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وضعیت استخدام:


عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -رسمی قطعی

سایر زمینههای مهارتی:


مدیریت ،برنامه ریزی و سازماندهی در امور آموزشی ،پژوهشی ،صنعتی ،ارگونومی ،مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست و
سالمت در بالیا و فوریت ها

آموزش ضمن خدمت:


دوره مدیریت عالی و برنامه ریزی -سازمان مدیریت صنعتی کشور ،ویژه معاونین و روسای سازمان های وزارت صنایع و
معادن. 9531 -06 ،

انتخاب:











برگزیده به عنوان عضو هیئت علمی برتر دانشگاه در جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به
واسطه تحقق راهبردی ،بسته آمایش سرزمینی ،ماموریت گرایی ،تمرکز زدایی و ارتقاء توانمندی دانشگاهها
راه اندازی مجتمع آموزش عالی سالمت ورامین 4313 ،
کسب نشان نیلوفر طالیی کار سالم به پاس حمایتهای همه جانبه از برنامههای ارتقای سالمت و ایمنی محیط کار از
جشنوار کار سالم -اسفند 4311
استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4311 -
استاد برتر طرح ارتقاء رابط استاد -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4311 -
مدیر گروه برتر در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد4311 -
هیات علمی برجسته برای فعالیت ویژه در برنامه ریزی و راه اندازی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد – 4311
قدردانی خاص و تقاضا ارتقاء مرتبه علمی توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت راهاندازی دانشکده بهداشت4311 -
عضو هیات علمی برتر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – 4311
سپاس و قدرشناسی خاص کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی4313 -

1






تشویق ویژه وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به منظور راهاندازی حوزه اقتصادی و بازرگانی و خدمات ارزنده4311 -
تقدیر در راستای برنامهریزی و اجرای ارزنده در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران4331 -
انتخاب به عنوان مدیر شایسته وزارت فرهنگ و آموزش عالی سال 4377 -73
تائید ” پروژه مطالعاتی وضعیت تولید در صنعت لنت ترمز خودروها در ایران برای افق ده ساله به عنوان یک طرح کاربردی-
توسعهای تحقیقاتی توسط شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (علوم ،تحقیقات و فناوری)“ 4373 -

آخرین سمت های علمی  -اجرایی:



معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از  14فروردین ماه  4313تا کنون
مدیر گروه آموزشی ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی –  4311تا کنون

اهم سوابق اجرایی :





مسئول تاسیس ،راه اندازی و رئیس مجتمع آموزش عالی سالمت ورامین –  72اسفندماه  9515تا  73شهریور ماه 9513
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران از یک تیرماه  9511تا  75دیماه 9511
رئیس دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (اسفند  9532تا آذر ماه )9515
مسئول برنامهریزی ،اخذ موافقت اصولی و راهاندازی و رئیس مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت محیط کار دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی -از شهریورماه 9517




رییس مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت محیط کار از  9517/0/3به مدت چهار سال
مدیر گروه دین و سالمت جامعه،مرکز مطالعات دین و سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( – 9519تا خرداد ماه

)9511





رییس شورای هم اندیشی استادان و نخبگان دانشکده سالمت ایمنی و محیط زیست ( – 9519تا کنون)
عضو شورای دانشگاه  -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( -8811تا کنون)
مسؤول برنامهریزی و راه اندازی تحصیالت تکمیلی از جمله :مقطع دکترای تخصصی- PhD -سالمت در بالیا و فوریتها
(سالمت در حوادث و بالیا) و کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشتههای مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست و مهندسی















ایمنی صنعتی و ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 9530تا )9517
مسئول برنامهریزی ،اخذ موافقت اصولی و راه اندازی و رئیس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
( 9533تا )9531
ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 9532الی شهریور)9531
مسؤول برنامه ریزی و راه اندازی و سازماندهی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد (  9530تا شهریور )9531
مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد –( 9532تا ) 9531
مسؤول راه اندازی تحصیالت تکمیلی و مشارکت ذی ربط از جمله :مقاطع کارشناسی ارشد بهداشت محیط  ،آموزش
بهداشت و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد ()9531-9532
مشاور عالی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی –( 9533تا )9532
قائم مقام وزیر در امور اقتصادی و بازرگانی -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 9521( -تا )9531
جانشین رئیس مجمع عمومی شرکت های وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 9521( -تا )9531
مشاور وزیر و رئیس مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ( 9521تا )9531

