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 .1385، دانشگاه علوم پزشکي ایران، عضو کمیته ارتقاء اعضای هیئت علمي دانشکده بهداشت -
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 سوابق پژوهشي 

 

 .1373 ،زارت بهداشتو ،عضو گروه تحقیقات مهندسي بهداشت کار و بهداشت محیط -

 .1377، علوم پزشکي ایران دانشگاه واحدخدمات بهداشتي، جهاد دانشگاهي  عضو هیئت علمي مرکز پژوهشي و -

 .1376 ،ریاست جمهوری ،شورای پژوهشهای علمي کشور ،عضو کمیسیون آب -

 .1385  ،انعلوم پزشکي ایردانشگاه  ،شورای راهبردی ایستگاه تحقیقات سالمت و آزمایشگاه جمعیت عضو -

     . 1385  ،دانشگاه علوم پزشکي ایران ،عضو شورای عالي مرکز ارتباط دانشگاه و صنعت -

 .1385  ،دانشگاه علوم پزشکي ایران ی راهبردی ارتباط دانشگاه و صنعت،عضو شورا -

 .1385 ،دانشگاه علوم پزشکي ایران،  research and development)عضو کمیته توسعه و پژوهش ) -

 .1384 ،وزارت بهداشتش های کاربردی حوزه معاونت سالمت، ورای پژوهعضو ش -

 تا کنون. 1385،معاونت تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت ،عضو کمیته سیاستگزاری پژوهشهای مرتبط با سیگار -

 تا کنون.  1393،دانشگاه علوم پزشکي ایران ،عضو شورای هماهنگي مراکز تحقیقاتي -

 تا کنون. 1393،دانشگاه علوم پزشکي ایرانهماهنگي مراکز تحقیقاتي، یل شورای عضو شورای تشک -

 
 عضویت در مجالت

 

 تا کنون . 1384دانشگاه علوم پزشکي ایران،  سردبیر مجله سالمت کار ایران، -

 تا کنون . 1384دانشگاه علوم پزشکي ایران،  عضو هیات تحریریه مجله سالمت کار ایران، -

 .IJLQWE  International journal of life Quality in work environment )عضو هیات تحریریه مجله ) -

 تا کنون. 1387،تهرانعلوم پزشکي دانشگاه انجمن علمي بهداشت کار، 

 تا کنون. 1387،تهرانعلوم پزشکي دانشگاه ، انجمن علمي بهداشت کار، IJOH عضو هیات تحریریه مجله  -
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 .1391-1393 ،دانشگاه علوم پزشکي اهواز ،دی شاپورعلوم بهداشتي جن عضو هیات تحریریه مجله -

 

 طرح های تحقیقاتی مجری 

 

 شهری بین های بوس میني رانندگان در رانندگي خطاهای و عضالني –مطالعه ارتباط ارتعاش تمام بدن با اختالالت اسکلتي  -

1395. 

 .1397، تحلیل ایمني ذاتي یک سیستم تبرید اجکتوری آبشاری -

طراحي و اجرای برنامه ایمني مبتني بر رفتار برای بهبود عملکرد نظارت ایمني سرپرستان یک محیط کار ، براساس مدل  -

 .1397،رفتار برنامه ریزی شده

بررسي رابطه بین میزان فشار خون، قند خون، پروفایل چربي و سالمت روان کارکنان با میزان استرس های شغلي و و  -

 .1398ها : مطالعه موردی در شرکت آب و فاضالب روستایي استان قزوین در سال کیفیت زندگي آن

مروری توصیفي بر اسناد، گزارشات و تجربیات بین المللي در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعي سازمان ها در برابر  -

 .1398  ،سالمت)یک مطالعه کیفي(

تهیه پرسشنامه بومي ارزیابي جو ایمني در محیط های دانشگاهي تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش  -

 .1395،پزشکي

 اولویت بندی محورهای راهبردی ایمني، بهداشت، محیط زیست و انرژی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به روش -

MADM M،1396. 

سال و ارتباط آن با ابعاد منتخب دست )مطالعه  6-18بررسي عملکرد دست )قدرت چنگش و نیشگون( در دانش آموزان  -

 .1396،شهر تهران(-موردی

استقرار مدل محیط کار سالم سازمان بهداشت جهاني و ارزیابي تاثیر آن بر سالمت و بهره وری کارکنان در کارخانه زر  -

 .1394،ماکارون

 .1394،طالعه علم سنجي بر مجله سالمت کار ایرانانجام یک م -

اه علوم پزشکي ارزیابي کاربردپذیری ، درك پذیری و ویژگیهای شناختي عالئم ایمني ترافیکي )مطالعه موردی:کارکنان دانشگ -

 .1394،ایران(

 . 1393 ،( شهر تهرانBRTالگوی بروز  رفتارهای  ناایمن از دیدگاه شناختي  در رانندگان اتوبوس شهری تند رو )مقایسه  -

 .1393،بررسي مواجهه شغلي با گرد و غبار حاوی پني سیلین در شاغلین صنعت دارو سازی و مقاومت دارویي در آنها -

با استفاده از وزن مخصوص ادرار در کارگران یک کارگاه  WBGT , TWLخص های استرس گرمایيبررسي کارآمدی  شا -

 . 1391،ساختماني

نفر کارگر( در  50شیوع کمر درد و ارتباط ان با عوامل شغلي و شخصي در کارگران واحد های صنعتي بزرگ ) باالی مطالعه  -

 . 1391 ،استان همدان و ارائه راه حل های پیشگیری

، QEC عضالني کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس بروش -یابي سطح مواجهه با ریسک فاکتورهای اسکلتيارز -

1391. 

