ایرانی توسعه در حوزه علم و فناوری سالمت، علیرضا کوهپایی، تهمینه دادخواه تهرانی، سید شمس 

 .3875، 8نامه طب و دین، دوره پنجم شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، ویژه

نامه علیرضا کوهپایی، اسرار علمی وضو از دیدگاه بهداشتی و پزشکی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، ویژه حسن کریمی یزدی، سیده منصوره ذکری، 

 .3875، 8طب و دین، دوره پنجم شماره 

نجم نامه طب و دین، دوره پحسن کریمی یزدی، علیرضا کوهپایی، سیده منصوره ذکری، نماز و بهداشت جنسی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، ویژه 

 .3875، 8شماره 

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

 3875پزشکی قم، 

کنگره ملی قرآن پژوهی و طب، دانشگاه علوم پزشکی علیرضا کوهپایی، حسن کریمی یزدی، قانون وراثت در قرآن کریم و روایات، ارائه شده در اولین  

 3875قم، 

هی و طب، علیرضا کوهپایی، حسن کریمی یزدی، تامین بهداشت روانی و توکل از دیدگاه قرآن کریم و روایات، ارائه شده در اولین کنگره ملی قرآن پژو 

 .3875دانشگاه علوم پزشکی قم، 

علمی قرآن کریم از منظر نوروفیزیولوژی، ارائه شده در اولین کنگره ملی قرآن پژوهی و طب، دانشگاه علوم علیرضا کوهپایی، حسن کریمی یزدی، اعجاز  

 .3875پزشکی قم، 

 3875شرکت در طرح آموزشی ضیافت اندیشه استادان با موضوعات اصول تعلیم تربیت در اسالم و اندیشه سیاسی در اسالم در دانشگاه قم،  

 .3875برداری از آیات پزشکی در نخستین جشنواره ملی قرآن پژوهی و طب در سال یق و بهرهشرکت در کارگاه روش تحق 

، تهمینه دادخواه تهرانی، سیدمنصور برقعی، علیرضا کوهپایی، بهداشت روانی از دیدگاه قرآن کریم، ارائه شده درهمایش ملی معنویت حسن کریمی یزدی 

 .3873 تو سالمت، گناباد، اردیبهش

ارائه شده درهمایش ملی  تهمینه دادخواه تهرانی، بهداشت جنسی از دیدگاه طب اسالمی، سیده منصوره ذکری، علیرضا کوهپایی،، ی یزدیحسن کریم 

 .3873 تمعنویت و سالمت، گناباد، اردیبهش

 .3873 م به مدت دو هفته در سالهای علوم پزشکی سراسر کشور در شهر مقدس قدبیر اجرایی برگزاری دو دوره طرح معرفت ویژه اساتید دانشگاه 

  .، قم3873افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی در حوزه معرفت دینی، شرکت در طرح دانش 

در  یو اخالق اسالم دیدر حوزه عقا یکارشناسان آموزش ییبا عنوان طرح معرفت افزا یمطهر دیشه یجشنواره آموزش نیششم یرتبه برتر دانشگاهکسب  

 .3872 بهشتیارد ،یو اجتماع یتیو امور ترب یفرهنگ یهاتیفعال طهیح



  

 .3872تا  3836وبگاه فرهنگی و عقیدتی شفانیوز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال  و راهبری اندازیمسئول راه 

 در دانشگاه علوم پزشکی قم. )حفظه ا...( مشارکت در برگزاری طرح ضیافت اندیشه دانشجویان با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

 .3872-3833، عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم 

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

 .3878-3872 ،وم پزشکی قمعضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دانشگاه عل 

 .3872-3875علوم پزشکی قم،  هنامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاماده یک آیین یتخصص ونیسیعضو کم 

 3871شورای مرکزی امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی قم، عضو  

 

 عضويت در مجامع علمي

 .3871قم، بهار  یسالمت کار دانشگاه علوم پزشک قاتیمرکز تحق سییر 

 .3867وری و نقش آن در توسعه، سازمان تامین اجتماعی، عضو کمیته اجرایی کنگره مهارت، بهره 

 .3838عضو کمیته علمی سمینار دانشجویی علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  

 .3837ه پایدار روستایی، اسفند عضو کمیته علمی و اجرایی اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست و توسع 

 .3837تا  3833عضو شورای تخصصی پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال  

 .3875 بهشتیارد -قزوین یدانشگاه علوم پزشک -کار یمنیبهداشت و ا یسراسر شیهما نیتمفه یعلم تهیعضو کم 

