
 رزومه
 )جهت طرح در هیت اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی مشهد(

 

 

 محسن عطارعبدل ابادی :نام و نام خانوادگی

 تربت حیدریه 20/06/1363محل تولد:  سال و

 وضعیت تاهل: متاهل

 تربت حیدریه  محل سکونت:

 05152231139 -09152436041 تلفن ثابت وتلفن همراه:

 atar.mahvelat@gmail.comپست الکترونیک

 سوابق تحصیلی

 کاربران با برخی اختالالت بالینی در امواج الکترومغناطیس ارتباط مواجهه با بررسی عنوان پایان نامه مقطع  کارشناسی:

VDT )Video Display Termina( 

بررسی تاثیر مداخله آموزشی ارگونومی بر میزان ابتال به سندرم تونل کارپال  :مقطع کارشناسی ارشدعنوان پایان نامه 

(CTSدر بین کارمندان بانکهای دولتی ) 

  فعالیت آموزشی:سوابق 

 تربت حیدریهشناسنامه مدرسان دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش دانشگاه محل اخذ مدرک  سال اخذ مدرک

 کارشناسی بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1386

 کارشناسی ارشد ارگونومی ارگونومی صدوقی یزددانشگاه علوم پزشکی شهید  1398

 از تاریخ تا تاریخ محل تدریس
 مدت

 تدریس
  کد دوره عنوان دوره

 01:30 1392/04/15 1392/04/15 معاونت بهداشت

آشنایی با فرمهای آماری 

بهداشت حرفه ای و محاسبه 

 شاخصها

92035 1 

mailto:atar.mahvelat@gmail.com
http://jmarmed.ir/browse.php?a_code=A-10-1-6&slc_lang=fa&sid=1


 2 9801۷1 مدیریت تغذیه در بحران 01:00 1398/09/09 1398/09/09 معاونت بهداشت

 02:00 139۷/10/11 139۷/10/12 معاونت بهداشت
تدوین برنامه پاسخ به بالیا و 

 (EOPفوریت ها)
9۷01۷5 3 

 02:00 139۷/05/30 139۷/05/30 معاونت بهداشت
آمادگی در مقابل مخاطرات 

 طبیعی )زلزله ،سیل ،طوفان(
9۷0041 4 

 02:00 139۷/05/16 139۷/05/16 معاونت بهداشت
آمادگی در مقابل مخاطرات 

 طبیعی )زلزله ،سیل ،طوفان(
9۷0039 5 

شبکه بهداشت و 

 درمان زاوه
139۷/04/19 139۷/04/19 03:00 

آمادگی در مقابل مخاطرات 

 طبیعی )زلزله ،سیل ،طوفان(
9۷0168 6 

شبکه بهداشت 

 ودرمان مه والت
139۷/04/13 139۷/04/13 02:00 

آمادگی در مقابل مخاطرات 

 طبیعی )زلزله ،سیل ،طوفان(
9۷0014 ۷ 

شبکه بهداشت 

 ودرمان مه والت
139۷/04/11 139۷/04/11 02:00 

آمادگی در مقابل مخاطرات 

 طبیعی )زلزله ،سیل ،طوفان(
9۷0009 8 

شبکه بهداشت 

 ودرمان زاوه
1396/04/24 1396/04/24 03:00 

تدوین برنامه پاسخ به بالیا و 

 (EOPفوریت ها)
960124 9 

 01:50 1395/06/08 1395/06/08 معاونت بهداشت
ارزیابی و آموزش خانوار برای 

 بالیا
950204 10 

 01:50 1395/06/06 1395/06/06 معاونت بهداشت
ارزیابی و آموزش خانوار برای 

 بالیا
950065 11 

 06:00 1395/05/1۷ 1395/05/26 معاونت بهداشت

ارزیابی ریسک فاکتورهای 

ارگونومیک وراهکارهای 

 اصالحی در محیط کار

950050 12 

شبکه بهداشت و 

 درمان زاوه
1394/11/25 1394/11/25 04:00 

راهنمایی و آموزش آمادگی 

 خانوار برای بالیا
940123 13 

 14 9301۷1 ارگونومی در محیط کار اداری 06:00 1393/11/05 1393/11/06 دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان نهم دی 