ارزیابي آنتروپومتری شاغلین نظامي یکي از کارخانجات وزارت دفاع در شهرستان تبریز و مقایسه آن با شاغلین غیر نظامي در  -

 . 1391،شهرستان مورد مطالعه 

با استفاده از وزن مخصوص ادرار در کارگران یک کارگاه  WBGT , TWLدی  شاخص های استرس گرمایيبررسي کارآم -

 . 1391، ساختماني

http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9Mjg0NjM1MA--TWpZMU9UTTM-
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9Mjg0NjM1MA--TWpZMU9UTTM-
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http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9MTQ1Mjk-TWpZMU9UTTM-
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9MTQ1Mjk-TWpZMU9UTTM-
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9MTQ1MjI-TWpZMU9UTTM-
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9MTQ1MjI-TWpZMU9UTTM-
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http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9MTY3Nw--TWpZMU9UTTM-
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9MTY3Nw--TWpZMU9UTTM-
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بررسي مواجهه شغلي با نیدل استیک و عوامل خطر آن به همراه آنالیز خطر به روش اچ اف ام ای ای در بیمارستان فیروزگر  -

 .1391 ،1390تهران در سال 

 . 1391 ،ن شهرداری تهران از اولویت های سالمت شهریبررسي آگاهي مدیرا -

کوبي شهرستان بررسي عالئم تنفسي و پارامتر های اسپیرو متری و رادیو گرافي قفسه سینه در شاغلین کارگاههای سنگ  -

 .1391 ،  1389مالیر در سال 

 .1391،وم و ....(استفاده از نانو تکنولوژی در حذف فلزات سنگین در هوا )با تاکید بر جیوه، کادمی -

 .1391،در آزمایشگاه های نانو شیمي  control bandingارزیابي ریسک فاکتورهای مواد شیمیایي در مقیاس نانو با روش  -

 ،در یک مورد خاص: صنعت خودروسازی RULAو مقایسه با ارزیابي پوسچرال  mfaارزیابي و ارزشیابي خستگي عضالني  -

1391. 

 .1391 ،گرمایي در نانوایي های سنتي شهر تهران با ارائه راهکارهای کنترلي ی و استرسژبررسي اتالف انر -

بررسي شاخص های زیر ساخت فیزیکي با تاکید بر بهداشت محیط و ایمني و محیط زیست در کارگاه های ساختماني منطقه  -

 . 1390 دوازده،

 ،در محیط های کار در رانندگان اتوبوس شههریبررسي میزان شکست های شغلي و ارتباط آن با رفتارهای نا ایمن و حوادث  -

1390. 

و ارائه راه حل های  RULAارزیابي پوسچر های شاغلین ستادی شرکت شهر سالم وابسته به شهرداری تهران بروش  -

 . 1390 ،کنترلي

 

گان در محیط های کار در رانند و ارتباط آن با رفتارهای  ناایمن و حوادث  OCFQشکست های شغلي بررسي میزان -

 .1390 ،اتوبوس شهری

 .1390 ،1389( در بین پرسنل یک شرکت خودروسازی در سال  WAIتعیین شاخص توانایي کار ) -

وپرفتاالت در پساب و هوای خروجي دستگاههای بي خطرساز زباله ی PET( و VOCSبررسي ترکیبات آلي فرار) -

 .1389 نود،بیمارستان شهر تهران در سال 4بیمارستاني با حرارت پایین در

ی کننده از ایدز در رفتگران بررسي تاثیر آموزش بهداشت بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتي در ارتقاء رفتارهای شغلي پیشگیر -

 .1390شهرداری تهران در سال  9منطقه 

 . 1388 ،بررسي عملکرد موسسات خصوصي ارائه کننده خدمات سالمت شغلي و کارخانجات -

 . QEC، 1387ارزیابي پوسچر کارگران کارخانه فوالد آذربایجان با متد  -

هي و عملکرد مدیریت ایمني مواد شیمیایي خطرناك در بر آگا (  HAZ  COM) بررسي تاثیر اجرای برنامه تبادل خطر -

 . 1386 ،پاالیشگاه تهران

 JOB SAFETY ANALAYSISبررسي و شناسایي خطرات  شاغلین در عملیات لرزه نگاری اکتشاف نفت به روش  -

،1386 . 

 .1386،بررسي رابطه تماس با سرب و بروز اثرات فیزیو لوژیکي  -

عضالني کارگران صنایع الستیک سازی کرمان  -اه کار با صدمات وارده بر سیستم اسکلتيبررسي ارتباط بین آنالیز ایستگ -

،1383. 

 1374، )معاونت پژوهش وزارت بهداشت( ،ارزیابي خدمات بهداشتي خانه های بهداشت کارگری کشور -

 .1377، زارت بهداشت()معاونت پژوهش و، بررسي باقیمانده سموم کلره و فسفره متداول در مزارع بر روی محصوالت خیار -

http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=ohrc&seed=tf4df0cQ4o9iTSHOb8YjZugLWupEaIRNy9TrgGvU3rrQqlsa&cod_tarh=89-04-132-12607
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=ohrc&seed=tf4df0cQ4o9iTSHOb8YjZugLWupEaIRNy9TrgGvU3rrQqlsa&cod_tarh=89-04-132-12607
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 .1379، )معاونت پژوهش وزارت بهداشت( ،بررسي بروز حوادث ناشي از کار و عوامل موثر بر آن در صنایع خودروسازی -

، )معاونت پژوهش وزارت بهداشت(، تعیین مناسبترین روش آموزش کارگران جهت افزایش سطح آگاهي و عملکرد شاغلین  -

1379 . 

 .1379،  )معاونت پژوهش وزارت بهداشت(، کارگران شاغل در صنایع غذایي بررسي میزان آلودگي انگلي -

، )نهاد ریاست جمهوری(  ،مطالعه اپیدمیولوژیک و شناسایي علت بروز بیماریای نابینائي مادرزادی منطقه چهاربرج اسفراین -

1374 . 

 .1374، )سازمان جهاني بهداشت( لودگي هوای تهران روی سالمت مردم،بررسي تاثیر آ -

 ،معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، بررسي میزان نیتریت و نیترات در منابع آبهای زیرزمیني کارخانجات غرب تهران  -

 .2003 ،مصرف دخانیات درجوانان"بین المللي در  –مجری طرح ملي  -

 
 ) چاپ( فارسیمقاالت 

 

 پژوهشي سالمت کار ایران، -،  مجله علميبررسي عملکرد و مشارکت علمي ژورنال سالمت کار ایران: یک مطالعه علم سنجي -

  1397) - 6، شماره 15دوره )

ویت بندی عوامل موثر بر خطر سوانح رانندگي مبتني بر تصمیم گیری چند معیاره در پلیس راهنمایي و رانندگي )شهر اول -

  1397) - 5، شماره 15دوره  پژوهشي سالمت کار ایران، )-،  مجله علمي تهران(

-،  مجله علميبررسي کاربردپذیری روش تخلیه پالسمای سرد در حذف کربن مونوکساید هوا با استفاده از گاز پروپان -