 .3872اردیبهشت  -مازندراندانشگاه علوم پزشکی  -سراسری بهداشت و ایمنی کارعضو کمیته علمی هشتمین همایش  

 .3871 خرداد -یزد یدانشگاه علوم پزشک -کار یمنیبهداشت و ا یسراسر شیهما نیمنه یعلم تهیعضو کم 

 .3833تا مهر ماه  3837دانشگاه علوم پزشکی قم از آبان ماه سال  پژوهشی یشورا ریدب 

 .3872ماه مهرتا  3837دانشگاه علوم پزشکی قم از آبان ماه سال  پژوهشی یشورا سییر 

 .3878تا  3837دانشگاه علوم پزشکی قم از سال عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت 

 .3833از سال  قم یو داور مجله دانشگاه علوم پزشک هیریتحر اتیعضو ه 

 قم. یم پزشکدانشگاه علو یطیمح هایندهیآال قاتیموسس مرکز تحق اتیه عضو 

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

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

 قم. یدانشگاه علوم پزشکعضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی  

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

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

 .3873تا  3837قم  یستاد بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشک یعلم ریو دب ییاجرا تهیعضو کم 

 . 3878 وریتا شهر 3837 ماهیقم از د یزشکاخالق در پژوهش دانشگاه علوم پ ایمنطقه تهیکم ریو دب عضو 

 .3872 ماهیتا د 3830 ماهیقم از د یانتشارات دانشگاه علوم پزشک یشورا ریو دب عضو 

 .3837قم سال  یاز پژوهشگران و فناوران برتر استان قم در دانشگاه علوم پزشک لیتجل یاستان شیهما یبرگزار 

 .3875قم،  یاستان اداره کل آموزش و پژوهش استاندار از پژوهشگران لیو تجل ییشناسا تهیکم عضو 

 .3875قم،  یاستاندار یو تحول ادار یپژوهش کارگروه پژوهش، فناور تهیکم عضو 

 .3837از سال  قم یدانشگاه علوم پزشکعضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی 

  .3872تا  3836( از سال HSRعضو و رییس شورای تحقیق در نظام سالمت ) 

 3878از سال  Archive of hygiene sciencesعضو هیات تحریریه مجله  

 3871دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم، -عضو کمیته علمی اولین همایش علمی و پژوهشی 

 .3871عضو گروه تحقیقاتی سالمت معنوی وابسته به دانشکده سالمت و دین ار سال  

 .3870سال  ،ه علوم پزشکی قمدانشکده بهداشت دانشگا یپژوهش یعضو شورا 
 

گذرانده شده آموزشي هایدوره  

 .3835شرکت در هفدهمین کارگاه روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی اهواز،  

 .3838های تدریس، مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران، های آموزشی و روششرکت در سیزدهمین کارگاه استراتژی 



  

 .3837و  3830بع الکترونیک در سطح مقدماتی و پیشرفته، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شرکت در کارگاه جستجوی منا 

 .3830، ، دانشگاه علوم پزشکی تهرانReference managerشرکت در کارگاه  

 .3830شرکت در دوره ارزیابی ریسک، جامعه متخصصین بهداشت کار،  

 .2557 مبردسا، TUV NORDنظر  ریز  HSE-MS یالمللنیشرکت در دوره ب 

 .2556، فوریه TQCSIزیر نظر  OHSAS 18001المللی شرکت در دوره بین 

 .2533، سپتامبر Article writing in Englishشرکت در دوره  

 . 3836المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی، دوره اجرای استانداردها، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، جزیره کیش، شرکت در کنگره بین 

 . 3836در کارگاه خالقیت و نوآوری، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شرکت  

آموزش و پژوهش  کل های دولتی و فنون اداره جلسات برگزار شده توسط ادارهریزی در دستگاههای پودمان مدیریت استراتژیک، برنامهشرکت در دوره 

 .3836ال استانداری قم در س

گذاری برای بخش دولتی، مدیریت موثر وقت، چگونگی استقرار های سرمایههای مهندسی مجدد و فراسوی مهندسی مجدد، روششرکت در دوره 

سط اداره گیری برگزار شده توها و پودمان آموزشی فرآیند و فنون تصمیمها و روشها و فنون بهبود سیستمساختارهای سازمانی، پودمان آموزشی تکنیک

 .3833کل آموزش و پژوهش استانداری قم در سال 

قم  یبرگزار شده توسط اداره کل آموزش و پژوهش استاندار نگهداشت فناوری بیمارستانیو  آموزشی مدیریت منابع انسانیپودمان  هایشرکت در دوره 