عضو هیات امناء ارزی بیماران وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 9521( -تا )9531
عضو هیات مدیره شرکت پخش فرآورده های پزشکی ایران)9536-9521( -
نایب رئیس موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران)9525-9526(-
قائم مقام و معاون کل ،مشاور برنامه ریزی و سازماندهی ،مشاور در امور بین الملل و مسئول طرح پروژه ساختمان و
تاسیسات کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران)9526-9527( -



مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و قائم مقام معاون اداری و مالی سازمان )9501-9529(-
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مشاور معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی)9503-9502( -
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی)9503-9501( -
مدیر کل دفتر تجهیرات علمی و پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری)9503-9526(-
رئیس هیأت مدیره و مدیر پروژه شرکت خودرولنت ایران وزارت صنایع)9509-9500(-
مدیر گروه صنایع نساجی و پوشاک سازمان صنایع ملی ایران)9505-9501( -
عضو و قائم مقام هیأت حمایت از صنایع دولت جمهوری اسالمی ایران )9506-9507(-
جانشین وزیر صنایع و معادن در امور مشمول الیحه در کارخانجات ،واحدها و شرکتهای صنعتی و تجاری -مسئول
اجرای الیحه تعیین مدیر مصوب شورای انقالب اسالمی)9506-9507( -




عضو شورای عالی تأمین اجتماعی )9506-9507(-
سرپرست شرکت های فلزی و برقی وزارت صنایع و معادن مشمول الیحه تعیین مدیر مصوب شورای انقالب اسالمی
ایران )9531-9506(-



عضو شوراهای ماشین سازی و متالورژی ستاد هماهنگی و توسعه استقالل صنایع ایران -سازمان پژوهش های علمی و
صنعتی ایران)9533-9531( -



سرپرست دانشجویان کارورز رشته مکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه فنی و مهندسی خواجه نصیرالدین طوسی-
()9533دبیر دروس ریاضی و فنی در گروههای فرهنگی خوارزمی ،تهران ،اروند ،بامدادنو و هنرستان کار و پیشه-
()9537-9532

سوابق آمورشی :
مدرس دروس به ترتیب حال به سنوات گذشته:
 ماکرو ارگونومی ،ارگونومی سیستمها و برنامهریزی محیط کار ،اقتصاد سالمت  ،اصول مدیریت و روانشناسی در صنعت،
آنتروپومتری و بیومکانیک شغلی ،مبانی مدیریت ،اقتصاد بهداشت  ،دندانپزشکی جامعه نگر تئوری و عملی ،حوادث
ناشی از کار  ،تشکیالت خدمات بهداشت حرفه ای  ،ایمنی صنعتی ،سمینار ،مدیریت و روانشناسی صنعتی ،مهندسی
انسانی (ارگونومی) ،کارآموزی ،صدا و ارتعاش ،مدیریت و اقتصاد بهداشت ،امور قراردادها ،مدیریت نگهداری و پیشگیرانه
منابع فیزیکی در اقتصاد ملی ،مدیریت و رفتار اجتماعی ،برنامه ریزی و آموزش بهداشت ،ارگونومی و مدیریت علمکرد،
انرژی و آلودگی هوا ،فیزیک عمومی ،ریاضیات عمومی ،م کانیک خودروها ،موتورهای احتراق داخلی ،سیستم های
سوخت رسانی ،الکتریسیته صنعتی -ماشین های الکتریکی و ...