 1397) - 4، شماره 15دوره پژوهشي سالمت کار ایران، )

پژوهشي سالمت کار -،  مجله علميارتباط پرخاشگری با میانگین سرعت و انحرافات عرضي در رانندگان تاکسي شهر تهران -

  1397) - 4، شماره 15دوره ایران، )

-مجله علمي ای ذخیره گاز مایع در یک صنعت منتخب نفت و گاز سوزی و انفجار مخازن استوانهآتش واکاوی پیامدهای -

  1396 - 3، شماره 14دوره  پژوهشي سالمت کار ایران،

سیستم و راهکارهای برای بهبود: یک پژوهش  -بیمارستان از دیدگاه تکنولوژی تعامل انسان بررسي مشکالت ارگونومیکي -

  1396) - 2، شماره 14دوره ) پژوهشي سالمت کار ایران،-مجله علمي کیفي

پژوهشي سالمت -مجله علمي در کاربری عالئم ترافیکي SUS پایایي نسخه فارسي پرسشنامه کاربرد پذیری بررسي روایي و -

  1396) - 1، شماره 14دوره ) کار ایران،

  1396) - 1، شماره 14دوره ) پژوهشي سالمت کار ایران،-مجله علمي، اولویت های پژوهشي بهداشت کار -

، 13ره دوپژوهشي سالمت کار ایران، )-، مجله علميواکاوی وظایف و خطرات شغل راهبری مترو و ارایه راهکارهای کنترلي -

 1395-)  6شماره 

سالمت پژوهشي -علميمجله مي شوند؟ بخش اول: یک پژوهش کیفي،  نا ایمن های رفتاردچار  ساخت و ساز هایکارگرچرا  -

 .1393 فروردین و اردیبهشت ،1 شماره ،11 دوره کار ایران،

 و سالمت مجله، همدان استان صنعتي واحدهای کارگران در شخصي و شغلي عوامل با آن ارتباط و کمردرد اپیدمیولوژی -

 . 66- 59 صفحات ، 1393 بهار اول، شماره پنجم، دوره بهداشت،

با حرارت پایین در چهار ي بیمارستانهای خطرساز پسماندبي  یترکیبات آلي فرار در هوای خروجي دستگاههابررسي  -

 فروردین و اردیبهشت ،1 شماره ،11 دوره سالمت کار ایران، پژوهشي-علمي مجله، 1390در سال  بیمارستان شهر تهران

1393. 

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2220-fa.html&sw=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2220-fa.html&sw=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2294-fa.html&sw=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2294-fa.html&sw=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2161-fa.html&sw=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2160-fa.html&sw=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1714-fa.html&sw=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1669-fa.html&sw=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1669-fa.html&sw=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1930-fa.html&sw=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1667-fa.html&sw=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1562-fa.html&sw=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
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سالمت  پژوهشي-علمي ، مجلهتهران راکتور تحقیقاتي محفظه ایمنيدر  مطالعه مشخصات کمي و کیفي ذرات هوابرد پرتوزا -

 . 10-19صفحه: ، 1392 ، آذر و دی5 شماره ،10 دوره کار ایران،

سالمت کار  پژوهشي-علمي مجلهاتوبوس شهری،  انندگانر ایمني در عملکرد با شغلي شناختي شکست های ارتباط بررسي -

 . 13-23، صفحه: 1392 مهر و آبان ،6 شماره ،10 دوره ایران،

-علمي مجله، سالمت کار ایرانپژوهشي -علميمجله ، آئروسلي ذرات نانو ربایش در اولپا فیلتر جمع آوری کارایي بررسي -

 . 1-10، صفحه: 1392 د و تیرخردا ،2 شماره ،10 دوره سالمت کار ایران، پژوهشي

 ارگونومي پژوهشي-علمي مجله  .صنعتي سازمان یک در عضالني اسکلتي اختالالت شغلي و فردی خطر عوامل شناسایي -

 . 1392پاییز ،2 شماره ،1 دوره ،ایران انساني عوامل مهندسي و ارگونومي انجمن فصلنامه

مجله  ،نت در رفتگران بر اساس سازه های الگوی اعتقاد بهداشتيپیشگویي انجام رفتارهای شغلي پیشگیری کننده از عفو -

 . 88-94صفحه:  .1392 مهر و آبان  ،4شماره ،10 دوره ،سالمت کار ایرانپژوهشي -علمي

-علمي مجله ،(FMECA)آن  اثرات شکست و حاالت بحرانیت آنالیز روش با سیمان کارخانه یک کوره مخاطرات ارزیابي  -

 . 50-57، صفحه: 1391 زمستان ،4 شماره ،9 دوره ،یران سالمت کار ا پژوهشي

سالمت کار  پژوهشي-علمي مجله ،بدن عمقي دمای کمک به WBGTو  P4SRحرارتي  استرس شاخصهای اعتبارسنجي  -

 . 22-31، صفحه: 1391 پاییز ،3 شماره ،9 دوره ،ایران

،  بررسي نقش اندازه ذرات مولد رادیو اکتیو در پراکنش ذرات آلفازا و بتازا در محفظه ایمني راکتور تحقیقاتي شهر تهران -

 .19 تا 7ه: صفح ، 1391 زمستان چهارم، شماره سوم، دوره، بهداشت و سالمت مجله

 دوره ،سالمت کار ایران پژوهشي-علمي مجله ،برونگرایي نقش :جایجایي زمان تخمین در برخطا ترافیک صدای اثر بررسي  -

 . 52-59، صفحه: 1391 پاییز ،3 شماره ،9

مجله ایران،  در خودروسازی شرکتهای از یکي پرسنل میان در آن کننده تعیین عوامل و توانایي کار شاخص تحلیلي مطالعه -

 . 40-49، صفحه: 1391 تابستان ،2شماره ،9 دوره، سالمت کار ایرانپژوهشي -علمي

 پژوهشي-علمي مجله ،دانشگاه علوم پزشکي تهران پژوهشي سالمت کار ایران-تحلیل استنادی کمي مقاالت فصلنامه علمي -

 .  5-13صفحه: ،1390،  3، شماره  8دوره سالمت کار ایران، 

، 1389بهار  ،1، شماره  7دوره سالمت کار ایران، پژوهشي -يعلممجله  ،بررسي اعتبار و روایي پرسشنامه فرهنگ ایمني -

 .  18- 25صفحه:

-علميمجله ، بررسي تاثیر سرب بر سالمت روان کارگران شاغل در کارگاه قلعکاری یک شرکت خودروسازی در تهران -

 . 26 - 30صفحه: ،1388تابستان  ،2، شماره 6دوره سالمت کار ایران، پژوهشي 

 .1388، بهار 1، شماره 6دوره سالمت کار ایران، پژوهشي -علمير مقاله ، مجله س عدالت در سالمت، -

خطر ایمني مواد شیمیایي خطرناك در پاالیشگاه  بررسي تاثیر اجرای برنامه تبادل اطالعات بر آگاهي و عملکرد مدیریت -

 . 20 - 27صفحه:، 1387پاییز و زمستان  ،4و3، شماره  5 دوره ،سالمت کار ایران پژوهشي-علمي مجله ،تهران

-علمي، مجله  یکي از صنایع فلزی شهر اراك بررسي ارتباط  میان جو ایمني و رفتارهای ایمن در کارکنان خط تولید -

 . 9-1 :صفحه ،1386 ،4و 3شماره ، 4دوره  سالمت کار ایران،پژوهشي 

المت پژوهشي س-علمي، مجله صنعتي ایرانشانه ناتوان کننده در جامعه  –بروز و عود ) بازگشت ( کمر درد و درد گردن   -

 . 36-42: صفحه، 1386بهار و تابستان  ،2و1شماره  ،4دوره  کار ایران،

  ،2و1شماره  ،  4دوره  سالمت کار ایران،پژوهشي -علميمجله  ، )سرمقاله( فناوری نانو و سم شناسي نانو ذراتمروری بر  -

 . 1-3: صفحه، 1386بهار و تابستان 

http://healthjournal.arums.ac.ir/files/site1/user_files_902ca9/dadham-A-10-26-24-aef8a55.pdf
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 خدمات و پزشکي علوم دانشگاهپزشکي  درپزشکي، )دانشکده مجله پژوهش ،کشاورزان سالمت بر ها کش فتآ مصرف تاثیر -

 .1386 ،4، شماره 31دوره بهشتي(،  شهید درماني بهداشتي

سالمت کار  پژوهشي-علمي ، مجلهروشهای ارزیابي سمیت مواد شیمیایي ؛ گذار از روشهای اینویوو به روشهای نوین اینویترو -

 .  29-35صفحه: ،1386بهار و تابستان   ،2و1شماره  ، 4دوره ،  نایرا

-علميمجله ، در بهبود عملکرد بهداشت ایمني و محیط زیست سازمانها و توسعه پایدار  HSE نقش سیستم مدیریت -

  . 6-11صفحه:  ،1385پائیز و زمستان ، 4و 3، شماره  3دوره  ،سالمت کار ایرانپژوهشي 

پژوهشي -علميمجله ، JSAرات شغلي برای کارکنان عملیات لرزه نگاری اکتشاف نفت به روش بررسي و شناسائي خط -

 .39-45صفحه: ، 1385پائیز و زمستان ، 4و 3شماره  ،3دوره  ،سالمت کار ایران

سالمت  پژوهشي-علمي مجله ، سالن رنگ. مجله سالمت کار ایران ( به منظور شناسایي و کنترل خطر در ETBAکاربرد )  -

 .68-77صفحه:  ، 1385پائیز و زمستان ،  4و 3شماره  ،3دوره  ،ار ایرانک

-81ازندریان در سال  –بررسي شیوع بیماری سیلیکوز در شاغلین کارخانجات سنگ کوبي و تولید پودر سیلیس مالیر  -

 .76-80صفحه :   ،1385و تابستان ، بهار2و 1شماره ، 3دوره  سالمت کار ایران،پژوهشي -علمي،  مجله 1380

دوره سالمت کار ایران ، پژوهشي -علميمجله  ،بررسي رابطه میان مصرف سموم آفت کش و اثرات آن بر سالمت کشاورزان -

 .81-85صفحه :  ،1385و تابستان ، بهار2و 1شماره ، 3

یزان حوادث در و تاثیر آموزش؛ مشارکت و پایش رفتار کارگران بر مبررسي نقش خطاهای انساني در بروز حوادث ناشي از کار -

 .57-62صفحه  ، 1384پائیزو زمستان  ،4و 3شماره  ، 2دوره  سالمت کار ایران، پژوهشي-علمي مجله شرکت پتروکاران،

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات  .تهران آب واحدهای صنعتي منطقه غرب چا ه هایمیزان نیتریت و نیترات در  -

 .1381 ،2، سال اول، شماره بهداشتي

مجله بیماریهای ، کارخانجات فرآورده های گوشتي) سوسیس و کالباس(بررسي میزان آلودگي انگلي کارگران شاغل در  -

 .1380 ،، سال ششم15شماره  ،گرمسیریعفوني و 

 . 1377،  مجله فوالد، ت سخت بیماری برونکو پولمونری ناشي از گرد و غبار فلزا -

                                                                    

 )چاپ( مقاالت انگلیسی 

 

1. Keshavarz Mohammadi N, Taheri F, Motallebi M, Yazdanpanah A, Khosravi Y, Borhani 
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(OSRAH). Global health promotion. 2019 Apr 3:1757975918789346. 
(https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1757975918789346) 

2. Farshad AA, Mirkazemi R, Falahati A, Tabatabaei SH, Taheri F, Ghaemi Mood S. Health 

needs assessment of workers in Kaveh industrial city. Medical Journal of The Islamic 

Republic of Iran (MJIRI). 2019 Feb 15;33(1):127-32. 
(http://mjiri.iums.ac.ir/browse.php?a_id=4447&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1) 

3. Farshad AA, Mirkazemi R, Taheri F, Ghaemi Mod S, Hedayati B, Faghihnia Torshizi Y. A 

Scientometrics research on Iran Occupational Health Journal. Iran Occupational Health. 