 .3837در سال 

 .  3875در همایش بزرگداشت هفته پژوهش استان قم در سال  حضور در نشست تخصصی رویکردهای نوین توسعه پژوهش در حوزه بالینی 

 3872ها و فنون تدریس در دانشگاه قم، افزایی استادان با موضوع تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی و دوره روشافزایی و دانششرکت در دوره معرفت 

(، 3837بررسی راهکارهای بازنگری در نظام آموزش بالینی ) (،3875و 3837) و راهنمایی تحصیلی دانشجویان های استاد مشاورشرکت در کارگاه 

های (، تحلیل داده3837) 2و  3(، مقاله نویسی 3837نیازسنجی آموزشی )(، 3837اخالق در پژوهش ) (،3837و  3833) 2و  3 خالقیت و نوآوری

-(، برنامه3836ارزیابی درونی ) (،3837بانی حاکمیت بالینی )آشنایی با م (،3830نامه )(، طراحی و تحلیل پرسش3830های کیفی به روش کمی )پژوهش

روش تحقیق مقدماتی  (،3836(، روش تحقیق پیشرفته )3836(، روش تحقیق مقدماتی و متوسطه )3837(، مطالعات مورد شاهدی )3837ریزی عملیاتی )

منابع الکترونیکی مقدماتی و متوسطه  ی(، جستجو3836زشکی )کتابخانه ملی دیجیتال پ(، 3836(، طرح درس )3833) Elsevier (،3833و پیشرفته )

(3836 ،)EBM (3833( مدیریت آموزشی ،)3833 ،) Log Book(3833برنامه ،)( 3836(، ده گام در پژوهش )3833ریزی آموزشی ،)Systematic 

Review (3833) ارتقای اعضای  ترفیع و(، آشنایی با قوانین 3878ی )، روش تحقیق کیف(3875های جامعه محور )ارزیابی وضعیت تغذیه در پژوهش و

 برگزار شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم. (3871هیات علمی )

(، تجاری 3878) کسب و کار تجاری و اقتصادی طرح تدوین (،3878فکری)دانشگاه با عنوان مالکیت  فناوری سالمت های مرکز رشدشرکت در کارگاه 

  (.3878سازی و انتقال فناوری و فن بازار )

     

 ها و جوايز ملي و دانشگاهيرتبه 

 .3866تحصیالت تکمیلی در دوره کارشناسی ارشد  سراسریکسب رتبه اول آزمون  

 . 3833کسب رتبه برتر آزمون سراسری تحصیالت تکمیلی در دوره دکترای تخصصی  

 .3833-3837در مقطع دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران،  آموخته ممتازکسب رتبه دانش 

 .3830-3837کسب عنوان عضو هیات علمی برتر آموزشی در سطح دانشگاه علوم پزشکی قم در سال تحصیلی  

 .3830کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی قم در سال  

 .3836شت دانشگاه علوم پزشکی قم دانشکده بهدا یبرتر آموزش یعلم اتیعضو هکسب عنوان  

 کسب رتبه استاد برتر بر اساس امتیاز ارزشیابی کیفیت آموزش از طرف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در 

 .3830-3837و  3838-3831سالهای تحصیلی 

 .3833شنواره آموزشی شهید مطهری، دانشگاه علوم پزشکی قم، کسب عنوان گروه غیربالینی برتر در ارائه خدمات آموزشی از دومین ج 

 .3837مدیر نمونه در سطح  دانشگاه علوم پزشکی قم در سال  عنوانکسب  

های علوم پزشکی کشور با عنوان اعجاب و اعجاز علم پزشکی، دانشگاه کسب رتبه کتاب برتر در پانزدهمین جشنواره قرآنی اساتید و کارکنان دانشگاه 

 .3837پزشکی سبزوار،  علوم

 .3873در سال  دانشگاه تقدیرنامه از معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش پزشکی 



  

ح معرفت ویژه تقدیرنامه از معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل برگزاری موفق دهمین و یازدهمین دوره سراسری طر 

 .3873سال  -در قم های علوم پزشکیاعضای هیات علمی دانشگاه

 .3872در سال دانشگاه علوم پزشکی قم های پژوهشی رتبه برتر تولید علم و ایجاد زیرساخت کسبتقدیرنامه از مقام عالی وزارت به دلیل  

 .3872ن در سال به هموطنا شایسته تقدیرنامه از مقام عالی وزارت به دلیل خدمت رسانی 

 .3872تا  3837درخالل سالهای  های مدیریتی تاثیرگذار آموزشی و پژوهشیهای متعدد دانشگاهی به سبب انجام فعالیتکسب تفدیرنامه 

