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 سوابق تحصیلی:

 دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی تحصیلی مقطع

 علوم پزشکی یزد بهداشت حرفه ای کارشناسی

 پزشکی همدانعلوم  بهداشت حرفه ای کارشناسی ارشد

 

 افتخارات علمی:

 دانشجوی برتر و استعداد درخشان در مقطع کاردانی  و کارشناسی  و نفر

 دوره کارشناسی ارشد همدان چهارم

 

 پایانامه نوشته شده در دوران تحصیل:

مقطع  عنوان  پایانامه

 تحصیلی

 اساتید مشاور استاد راهنما

پاالیش بخارات اتیل بنزن با 

 استفاده از نانوکامپوزیت 

MnO2/Al2O3/Fe2O3 پوشش شده بر روی

 ZSM-5زئولیت 

کارشناسی 

 ارشد

دکتر فرشید 

 شهنا قربانی

عبدالرحمن دکتر

 بهرامی

دکتر حسین 

 ابراهیمی

 



 

 سوابق کاری:

 انستیتو پاستور ایران  HSE مسئول 

 عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

 سوابق فعالیت های پژوهشی:

 طرح های تحقیقاتی مصوب :

 عنوان ردیف

و اشیاء برنده در کارکنان خدماتی بررسی شیوع جراحت با سوزن  1

 بیمارستان های شهید صدوقی و شهید رهنمون یزد

بررسی فراوانی عالئم  پوستی در کارکنان خدماتی بیمارستان های شهید  2

 Nordic Occupational Skin Questionnaireبا استفاده ازیزد صدوقی و رهنمون 

بررسی سبک زندگی نوجوانان دختر در ارتباط با پیشگیری از پوکی  3

 1392استخوان در شهر یزد در سال 

ارزیابي عملكرد هودهاي شیمیایي آزمایشگاه هاي پردیس دانشگاه علوم  4

 1395پزشكي همدان و ارائه راهكارهاي اصالحي در سال 

ارزیابي ریسك حریق در آزمایشگاه هاي پردیس دانشگاه علوم پزشكي همدان  5

 1395در سال 

شناسایي و تجزیه وتحلیل سناریوهاي حوادث در واحد اكسیژن سانترال  6

و بررسي كفایت دستگاه هاي كنترلي  FTA بیمارستاني در شهر همدان به روش

 LOPA با روش

رانندگان پایانه مسافربري شهرستان همدان به ارزیابي بار كار فكري  7

 1395در سال  DALI روش

ارزیابی وضعیت بارکاری ذهنی و رضایت شغلی، نقش میانجی  کنترل شغلی  8

 1398پرسنل بیمارستانی در سال 

بررسی ارتباط بین وضعیت سالمت عمومی  با نگرش ایمنی و مشخصات  9

خدمات خودرو در شهر اردبیل در دموگرافیکی شاغلین کارگاه های کوچک 

 1398سال 

بررسی وضعیت رضایت شغلی و بارکارذهنی در کارکنان بیمارستان، نقش  10

 میانجی کنترل شغلی

بررسی ارتباط بین وضعیت سالمت عمومی با نگرش ایمنی و مشخصات  11

دموگرافیکی شاغلین کارگاه های خدمات خودرو در شهر اردبیل در سال 
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 مقاالت انگلیسی:

 ردیف عنوان

Apply of MnO2/Al2O3/Fe2O3 Nanocomposite in photocatalytic removal of Ethylbenzene vapors 1 

The relationship between job burnout and occupational Cognitive failures in nurses at educational 

hospital of Ardabil university of medical sciences. 

2 

Survey the relationship between general health with  safety attitude and demographic characteristics 

of employee small industry of car in the Ardabil 

3 

Evaluation of human error in Delivery-related processes in hospital midwifery staff using EH 

Engineering Approach. 

4 

The relationship between job satisfaction and mental workload in hospital staff: The moderating 

role of occupational control 

5 

Identification of the main sources of noise in the NICU of hospital in Iran and offering noise control 

methods 

6 

Failure modes analysis and risk priority number in combined cycle power plant 7 

Review of Environmental challenges and pandemic crisis of covid-19 virus 8 

Health, safety, and environmental status of Iranian school: A systematic review  9 



 

 :فارسیمقاالت 

 عنوان ردیف

بررسی شیوع جراحت با سوزن و اشیاء برنده درنیروهای خدماتی بیمارستان  1

 های آموزشی شهر یزد 

های آموزشی در کارکنان خدماتی بیمارستانبررسی ریسک ابتال به درماتیت  2

 Nordic Occupational Skin Questionnaire یزد با استفاده

بررسی جو ایمنی و ابعاد ساختاری آن درصنعت قند با استفاده از  3

 (NOSACQ-50پرسشنامه  نوردیک جو ایمنی)