2019 Feb 15;15(6):1-9. (http://ioh.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2220&sid=1&slc_lang=en) 

4. Vosoughi S, Rostamzadeh S, Farshad AA, Taheri F, Vahabzadeh-Monshi H. Whole-Body 

Vibration Exposure Study in Intercity Mini-Bus Drivers-The Risk of Musculoskeletal 

Disorders. Iranian Journal of Health, Safety and Environment. 2019 Jan 26;6(1):1198-205. 
(http://www.ijhse.ir/index.php/IJHSE/article/view/363) 
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Non-communicable Diseases in Iran: A Review Article. Iranian Journal of Public Health, 
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 MPHپایان نامه 

 

ین نظامي یکي از کارخانجات وزارت دفاع در شهرستان تبریز و مقایسه آن با شاغلین غیر نظامي در ارزیابي آنتروپومتری شاغل -

دانشجو: یوسف دکتر رسول یاراحمدی ،  استاد مشاور :استاد راهنما: علي اصغر فرشاد ،  .شهرستان مورد مطالعه و کشور ایران

 1391همت جو. 

استاد  . در آزمایشگاه های نانو شیمي.  control bandingیاس نانو با روش ارزیابي ریسک فاکتورهای مواد شیمیایي در مق -

 1390: علي اصغر فرشاد ، دانشجو: رضا عباس زاده دیزجي. مشاور استاد  راهنما: دکتر رسول یاراحمدی، 

ا: علي اصغر فرشاد ، د راهنمتیبررسي عالئم تنفسي و پارامتر های اسپیرو متری و رادیو گرافي قفسه سینه در شاغلین . استا -

 1390دانشجو: سید قوام الدین عطاری. دکتر ماشااله عقیلي نژاد ، 

. استاد یکي از مناطق شهر تهران  در کارگاه های ساختماني HSE بررسي شاخص های زیر ساخت فیزیکي با تاکید بر -

 1390راهنما: علي اصغر فرشاد ، دانشجو: پیمان حسین محسني.

نفر گارگر( در  50ا عوامل شغلي و شخصي در کارگران واحد های صنعتي بزرگ ) باالی و ارتباط ان ب مطالعه شیوع کمر درد -

اساتید مشاور : دکتر مجید معتمدزاده، . استاد راهنما: علي اصغر فرشاد ، استان همدان و ارائه راهکارهای پیشگیری از آن

 1390دانشجو: حسن احمدی.دکتر حسین محجوب ، 

. استاد راهنما: علي 90)بهداشت/ایمني/ محیط زیست( مهد کودك های شهرستان مشهد در سال  HSEبررسي وضعیت  -

 1390اصغر فرشاد ، دانشجو: محمد جواد فحول. 

و ارائه راه حل های  .RULAارزیابي پوسچر های شاغلین ستادی شرکت شهر سالم وابسته به شهرداری تهران بروش  -

 1390رشاد ، دانشجو: ابراهیم حاجي قاسمي. کنترلي . استاد مشاور:علي اصغر ف

 شهرداری تهران. استاد مشاور: 9بررسي شاخص های اجتماعي موثر بر سالمت و تعیین نابرابری بین محالت منطقه  -

 1389علي اصغر فرشاد ، دانشجو: رامین دادار.  

استاد راهنما: راههای کنترل آن . ارزیابي ریسک پوستي در کارگران در معرض چسب الکتیک در کارخانه خودروسازی و  -

  1388دانشجو: شیوا عسگریان ،استاد مشاور: علي اصغر فرشاد ، دکتر محسن اسدی الری ، 

استاد مشاور: دکتر سید . استاد راهنما: علي اصغر فرشاد ، QECبررسي پوسچر کارگران کارخانه فوالد آذربایجان با روش   -

  1387دانشجو : سید مسعود اسماعیلي،، عباس متولیان ، دکتر شیرازه ارقامي 

. استاد راهنما: دکتر عبادی فرد درماني دانشگاه علوم پزشکي تبریز -ارزیابي مدیریت اجرایي زباله در بیمارستانهای آموزشي -

 1387دانشجو: سعید ثمودی،  ، دکتر مهدی فرزادکیا،مشاور: علي اصغر فرشاد اتیداس آذر، 

و عملکرد دانش آموزان مقطع راهنمائي و دبیرستان دخترانه منطقه پاکدشت در باره سیگار بررسي میزان آگاهي ، نگرش  -

مهستي دانشجو:  علي اصغر فرشاد ، : مشاوراستاد .  استادراهنما: دکتر محسن اسدی الری.85-86کشیدن در سال تحصیلي 

  1386عطائي،

ائي و دبیرستان پسرانه منطقه پاکدشت ورامین در باره بررسي میزان آگاهي ، نگرش و عملکرد دانش آموزان مقطع راهنم  -

استاد مشاور: علي اصغر فرشاد ،  دانشجو: استادراهنما: دکتر محسن اسدی الری ، . 85-86سیگار کشیدن در سال تحصیلي 

  1386رزا رنجبر مطلق ،

استاد زمینه مصرف دخانیات .  بررسي آگاهي ، نگرش و عملکرد کارکنان مدارس راهنمائي و دبیرستان استان اصفهان در -

 1386ایمان عمو زاده،استاد مشاور: دکتر محسن اسدی الری ، علي اصغر فرشاد،  راهنما:
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بررسي آگاهي و عملکرد مربیان مدارس مقطع راهنمائي و دبیرستاناستان کرمانشاه در زمینه مصرف دخانیات . استادراهنما:  -

 .1386اشمي. علي اصغر فرشاد ،دانشجو: سید امیر عباس ه

 
 هاپایان نامه 

 

اجتماعي و ارگونومیکي بر رضایت شغلي کارکنان بخش تولید دو صنعت داروسازی شهر -بررسي تاثیر فاکتورهای رواني  -

 .1396،تهران

 .1395، شیمي در مقیاس آزمایشگاهي-با استفاده از فرآیند تلفیقي پالسما (COx) بررسي تصفیه و حذف اکسید های کربن -

تاثیر بیس فنول و کلسي تریول بعنوان عوامل مواجهه شغلي و تغذیه ای بر مکانیسم های چاقي مرتبط با تکثیر و تمایز  -

 .1395،سلول های بنیادی مزانشیمي انساني به سلول های چربي

 .1395،بررسي ارتباط پرخاشگری رانندگي با خطاها و تخلفات رانندگان -

تعیین اولویت راهکارهای کنترلي جهت حذف و یا کاهش مشکالت ارگونومیکي و علل آن در میان کارکنان بیمارستان با  -

 .1395،استفاده از روش تاپسیس فازی

مطالعه مداخله ای مدیریت ارتقاء سالمت مبتني بر چهارچوب مدل محیط کار سالم سازمان جهاني بهداشت در شاغلین  -