 .3871-3870کسب رتبه برتر هیات علمی آموزشی در سطح دانشکده بهداشت در نیمسال اول سال تحصیلی  

 

شهيد مطهری/ جشنواره دانش پژوهي های فعاليت  
  .3872تا  3837سال  زا قم یدانشگاه علوم پزشککمیته نوآوری و دانش پژوهی  و رییس عضو 

 .3872تا  3833گذاری گروه مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم عضو و رییس کمیته راهبردی و سیاست 

 .3871آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه  

افزایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم افزایی و مهارتهای آموزشی و توسعه فردی دانشمشارکت در طراحی و اجرای دوره 

 . 3872-3837پزشکی قم در خالل سالهای 

 .3872 تا 3836جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی قم ششمیناولین تا علمی دبیر  و کمیته اجرایی عضو 

فرآیند آموزشی با عنوان تدریس درس کارآفرینی در دوره کارآموزی در عرصه دانشکده بهداشت در دومین جشنواره  برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3833 -دانشگاهی شهید مطهری

زشی شهید مطهری با عنوان تلفیق شیوه تدریس حوزوی تقریر با شیوه تدریس به روش سخنرانی در چهارمین جشنواره آمو برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3875پردازی در علوم پزشکی، اردیبهشت محور نظریه

-برنامه های آموزشی پزشکان عمومی درچهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان لزوم بازنگری در نتایج نیازسنجی برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3875های مدون بازآموزی در محور پیشرفت و عدالت، اردیبهشت 

اندازی پایگاه اطالعاتی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی مبتنی بر آموزش در پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان راه برتر دانشگاهیکسب عنوان  

 .3873جامعه محور سالمت، اردیبهشت 

ای در شیوه نوین آموزش شرح حال در پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان لحاظ کردن اخالق حرفه و دانشگاهیبرتر کشوری کسب عنوان  

 .3873گیری به وسیله بیمارنما، اردیبهشت 

اجتماعی مبتنی بر ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان طراحی پایگاه آموزشی، فرهنگی و  و دانشگاهی برتر کشوریکسب عنوان فرآیند  

 . 3872اردیبهشت  -های فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعیدر حیطه فعالیت مدل آموزشی پویا در راستای خودکفایی

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

 .3872اختارهای آموزشی، اردیبهشت مقررات و س

ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان ارائه یک فیلم درباره نوآوری آموزشی تحت عنوان ما می توانیم در حیطه  برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3872محصوالت آموزشی، اردیبهشت 

ارائه یک فیلم درباره راهکارهای برخورد با دانشجویان مشروطی در حیطه  ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3872، اردیبهشت قوانین، مقررات و ساختارهای آموزشی 

ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان طراحی سامانه طرح درس اساتید در حیطه مرجعیت، رهبری و مدیریت  برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3872ت آموزشی، اردیبهش

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

 .3872کارگیری روش آموزش مبتنی بر حل مساله در حیطه سنجش، ارزشیابی و اثربخشی آموزشی، اردیبهشت 

جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان بررسی نگرش دانشجویان پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم ششمین  برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3872نسبت به ارتباط والدین با دانشگاه در حیطه مشاوره و راهنمایی آموزشی، اردیبهشت 

ای سامانه پیامکی آوای مشاور: شیوه نوین ارائه راهنمایی و اندازی و اجرششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان راه برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3872ها و اساتید در حیطه مشاوره و راهنمایی آموزشی، اردیبهشت مشاوره ویژه دانشجویان، خانواده

ی ارتباطی پزشک با هاریزی واحد درسی مهارتششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان ضرورت تدوین و برنامه برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3872های آموزشی، اردیبهشت بیمار در کوریکولوم درسی رشته پزشکی در حیطه تدوین و بازنگری برنامه

 



  

 برگزاری دوره های آموزشي

یع و در سطح صنا HSE و IMSهای مختلف ایمنی شغلی، عوامل شیمیایی محیط کار، ارگونومی، های متعدد آموزشی در حیطهسابقه برگزاری دوره 

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

 

مديريتي های اجرايي وفعاليت   

 .3867-3863 ، تهرانای سازمان تامین اجتماعیکارشناس اداره مرکزی طب کار و بهداشت حرفه 

 .3835-3833، ای دانشگاه علوم پزشکی اهوازعضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه 