پوشش MnO2/Al2O3/Fe2O3پاالیش بخارات اتیل بنزن با استفاده از نانوکامپوزیت  4

 HZSM-5زئولیت  بستر شده بر روی 

 های دانشگاه علوم پزشکیارزیابی کیفی عملکرد هودهای شیمیایی آزمایشگاه 5

ارزیابی ریسک حریق در آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از  6

 FRAME  روش

سانترال  شناسایي و تجزیه وتحلیل سناریوهاي حوادث در واحد اكسیژن 7

 LOPA و بررسي كفایت دستگاه هاي كنترلي با روش FTA به روش بیمارستاني

 



 

 ارائه شده به صورت پوستر و چاپ شده در کتابچه همایش مقاالت

: 

 نام همایش عنوان ردیف

با استفاده از اتیل بنزن  پاالیش بخارات 1

 MnO2/Al2O3/Fe2O3نانوکامپوزیت 

دهمین همایش 

سراسری بهداشت و 

 ایمنی کار

ارزیابی ریسک ارگونومی با استفاده از چک لیست  2

 ایالت واشنگتن در شرکت شیشه

دهمین همایش 

سراسری بهداشت و 

 ایمنی کار

 بررسی جو ایمنی شرکت قند با استفاده از پرسشنامه 3

 (NOASACQ-50) نوردیک جو ایمنی

دهمین همایش 

سراسری بهداشت و 

 ایمنی کار

در شرکت شیشه به روش تحلیل  ارزیابی ارگونومی 4

 (ART)وظایف تکراری

دهمین همایش تازه 

 های علوم بهداشتی

بررسی کیفیت شیمیایی)نیترات،نیتریت،فلوراید و  5

 هدایت الکتریکی(آب آشامیدنی شهر کاشمر

تازه دهمین همایش 

 های علوم بهداشتی

زکاربرد لجن چاه شاورزان ابررسی چگونگی عملکرد ک 6

 های جذبی در آبیاری مزارع سطح شهرستان کاشمر

دهمین همایش تازه 

 های علوم بهداشتی

بررسی کیفی عملکرد هودهای شیمیایی آزمایشگاه های  7

 دانشگاه علوم پزشکی و ارائه راهکارهای اصالحی
 

یازدهمین همایش 

سراسری بهداشت و 

 ایمنی کار

 

 



 

 تالیف کتاب:

 نویسندگان عنوان

ایمنی و بهداشت در مهد 

 کودک ها

 

 -شمسی زادهزهرا - مریم فیض عارفی -یعقوبیانسارا 

 محمد تقی قانعیان 

 

 : سوابق اجرایی

 عنوان مسئولیت ردیف

 ظهاری ستاد کارآفرینی دانشکده نماینده خودا 1

2 
و وزش دانشکده )بسته های طرح تحول مسئول بسته بین الملل سازی آم

 نوآوری آموزش(

 EDCمسئول کمیته مشورتی دانشجویی  3

 مسئول کمیته ترویج عفاف و حجاب 4

 مسئول بسته  توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم  5

 عضو دفتر ارتباط با صنعت دانشکده  6

7 
عضو کارگروه اعتبار بخشی آموزشی سازی بیمارستان های شهرستان 

 شوشتر

8 
عضو کارگروه حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه آموزش، درمان 

 و بهداشت و دارو 

 نماینده معاونت آموزش در کمیته فنی ستاد کارآفرینی دانشکده  9

 فرهنگی دانشجوی نمونه کشوریداور بخش  10

 عضو شورای نظارت بر نشریات دانشجویی 11

 



 

 موزشی :آدروه های 

ممیزی های  HSE-MS ,HSE PLAN,OHSASشامل مباحث IMSکارگاه آموزشی"  -1

 1391یزد،" ،دانشگاه علوم پزشکی   ISOایمنی و استاندارد های 

 1393کارگاه " روش تحقیق" ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ، -2

" ، دانشگاه علوم PubMedکارگاه روش جستجو در پایگاه علمی  " -3

 1393پزشکی همدان ،

 1394کارگاه "مقاله نویسی" دانشگاه علوم پزشکی همدان، -4

" دانشگاه علوم پزشکی SPSS کارگاه " کار با نرم افزار  -5

 1394همدان،

" ، دانشگاه علوم  Web of Scienceکارگاه "جستجوی منابع الکترونیک  -6

 1395پزشکی همدان،

" دانشگاه علوم پزشکی Ovidکارگاه "جستجوی منابع الکترونیکی  -7

 1395همدان،

"، دانشگاه  Systematic Reviewکارگاه " آشنایی با مرور ساختارمند   -8

 1395علوم پزشکی همدان،

 1397، دانشکده علوم پزشکی شوشتر،"دریسروش های نوین ت"گاه کار -9

 1397دانشکده علوم پزشکی شوشتر،  ،"آموزش مجازی"کارگاه  -10

دانشکده علوم پزشکی شوشتر  ،"روش های طرح سوال"کارگاه  -11

،1397 

 1397,،دانشگاه جندی شاپور اهواز  "خلق ایده کسب و کار"کارگاه  -12

 1398،، دانشکده علوم پزشکی شوشتر "مقاله نویسی"کارگاه  -13

 1397، دانشکده علوم پزشکی شوشتر ،"طرح ضیافت اساتید"کارگاه  -14



 