 .1394،کشتي های نفتکش شرکت ملي نفتکش ایران

در یک شرکت منتخب نفت و گاز و ارائه برنمه واکنش در شرایط  LPG ارزیابي پیامد حریق و انفجار مخازن ذخیره -

 .1394،اضطراری

 .1394، (به روش نیازسنجي فشرده)یت بندی نیازهای سالمت کارکنان و ساکنین منطقه صنعتي کاوه شناسایي و اولو -

 .1395 شهری بین های بوس میني رانندگان در رانندگي خطاهای و نيعضال –مطالعه ارتباط ارتعاش تمام بدن با اختالالت اسکلتي  -

استاد  شهر تهران.( BRT و تندرو)  شهریهای اتوبوس  رانندگان در مقایسه الگوی بروز رفتارهای ناایمن از دیدگاه شناختي -

 1393: قاسم زارع سخویدی. راهنما: علي اصغر فرشاد. دانشجو

ار حاوی پني سیلین در شاغلین صنعت داروسازی و مقاومت دارویي در آنها. استاد راهنما: بررسي مواجهه شغلي با گرد و غب -

 1392شجو: مجتبي انفرادی کالرکته . علي اصغر فرشاد. دان

ارزیابي اثر صدای محیط کار بر برخي از پارا مترهای خوني کارکنان شاغل در یک کارخانه مواد غذایي استاد مشاور:علي اصغر  -

 1392انشجو: فاطمه دانشفرشاد ، د

بررسي روش های فیلتراسیون به منظور حذف نانو متریک در فرآیندهای هسته ای و انتخاب روش بهینه در حذف. . استاد  -

 1391مشاور:علي اصغر فرشاد ، دانشجو: غالمرضا مرادی. 

شاد، د راهنما: علي اصغر فرتیااس. 1389( در بین پرسنل یک شرکت خودروسازی در سال  WAIتعیین شاخص توانایي کار ) -

 1390دانشجو: میثم عیوض لو . دکتر عادل مظلومي ،. استاد مشاور: خانم حسیني، 

با استفاده از وزن مخصوص ادرار در کارگران یک کارگاه  WBGT , TWLشاخص های استرس گرمایيبررسي کارآمدی  -

دانشجو: سعیده  استاد مشاور: علي اصغر صبور یراقي، اساتید راهنما: علي اصغر فرشاد، دکتر محمرضا منظم،ساختماني. 

 1390منتظر .

استاد راهنما: دکتر ایرج  ارزیابي فرهنگ ایمني در صنایع شوینده و پاك کننده و بررسي ارتباط آن با شیوع حوادث. -

 1390. دانشجو: مرتضي امیني. ، دکتر حسن جهاني هاشمي د مشاور: علي اصغر فرشادعلیمحمدی ، اساتی

استاد راهنما: دکتر ایرج  بررسي اثر صدای ترافیک بر زمان عکس العمل و خطا انساني در پیش بیني زمان جا به جایي. -

 1390. دانشجو: مجتبي ذکایي دکتر حقاني، دکتر جواد حاتمي،  د مشاور: علي اصغر فرشاد.علیمحمدی، اساتی

اساتید  استاد راهنما: دکتر ایرج علیمحمدی،  ای نفتي ایران.مقایسه و اعتبار سنجي شاخص های استرس حرارتي در پایانه ه -

 1390. دانشجو: محسن فالحتي .، دکتر حقاني علي اصغر فرشاد مشاور: 

http://centlib.iums.ac.ir:8800/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=i2raeskzy
http://centlib.iums.ac.ir:8800/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=i2raeskzy
http://centlib.iums.ac.ir:8800/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=i2raesl00
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NDUwMQ--TWpZMU9UTTM-
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NDUwMQ--TWpZMU9UTTM-
http://centlib.iums.ac.ir:8800/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=i2raeskzy
http://centlib.iums.ac.ir:8800/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=i2raeskzy
http://centlib.iums.ac.ir:8800/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=i2raeskzy
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NjY1NQ--TWpZMU9UTTM-
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NjY1NQ--TWpZMU9UTTM-
http://centlib.iums.ac.ir:8800/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=i2raeskzy
http://centlib.iums.ac.ir:8800/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=i2raeskzy
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NTU5Mg--TWpZMU9UTTM-
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9Mzc1NA--TWpZMU9UTTM-
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ارزیابي ریسک و مدیریت عوامل شیمیایي مخاطره آمیز کارکنان شاغل در کارگاههای رنگ صنایع خودروسازی به روش  -

COSHH  اساتید مشاور:  دکتر منصور استاد راهنما: علي اصغر فرشاد.  .1388( در سال ) کنترل مواد خطرناك بر سالمت

 1390حمید خبازی علیائي. :دانشجوآذری، دکتر شهناز باکند، دکتر محمودرضا گوهری ، 

د تیادر یک صنعت آبکاری کروم سخت. اس بررسي ارتباط میان کروم شش ظرفیتي منطقه تنفسي و بیو مارکر آن در ادرار -

 1389. میر بچه  دانشجو: مجید شاهياستاد مشاور: دکتر محمودرضا گوهری ،  دکتر شهناز باکند،  ما: علي اصغر فرشاد.راهن

 

اساتید استاد راهنما: علي اصغر فرشاد. بررسي عملکرد موسسات خصوصي ارائه کننده خدمات سالمت شغلي و کارخانجات .  -

 1389دانشجو: اصغر ارجمند  . ری ، مشاور: دکتر مصطفي غفاری ، دکتر محمدرضا گوه

هوای خروجي و کیفیت میکروبي پسماندهای دستگاه های بي خطر ساز زباله های  s( voc ) بررسي ترکیبات آلي فرار -

. استاد مشاور: علي اصغر فرشاد. دانشجو: حمید  1389-90بیمارستان شهر تهران در سال   4بیمارستنای با حرارت پائین در 

 .1389غالمي. 

 آنالیز بحرانیت حاالت شکست و اثرات آن) با استفاده از روش آبیک  ارزیابي مخاطرات در کوره های کارخانه سیمان -

FMECA ) . ، 1389استاد مشاور: علي اصغر فرشاد. دانشجو: فیض اله میرزایي . استاد راهنما: دکتر ایرج علیمحمدی. 

د استاد راهنما: دکتر ایرج علیمحمدی،  اساتی. 1387ت در سال بررسي مقایسه ای فرهنگ ایمني دو شرکت پاالیش نف -

 .1388دانشجو: حکیمه نوری پرکستاني. دکتر محمدرضا گوهری ، دکتر شیرازه ارقامي ، مشاور: علي اصغر فرشاد. 