 تختخوابی (180)
1393/09/19 1393/09/15 04:00 

بهداشت بیمارستانی و مراکز 

 تصویربرداری پزشکی
930151 15 

 16 930101 ارگونومی در دندانپزشکی 02:00 1393/0۷/22 1393/0۷/22 معاونت بهداشت

 01:30 1392/04/1۷ 1392/04/1۷ معاونت بهداشت

آشنایی با فرمهای آماری 

بهداشت حرفه ای و محاسبه 

 شاخصها

9203۷ 1۷ 



 مجموع ساعات تدریس 53:10

 طرح های پژوهشی:

سمت در  عنوان

 طرح

سال انجام 

 طرح

وضعیت 

 طرح

تربت  علوم پزشکیبررسی میزان فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه 

 حیدریه

 انجام 1393 مسئول طرح

روش ارزیابی سریع تنش  از استفاده عضالنی با -اختالالت اسکلتی بررسی

 در کارکنان  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  (ROSAاداری )

 انجام 1393 مسئول طرح

 

 مقاالت چاپ شده:

ضریب  نام نشریه نمایه عنوان

تاثیر 

(IF) 

سال 

 چاپ

تعداد 

 نویسندگان

مسئول/ 

نفر 

چندم 

 مقاله

بررسی ارتباط شاخص ناراحتی 

اصالح شده با شاخص استاندارد 

و پارامترهای ۷243ایزو 

فیزیولوژیکی بدن کارگران در 

 ک معدن روبازی

ISI Web 

of 

science 

فصلنامه بهداشت 

وایمنی کار دانشگاه 

علوم پزشکی 

 (IJOH)تهران

- 139۷ 5 4 

Lung Function and 

Respiratory Symptoms 

Among Mine Workers 

In The Eastern Part Of 

Iran 

ISI Web 

of 

science 

Russian Open 

Medical 

Journal 

- 2018 7 6 

 01:30 1392/04/16 1392/04/16 معاونت بهداشت

آشنایی با فرمهای آماری 

بهداشت حرفه ای و محاسبه 

 شاخصها

92036 18 

 03:00 1398/11/2۷ 1398/11/2۷ معاونت بهداشت
برنامه های مدیریت خطر بالیا در 

 نظام سالمت و درس آموخته ها
9802۷1 19 

 03:00 1398/11/28 1398/11/28 معاونت بهداشت
برنامه های مدیریت خطر بالیا در 

 نظام سالمت و درس آموخته ها
9802۷2 2 
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Respiratory Symptoms 

and Diminished Lung 

Functions Associated 

with Occupational Dust 

Exposure Among Iron 

Ore Mine Workers in 

Iran 

PubMed The Open 

Respiratory 

Medicine 

Journal 

- 2020 7 6 

Ergonomic Evaluation 

of Work-related 

Musculoskeletal 

Complaints among 

Quarry Workers in East 

of Iran 

ISI International 

Journal of 

Industrial 

Ergonomics 

1.662 2020 6 4 

ررسی تاثیر مداخله آموزشی ب

ارگونومی بر میزان ابتال به سندرم 

در بین (CTS) تونل کارپال

 کارمندان بانکهای دولتی

ISC 

 

فصلنامه علمی 

تخصصی طب کار 

-رتبه علمی دارای 

 پژوهشی

علمی 

 پژوهشی

1399 5 1 

 ایه شناسایی علل حادثه و راه

 حمله موشها  با مقابله

ISC  مجله دانشگاه علوم

پزشکی تربت 

 حیدریه

علمی 

 پژوهشی

1396 6 3 

 سوابق پژوهشی

 دانشگاه معاونت بهداشت  HSRاصلی کمیته  عضو

 علمی به تفكیک ملی و بین المللی در همایشخالصه مقاالت پذیرفته شده /مقاالت

نوع 

 ارائه

سال 

 برگزاری
 عنوان نام همایش محل برگزاری

 1398 پوستر

دانشگاه علوم پزشکی 

وخدمات بهداشتی 

 درمانی تهران

یازدهمین همایش 

سراسری بهداشت و 

 ایمنی کار

بررسی علل حوادث ناشی از کار در 

شرکت فوالد صدرا استان یزد در 

 139۷سال

 1396 پوستر
دانشگاه علوم پرشکی 

 گیالن

دهمین همایش سراسری 

 بهداشت و ایمنی کار

بررسی وضعیت ایمنی و ارزیابی 

خطر در مراکز بهداشتی درمانی 

 تربت حیدریه
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 1393 پوستر
دانشگاه علوم پزشکی 