سوابق پژوهشی:
استاد راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری:


پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی – بررسی ارتباط استفاده از ماسک تنفسی  N13و متغیرهای
فیزیولوژیک پرسنل درمانی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در سال  ،9513دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط
زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4313 ،



پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی – ارزیابی میزان انطباق ماسک تنفسی  N13با صورت پرسنل درمانی و
عوامل مؤثر بر آن در دو بیمارستان آموزشی شهر تهران در سال  ،9513دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4313 ،



پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی – ارزیابی اختالالت اسکلتی -عضالنی ،استرس شغلی و ارتباط آنها با
نوع پوسچرهای محیط کار در کارکنان صنف تولیدکنندگان کفش شهر تهران ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط
زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4311،
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پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی – تحلیل بیومکانیکی و مدلسازی ریاضی ضربهای شالقی در تصادفات
برخورد از عقب ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4311،



پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی – بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و غیبت از کار با اختالالت
اسکلتی -عضالنی در کارکنان بیمارستان مسیح دانشوری و ارائه راهکارهایی جهت بهبود سالمت ،دانشکده
سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4311،



پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی – تأثیر اختالالت اسکلتی -عضالنی بر کیفیت زندگی کارکنان
بیمارستان های تخصصی و نیمه تخصصی استان گلستان ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی4311،



پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی – آیندهنگری وضعیت ماکروارگونومی در ایران  ،9161دانشکده سالمت،
ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4311،



پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی – بررسی شیوع و ارزیابی خطرات ارگونومیک اختالالت اسکلتی-
عضالنی از جابجایی بیمار به روش  DINOو  PTATدر کارکنان پرستاری بیمارستان بقیه ا ،...دانشکده
سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4313،



پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی – بررسی ارتباط استرس و افسردگی با عوامل ارگونومی محیطی در
میان کارگران خط تولید کارخانه سیمان هگمتان ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی4313،



پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی – ارتباط بین میزان و منابع استرس و تواناییهای شناختی با اختالالت
اسکلتی -عضالنی در کارکنان بیمارستان شهید مدرس و ارائه راهکارهایی جهت ارتقای سالمت ،دانشکده
سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4313،



پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی – بررسی تاثیر پدهای فوم هوشمند ویسکواالستیک در صندلی
تاکسی های سمند بر راحتی و بار کاری ذهنی رانندگان در یک شیفت کاری در شهر تهران ،دانشکده سالمت،
ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4311،



پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی  -بررسی تاثیر آب و هوای گرم و مرطوب بر میزان بار کاری ذهنی بر
مدیران و سرپرستان شاغل در یکی از پروژه های احداث فازهای بهره برداری منطقه پارس جنوبی ،دانشکده
سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4311،



پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی – بررسی تاثیر کفپوش و ارتفاع زیرپایی در تعیین میزان خستگی
عضالنی و ناراحتی در فعالیتهای ایستاده طوالنی ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی4311،
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پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت و برنامهریزی محیط زیست -مطالعه نگرش ایمنی و بهداشت با انگیزش
شغلی در کارکنان شرکت کاشی ایرانا ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی4313،



پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت و برنامهریزی محیط زیست -مدیریت حوادث شغلی مبتنی بر پیشبینی
حوادث با رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری؛ مطالعه موردی :گروه انرژی دانا ،دانشکده سالمت ،ایمنی و
محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4313،



پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت و برنامهریزی محیط زیست -بررسی ارتباط فرهنگ  HSEبا عملکرد
شناختی شغلی کارگران و رفتار ناایمن کارگران عمران (مطالعه موردی :پروژه احداث پل در استان قزوین،
گروه تخصصی شهید رجایی در سال  ،)9511دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی4313،



پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت و برنامهریزی محیط زیست -بررسی ارتباط عملکرد  HSEکارکنان با رفتار
شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی (مطالعه موردی :شرکت فراسان) ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4313،



پایاننامه دکترا  PhDسالمت در حوادث و بالیا -طراحی مدل آمادگی نظام سالمت ایران در برابر پدیده ریزگردها،
دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4313،



پایاننامه دکترا  PhDسالمت در حوادث و بالیا -طراحی الگوی همکاری بین اورژانس پیش بیمارستانی و اورژانس
بیمارستانی در مواجهه با سوانح ترافیکی در شهرستان فسا ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی4313،