 

نیک بررسي عوامل موثر بر بروز خطای انساني در واحد آیزوماکس جنوبي شرکت پاالیش نفت تهران با استفاده از تک -

TRACER .علي  دانشجو: مصطفي میرزایي،  استاد مشاور : دکتر شیرازه ارقامي استاد راهنما: علي اصغر فرشاد

 1387،آبادی

( بهر آگهاهي و عملکهرد مهدیریت ایمنهي مهواد شهیمیایي در Haz Comاجرای برنامه تبادل اطالعات خطهر ) تاثیر بررسي  -

اساتید مشاور: دکتر محمدحسین تقدیسهي ، ، دکتهر شهیرازه ارقهامي ، دکتهر  د،غر فرشاپاالیشگاه تهران.استاد راهنما:علي اص

 1386.دانشجو: یحیي خسروی  محمدرضا گوهری، 

. استاد  Job Safety  Analysisبررسي و شناسایي خطرات شغلي در عملیات لرزه نگاری اکتشاف نفت به روش  -

 .1386افکند یوسفي مهدی دانشجو: امي ، استاد مشاور: دکتر شیرازه ارقراهنما:علي اصغر فرشاد ، 

استاد راهنما:علي اصغر فرشاد، اساتید مشاور: حسن در صنایع الستیک سازی کرمان .  OWASآنالیز ایستگاه کار به روش   -

 .1382صادقي نائیني ، دکتر حقاني ، دانشجو : داود افشاری. 

خطرات موجود در سالن رنگ یک کارخانه  یيه منظور شناسا) رد یابي انرژی و تحلیل موانع ( ب ETBAبه کار بردن روش   -

دانشجو:  اساتید  مشاور: دکتر شیرازه ارقامي، مهندس محمد حسن حیدری،  تولید خودرو. استاد راهنما: علي اصغر فرشاد،

 .1383، فروغ السادات دشمن فنا یزدی

سال استاد راهنما:علي اصغر  30 – 20ي در گروه سني بررسي ارتباط میان ابعاد آنتروپومتریکي و فاکتورهای فیزیو لوژیک  -

 .1382. جعفر زنگنه دانشجو :  اساتید مشاور: دکتر محمد فشارکي ،  حسن صادقي نائینيفرشاد، 

عضالني در پرسنل درگیر حمل و نقل دستي بار در اداره بنادر و کشهتیراني بوشههر و اصهالح  -بررسي شیوع عوارض اسکلتي  -

اساتید مشاور: علیرضا چوبینه، دکتر محمد فشهارکي ،  جه به اصول ارگونومي ، استاد راهنما:علي اصغر فرشاد،شرایط کار با تو

 .1381 دانشجو : ایمان دیانت .

. استاد  1380بررسي ارتباط میان نگرش کارگران خط تولید به ایمني و رفتارهای ایمن در یکي از صنایع فلزی اراك در سال  -

 .1379اساتید مشاور: دکتر شیرازه ارقامي ، دکتر محمد فشارکي . دانشجو: محمدحسین حیدری،   رشادراهنما:علي اصغر ف

بررسي میزان تماس با فرمالدئید در محیط های بیمارستاني . دانشگاه علوم پزشکي تهران. استاد راهنمها:علي اصهغر فرشهاد،   -

1377. 

نساجي . داننشگاه تربیت مدرس ، استاد راهنما: علي اصغر فرشاد، بررسي وضعیت تماس کارگران با گرد و غبار در صنایع   -

1376. 
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 .1374رابطه میان تماس با حاللها و هوای بازدمي ، دانشگاه علوم پزشکي تهران، استاد راهنما:علي اصغر فرشاد،  -

 
 

 دبیری همایش ها

 

 .1396دبیر علمي مجمع ملي سالمت  -

 .1395دبیر اجرایي مجمع ملي سالمت  -

 .1388. ایران علوم پزشکي دانشگاهملي سالمت شهری. سخنران و عضو پانل  همایش -

 .1386ایران  علوم پزشکي دانشگاهدانشجوی بهداشت حرفه ای توسط بسیج . رئیس هیئت علمي  دومین همایش  کشوری  -

 . 1386رئیس گروه تخصصي ایمني در محیط کار. شانزدهمین کنفرانس جهاني جامعه ایمن. وزارت بهداشت  -

 . 1386رئیس کمیته ایمني محیط کار . شانزدهمین کنفرانس جهاني جامعه ایمن وزارت بهداشت  -

 .دانشکده بهداشت  "همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه "عضو کمیته علمي  -

 .1385 .زنجاندانشگاه 

 .1383 .. وزارت بهداشت "و نظام سالمت کشوربهداشت حرفه ای؛ آموزش عالي  "دبیر کل همایش  -

 .1383.عضو کمیته علمي همایش  بهداشت حرفه ای؛ آموزش عالي و نظام سالمت کشور. وزارت بهداشت  -

 .1383 .عضو کمیته علمي  هفتمین همایش  ملي بهداشت محیط دانشگاه شهر کرد -

 ..1385های بین المللي صدا و سیما.  عضو کمیته علمي  سومین  همایش  ملي ایمني در بندر مرکز همایش -

 .1384عضو هیئت علمي همایش هشتمین همایش  ملي بهداشت محیط. دانشگاه تهران  .  -

 .1383.دانشگاه همدان  .عضو کمیته علمي  چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران  -

 .1383.دانشگاه تهران  .عضو کمیته علمي دومین سمینار کشوری بهداشت محیط  -

 .1383دی  3-1عضو کمیته علمي  همایش بهداشت و ایمني غذا. دانشگاه یزد.  -

عضو کمیته علمي  همایش سراسری راهکارهای ارتقائ مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه دانشگاه زنجان.  -

1385. 