 همدان

اولین همایش ملی 

فاظت و برنامه ریزی ح

 محیط زیست

بررسی میزان نیترات چاههای اب 

شرب شهر تربت حیدریه و تهیه مدل 

 GISکیفی در محیط 

:جوایز و افتخارات  

 دریافت تقدیر نامه از معاونت بهداشتی به عنوان کارمند نمونه

 در تقدیرنامه دهها ،کسب  دانشگاه قران ، کسب مقام اول در روابط عمومی مفاهیم تقدیرنامه کسب عنوان دوم مسابقات

و عضو نمونه بسیج جامعه پزشکی و عضو هیات اجرایی موکب اربعین حسینی در نجف اشرف حوزه کاری  

 شغلی اجرایی و سوابق

 

 سایرسوابق وتوانمندیها:

 ,PubMed ,Science Direct ,Google Scholar, Scopusتوانایی استفاده از بانکهای اطالعاتی 

 پودمانی جهت کارکنان دانشگاه و همچنین کارفرمایان شهرک صنعتی تحت پوششبرگزاری دوره های آموزشی 

 برگزاری دوره آموزشی تربیت بهگر

تاریخ پایان 

 کار

تاریخ شروع به 

 کار
 سمت نام و آدرس محل خدمت

 معاونت بهداشت 18/9/88 18/2/89
کارشناس بازرس طرح والیحه بهداشت 

 حرفه ای

30/2/91 18/2/89 
نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان و 

 شاهرود
 شرکت مپنا HSEمسئول 

 معاونت بهداشت 21/5/91 ادامه دارد
 کارشناس بازرس بهداشت حرفه ای

 کارشناس مدیریت بحران

 روابط عمومیکارشناس  معاونت بهداشت 1/5/94 1/5/96

 اداره بازرسی دانشگاه 1/8/9۷ ادامه دارد
 کارشناس اداره بازرسی دانشگاه

 ومسئول ارزیابی عملکرد دانشگاه



 برگزاری دوره آموزش ارگونومی کارکنان شاغل در دانشگاه و ارگونومی دندانپزشکان

 شهرستان برگزاری دوره ایمنی مواد شیمیایی جهت آتش نشانها

  EOPریت بحران و تدوین برگزاری دوره برنامه های مدی

 عملی درشهرک صنعتی تربت حیدریه یرگزاری دوره اطفاء حریق تئوری و

 برگزاری کالس آموزشی ارگونومی برای کارمندان بانکهای دولتی

 :دوره یا کارگاههای تخصصیشرکت در 

 شرکت در کنفرانس بین المللی ارگونومی شیراز

 شرکت در همایش های کشوری بهداشت حرفه ای)مازندران ،گیالن( 

 شرکت درهمایش تازه های بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

  دانشگاه ایرانپیشرفت پایدار  شرکت در کنفرانس ملی پدافند غیر عامل و

 دانشگاه علوم پزشکی تهران DHMR کشوری شرکت در دوره

 های گسترده کشوری گردهماییه رشرکت در دو

 دوره های آموزشی:

شرکت در دوره آموزش مجازی نوآوری وفناوری در بهداشت و سالمت ، پآمادگی فناورانه ، آشنایی با زنجیره 

 ارزش،آشنایی با الگوهای فناورانه ، بهره برداری از فرصت های فناورانه ،مقدمات اخالق و پژوهش

 ساعت آموزشهای تخصصی وعمومی مرتبط با شغل 500وگذراندن بیش از  زش مداومدارای امتیاز بازآموزی از آمو

 OHSAS 18001 و   HSE- MSشرکت در دوره آموزشی مدیریت سالمت،ایمنی ومحیط زیست 

  2و 1درجه  ICDLتوانایی کار با برنامه های افیس ودارای مدرک 

 

 

 

 

 



:تسلط به زبان یا داشتن مدرک  زبان خارجی  

 متوسط

:اخذ جایزه از جشنواره یا المپیاد معتبر علمی  

:سابقه کار در رشته تخصصی  

سال سابقه10  

:عضویت در بنیاد ملی نخبگان یا استعدادهای درخشان  

 رتبه اول دوره کارشناسی ارشد

 