پایاننامه کارشناسی ارشد ،مهندسی ایمنی صنعتی -بررسی فاکتورهای مؤثر بر فرهنگ ایمنی در یک صنعت فوالد،
دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4313،



پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت و برنامهریزی محیط زیست -بررسی اثرات آلودگی صوتی فرودگاه بر بروی
دانش آموزان مقطع ابتدایی اطراف فرودگاه مهرآباد و ارائه راهکارهای مدیریتی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسالمی.4311 ،



پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی – بررسی ارتباط عوامل سازمانی و زمانبندی کار با خستگی  ،سالمت و
به -زیستی اجتماعی لوکوموتیو رانان و رؤسای قطار شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران ،دانشکده سالمت،
ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4311،



پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای -بررسی ارتباط بین اختالالت اسکلتی  -عضالنی و وضعیت بدنی در
حال انجام کار در کارگران صنایع ریخته گری شهرستان ساوجبالغ ،شعبه بین الملل دانشکده بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،اردیبهشت .4314



پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی -بررسی تأثیر ترکیبی زاویه پشتی صندلی و ارتعاش تمام بدن بر زمان
عکس العمل و بارکاری رانندگان خودروهای سواری ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،شهریور . 4311
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پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی -بررسی ارتباط آلودگی هوا و صدای ترافیک با میزان خستگی در
افسران پلیس راهنمایی و رانندگی ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
.4311



پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی -بررسی تأثیر مداخالت ماکروارگونومی در ارتقاء سطح ایمنی و کاهش
حوادث از طریق مشارکت کارکنان شرکت فوالد ناب تبریز ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،شهریور .4311



پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی  -بررسی ماکروارگونومیک رابطه سبک رهبری مدیران و وقوع حوادث
شغلی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تیر 4311



پایان نامه دکترا - PhD -رشته اقتصاد سالمت،
Heat care financing Iran- An Economic Analysis

داشنگاه کوئینزلند ( ،)Queenslandکشور استرالیا ،استاد راهنمای داخلی .4311 ،



پایان نامه کارشناسی ارشد ارگونومی ،ارزیابی ریسک عوامل اختالالت اسکلتی – عضالنی به روش , OCRA
 CTD Risk Indexدر صنایع سفالگری شهرستان میبد استان یزد  ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی4311 ،



پایان نامه دکترا -PhD -رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ-آنتروپومتری دانش آموزان مدارس ابتدایی و تحلیل
توزیع آنها جهت طراحی ارگونومیکی میز و صندلی مدارس ،مطالعه موردی شهرستان کرج ،دانشگاه تهران،
4311



پایان نامه دکترای دندانپزشکی ،بررسی شدت اضطراب در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در بخش های مختلف دانشکده در نیمسال دوم تحصیلی  .33-30دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم



پزشکی شهید بهشتی ،سال 4317-13
دکتر جواد صنعتی و دکتر کورش امیدی -دو پایان نامه ،دوره کاربردی مدیریت خدمات بهداشت صنعتی و طب کار -دو
سال و نیم -بررسی امکان سنجی استفاده از قالب های گوشی در پاالیشگاه گاز خان گیران و پتروشیمی
بجنورد ،گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.4311 ،



دکتر حمید سلیمانی -پایان نامه دوره کاربردی مدیریت خدمات بهداشت صنعتی و طب کار -دو سال و نیم -بررسی
میزان شیوع اختالالت شخصیتی مدیران در یکی از ادارات جنوب کشور 4314 ،و  -4311گروه بهداشت حرفه ای



دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران4311 ،
......