 

 اجرای برنامه آموزشی و تدریس کارگاهی

 

 .1387 .ریشهردا .برگزاری کارگاه آموزشي جامعه ایمن -

 .  1385. اجرای برنامه آموزشي جامعه متخصصین بهداشت کار -

 اجرای برنامه بازآموزی مدون طب کار با عنوان کلیات، اصول تشکیالت و جایگاه بهداشت حرفه ای در نظام سالمت کشور. -

 .1385. شبکه بهداشت و درمان کرج

 .1385.ایران علوم پزشکي دانشگاه دانشکده بهداشت .کارگاه آموزشي بهداشت حرفه ای  -

 .1385-1386ایران  علوم پزشکي دانشگاه دانشکده بهداشت .کارگاه آموزشي بهداشت حرفه ای برگزاری  -

 .1385.ایران علوم پزشکي دانشگاهسخنراني .  "ارتباط دانشگاه با صنعت "همایش یکروزه  -

 . 1383دی  9-8 .ایران علوم پزشکي اهدانشگدانشجویي بهداشت حرفه ای .  –همکاری در برگزاری همایش کشوری  -

 .1383دانشگاه همدان  .چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران همکاری در برگزاری  -

 .1383شهریور  19-16 .ایران علوم پزشکي دانشگاههشتمین کنگره تغذیه ایران. سخنران  -

 .)سخنران و تدریس(  1383 شهریور 2-1 .دانشگاه کرمان، همایش کشوری کنترل و حذف سیلیکوزیس  -

 .1383دانشگاه علوم پزشکي اذربایجان غربي. .ت بهداشت و درمان در سوانح و حوادث غیر مترقبهیتدریس مدیر -
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دانشگاه  .عضو کمیته علمي کارگاه آموزشي منطقه ای راهکارهای اساسي در مدیریت مواد زائد جامد قبل و بعد از زلزله -

 .1380اسفند  9-8 .کرمان

علوم  دانشگاه . 2005مین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران . برنامه های جهاني بهداشت حرفه ای تا سال چهار -

  .سخنران   .1383مهر 15-13 .ایران پزشکي

 .1378 .ایراد سخنراني در برنامه مدون بازآموزی. دانشگاه علوم پزشکي ایران -

 .1378. ایران علوم پزشکي دانشگاه دانشکده بهداشت .صنعتبرگزاری کارگاه آموزشي فرآیند انجام کارآموزی در  -

 .1377 .ایراد سخنراني در کنفرانسهای علمي دانشگاه تهران -

 .1377ایراد سخنراني در برنامه مدون بازآموزی. دانشگاه علوم پزشکي اردبیل. -

 .1377آبان  24-23.سمینار سالمت نیروی کار و توسعه پایدار. سخنران دانشگاه تهران  -

 .1375. وزارت بهداشت. تدریس کارگاه روش تحقیق با گرایش بهداشت محیط  -

 .1375همکاری در برگزاری کارگاه روش تحقیق با گرایش بهداشت حرفه ای ) هماهنگ کننده گروه ها( -
 

  و همایش شرکت در کارگاه

 

International  consultation” caring for all people : interventionsT indicatorsT and health delivery” 

28-30 april 2014.  
 

 .1386کارگاه شناسائي و ارزیابي خطر در محیط کار . شانزدهمین کنفرانس جهاني جامعه ایمن . وزارت بهداشت.  -

 .1385. ایران علوم پزشکي دانشگاه اولین کارگاه آموزشي ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانشجو. دانشکده بهداشت -

 . 1384اول و دوم اسفند . وزارت بهداشت.لي آلودگي هوا و اثرات آن بر سالمت اولین همایش م -

 .1383 .نخستین همایش بهداشت حرفه ای ، آموزش عالي و نظام سالمت کشور . وزارت بهداشت -

 .1383شهریور  26-24. دانشگاه شهر کرد. بهداشت محیطهفتمین همایش  ملي  -

 .1383اونت بهداشتي کرمان. عمهمایش کشوری کنترل و حذف سیلیکوزیس .  -

 .1383شهریور  19-16 .ایران  علوم پزشکي دانشگاه .هشتمین کنگره تغذیه ایران -

 .1381آبان  10-7 .دانشگاه شهید بهشتي. اولین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر -

 .1383اسفند  9-8 .. وزارت بهداشت "آموزش عالي و نظام سالمت کشور بهداشت حرفه ای "نخستین همایش  -

 وزارت بهداشت. 1377ارزیابي مخاطرات مواد شیمیایي -

 

 دوره هاي تخصصي آموزشي

 

 .2008 ، "ابزار سنجش عدالت در سالمت"گواهینامه بین المللي   -

 .1379.وزارت بهداشت  " ،تدوین پروفایل استاني ایمني شیمیایي"کارگاه آموزشي  -

 .1379. وزارت بهداشت " ،BDN )نیازهای اساسي توسعه )کارگاه آموزشي رویکرد "گواهینامه  -

 .1378دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ایران. "،اولین کارگاه آموزشي شناسائي و کنترل عوامل شیمیایي زیان اور "گواهینامه -

 .1378. شتوزارت بهدا" ، آمادگي در برابر بالیا و مدیریت مقدماتي خطر پذیری جامعه" کارگاه آموزشي  -

 .1378.دانشگاه تهران " ، تدوین نیازهای تحقیقاتي " کارگاه مشورتي  -

 .1378. " کارگاه روش تحقیق وزارت بهداشت"گواهینامه  -
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 .1376 . . وزارت بهداشت"کنترل مسمومیتها و برنامه های ملي بهداشت و ایمني و شیمیایي ایران" گواهینامه  -

 . 1375" ،یق با گرایش بهداشت محیطکارگاه روش تحق"گواهینامه  -

 .2004 .بیروت-،دانشگاه اوریکا دانشگاه امریکایي بیروت "اصالحات در نظام سالمت و پایه ای منابع "گواهینامه دوره  -

 .2003 .ایتالیا، سازمان جهاني بهداشت" ،  OHSAS180001 "گواهینامه ممیزی -

 . 2003.مسکو، سازمان جهاني بهداشت،  "سم شناسي وکنترل عوامل شیمیایي"گواهینامه  -

 .2003 .لیزر، انستیتیو نوفیلد " مدیریت در سالمت"گواهینامه  -

 . سازمان بهداشت جهاني ،اردن " ،مدیریت حوادث شیمیایي" گواهینامه  -

 .2003 . ایدز ، انستیتیو نوفیلد " ، کامپیوتر پیشرفته"گواهینامه  -

 

 جوايز

 

 ردیف
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1 
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 لوح سپاس  10
ره شهر بدون دخانیات )سفیر سالمتي در برگزاری جشنوا

 جامعه اسالمي و قرآني ایران(

 لوح سپاس  11
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 لوح سپاس  12
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