 . 3836تا  3835های نوین دفاعی وزارت دفاعمرکز آمادگی و فنآوری درسازی افراد و تجهیزات اجرای برنامه جامع ایمن مدیر 

 تاکنون. 3837ای دانشگاه علوم پزشکی قم از سال مدیرگروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفهعضو و  

 . 3836دانشگاه علوم پزشکی قم  ایحرفه های گروه بهداشتاندازی و تجهیز آزمایشگاهراه 

 .3833تا مهر ماه  3837ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم از آبان ماه سال  مدیر امور آموزشی و پ 

 .3872تا مهرماه  3833دانشگاه علوم پزشکی قم از مهر ماه  ی و پژوهشیمعاون آموزش 

 .3872ماه  همنبتا  3872معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم از مهر ماه  

 .3872ماه  بهمنتا  3872از مهر ماه مشاور رییس دانشگاه در امور تحقیقات و فناوری  

 .3872تا بهمن ماه  3872قائم مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم از مهر ماه  

 .3872تا  3833عضو و قائم مقام شورای دانشگاه علوم پزشکی قم از سال  

 . 3872-3875دانشگاه علوم پزشکی قم  گذاری سالمترییس مرکز سیاست 

 .3873-3875سرپرست کلینیک ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم  

 .3836دانشگاه علوم پزشکی قم  اندازی مرکز اطالع رسانی پزشکیتجهیز و راه 

 .3836اندازی مرکز امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال راه 

 .3833تا مهر ماه  3837دانشگاه علوم پزشکی قم از آبان ماه سال  آموزشی یدبیر شورا 

 .3872ماه دیتا  3837از آبان ماه سال دانشگاه علوم پزشکی قم یآموزش یشورارییس 

 .3872تا  3833قم از سال  یعلوم پزشکرییس کمیته مرکزی استادان مشاور دانشگاه  

 .3875از سال  قم یه علوم پزشکدانشگارییس هیات بررسی و تحقیق تخلفات پژوهشی 

 . 3872تا  3875از سال  قم یدانشگاه علوم پزشکرییس شورای آموزش پاسخگوی  

 های دندانپزشکی، پیراپزشکی و طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی قم.اندازی دانشکدهراه 

 وم پزشکی قم. های کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و دستیاری در دانشگاه علاندازی اولین دورهراه 

 .3872تا  3837دبیر شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی قم،  

 .3872تا  3837عضو و دبیر شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی قم ار سال  

 .3837دانشگاه علوم پزشکی قم از آبان ماه سال عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت 

 .3875-3871انشگاه علوم پزشکی قم عضو شورای انضباطی تجدیدنظر دانشجویان د 

 .3872-3833دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی قم،  

 .3871-3872قم،  یجذب دانشگاه علوم پزشک ییاجرا اتیه عضو 

 .3870-3873قم،  آزاد اسالمی واحدجذب دانشگاه  ییاجرا اتیعضو ه 

 .3872تا  3837 قم یزشکعلوم پعضو کارگروه صالحیت عمومی هیات اجرایی جذب دانشگاه 

 .3875تا  3836از سال  یعلم اتیه یاعضا یانتظام بدوی اتیه البدلیعضو عل 

 .3872تا  3875البدل هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی از سال عضو علی 

 .3871تا  3872از سال  یعلم اتیه یاعضا یانتظام بدوی اتیعضو ه 

 .3872تا  3837از سال لوم پزشکی قمع عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه 

 .3837عضو کمیته آموزش و اشتغال استانداری قم از سال  

 . 3875از سال  قم یدانشگاه علوم پزشکعضو هسته تحقیق و نظردهی 

 .3872تا  3837عضو کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی قم از سال  

 .3875-3837نشگاه قم، اوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، د عضو کارگروه تخصصی آمایش آموزش عالی استان قم، 



  

 .3872تا  3837قم از سال  یدانشگاه علوم پزشکوریعضو کارگروه بهره 

 .3872تا  3833قم از سال  یدانشگاه علوم پزشکعضو شورای ورزش 

 .3872تا  3837قم از سال  یدانشگاه علوم پزشک گری درکاهش تصدیعضو کارگروه  

 .3878ی راهبردی آزمایشگاه های دانشکده بهداشت عضو شورا 

 .3871ای اندازی رشته مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفهمسئول راه 

 3871عضو شورای راهبردی تنظیم سند تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی استان قم،  

 3871عضو کمیته تدوین برنامه عملیاتی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم،  

 3870ضو کمیته علمی نهمین جشنواره شهید مطهری )ره( دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ع 