استاد مشاور پایان نامه ها


پایان نامه دکترای حرفهای دندانپزشکی -مقایسه دو روش  Conventionalو فیلم آموزشی بر کاهش پالک
میکروبی دانش آموزان دختر دبستانی شهر تهران در سال تحصیلی  ،9533 -31دانشکده دندانپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی4311 ،



پایان نامه دکترای حرفهای دندانپزشکی -مقایسه دو روش  Conventionalو فیلم آموزشی بر کاهش پالک
میکروبی دانش آموزان پسر دبستانی شهر تهران در سال تحصیلی  ،9533 -31دانشکده دندانپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی4311 ،
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پایان نامه دکترای حرفهای دندانپزشکی -بررسی شیوع اختالالت ارگونومیک( اسکلتی -عضالنی) و عوامل مرتبط
با آن در دندانپزشکان عمومی شهرستان مشهد سال 4313 ،9530



پایان نامه دکترای تخصصی - PhD -رشته بهداشت حرفه ای -ارائه مدل ارگونومیک ایستگاه کار قالیبافی با
تأکید بر وضعیت بدنی مناسب ،بر پایة بررسی میدانی و مداخله های آزمایشگاهی -گروه بهداشت حرفه
ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.4311-13 ،



پایان نامه کارشناسی ارشد ) (M.S.P.Hرشته بهداشت حرفه ای -بررسی استرس شغل و ارزیابی وضعیت
بهداشت روانی پرستاران شاغل در بیمارستان شهر رشت -گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران.4314-11 ،



پایان نامه گواهینامه عالی بهداشت عمومی ) (M.P.Hرشته بهداشت حرفه ای -مطالعه اثر صداهای محیط کار
بر سطح شنوایی و فشار خون شریانی شاغلین مجتمع پاالیشگاهی تهران -گروه بهداشت حرفه ای
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.4311-14 ،



پایان نامه کارشناسی ارشد ) (M.S.P.Hرشته بهداشت حرفه ای -ارائه یک سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.4314-11 ،



پایان نامه گواهینامه عالی بهداشت عمومی ) (M.P.Hرشته بهداشت حرفه ای -بررسی شیوع افت شنوایی
حسی -عصبی در کارکنان منطقه نفتی جزیره الوان -گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی تهران.4311-14 ،



پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بهداشت حرفه ای -بررسی تاثیر ارگونومی محیط کار بر کیفیت محصول در
یک شرکت داروسازی -گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.4311-14 ،



پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای -بررسی و ارزیابی علل و میزان شیوع اختالالت اسکلتی،



عضالنی در رانندگان پایانه های باربری شهرستان سبزوار -گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران.4331-11 ،
....

داوری پایان نامه ها :


فرزانه زمانی ،کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای -ارزیابی سامانه کار فرآیندهای تولید در یک کارخانه فرم
دهی فلز از دیدگاه ارگونومی کار -گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران،
.4313



مهدی بهجتی اردکانی ،کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای -ارزشیابی آالینده های شیمیایی در فرآیند ظهور
و ثبوت فیلم در بخش های رادیولوژی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران -گروه بهداشت
حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.4313 ،



...

کتاب :


خانی جزنی ،ر .ارجح ا .هادیان ،ن ،سلطانی فر ،ص ،چهره خند ،ز .کتابشناسی نسخ خطی پزشکی در ایران-
 -4334کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

جزوات درسی :
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، ریاضیات عمومی، انرژی و آلودگی هوا، مدیریت و اقتصاد بهداشت، ارگونومی سیستمها و برنامهریزی محیط کار
،411  پایه و:  ریاضیات، سیستم های سوخت رسانی، موتورهای احتراق داخلی، مکانیک خودروها،فیزیک عمومی
...  سیستم های جعبه دنده اتوماتیک و ترمز خودروها و، ماشین های الکتریکی-الکتریسیته صنعتی
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 - 11رضا خانی جزنی ،امیر کاوسی ،میثم متاجی .بررسی ارتعاشات دریافتی در اربران چش بادی  ،مجله
سالمت کار ایران ( 4313 ،زیر چاپ)
 - 13رضا خانی جزنی ،امیر کاوسی ،میثم متاجی ،شهرام وثوقی .تعیین نیروهای چنگشی و فشاری در مدل
سازی ابزارآالت مرتعش ،کنفرانس بین المللی مدیریت ،حسابداری و مهندسی صنایع ،تابستان ،4313
استانبول.
 - 17رضا خانی جزنی ،امیر کاوسی ،میثم متاجی ،شهرام وثوقی .مدل بیومکانیکی مردان ایرانی بر پایه زبان
انی اسکریت ،مجله طب انتظامی( ،زیر چاپ)
 - 13رضا خانی جزنی،امیر کاو سی دوالنقر،میالد امیدوار تاثیر پذیرش پاردایم های علمی بر نوع ارزیابی
ماکروارگونومیک با تاکید بر روش های فرگشت تاریخی روش های ارزیابی ماکروارگونومیک
 - 11رضا خانی جزنی ،مرجان فیروزه ،امیر کاوسی  ،جلیل نظری ،محمد دشتی بررسی تاثیر اجرای ارگونومی
مشارکتی بر کیفیت زندگی کاری شاغلین در یکی از شرکت های فوالدسازی ایران مجله علمی پژوهشی سالمت کار
ایران -دوره  – 41شماره 3
 - 11رضا خانی جزنی ،شهناز طباطبایی ،امیر کاوسی ،سعید قانع .ارتباط بین عوامل سازمانی و زمان بندی کار با
خستگی ،سالمت و به – زیستی اجتماعی در راهبران و روءسای قطار شرکت راه آهن ایران -فصلنامه
علمی،پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی .دانشگاه شهید بهشتی4313.
 - 31رضا خانی جزنی ،حسین فالح ،ابوالفضل برخورداری ،غالمحسین حلوانی ،رجب علی حکم آبادی (.)4311
پیش بینی میزان بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی اندام فوقانی به روش  CTD Risk Indexدر سفالگران شهرستان

میبد .مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان.
 - 34رضا خانی جزنی ،مهناز صارمی ،امیر کاوسی ،محمد رضا منظم ،معصومه عابدی  .)4314( ،بررسی تاثیر
ارتعاش تمام بدن بر زمان عکس العمل ،بار کاری ذهنی و فیزیولوژیک رانندگان خودرو های سواری ،مجله علمی
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران .دوره  – 41شماره  -1سال .4314
 - 31خانی جزنی رضا ،صارمی مهناز ،کاوسی امیر  ،هادی شیرزاد ،رضاپور تارا .)4314( ،بررسی ابعاد مختلف
خستگی درافسران پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران در سال  -4311نشریه علمی -پژوهشی طب انتظامی-

سال اول ،4،تابستان .4314
 - 33مهناز صارمی ،رضا خانی جزنی ،تارا رضا پور  ،امیر کاوسی  ،هادی شیرزاد .اثرات ناشی از مواجهه شغلی با
صدای ترافیک بر خواب افسران پلیس .مجله طب انتظامی –دوره  -1شماره  -3صفحات 111-413

 - 31رضا خانی جزنی ،مهناز صارمی ،امیر کاووسی ،هادی شیرزاد و تارا رضاپور .صدا و خستگی .فصلنامه
کار سالم – شماره  11و 14
 - 33حسین فالح ،رضا خانی جزنی ،ابوالفضل برخورداری ،غالمحسین حلوانی ،محمد موحدی .)4314( ،ارزیابی
ریسک فاکتورهای اختالالت اسکلتی -عضالنی اندام فوقانی به روش شاخص  OCRAدر سفالگران شهرستان
میبد در سال  .4311فصلنامه علمی تخصصی طب کار -دوره چهارم /شماره اول و دوم  /بهار و تابستان -/14تیرماه
 ،4314صفحات .14-31

 - 37مهناز صارمی ،رضا خانی جزنی ،امیر کاوسی ،تارا رضا پور ( .)4314پرسشنامه ارزیابی ارگونومیکی ابزار دستی
غیر قدرتی  :معرفی واعتبار سنجی در دندانپزشکی  -مجله علوم پزشکی دانشگاه شاهد (دوماهنامه دانشور
پزشکی) -سال  41شماره  ، 411شهریور .4314
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 - 33شهناز طباطبایی ،رضا خانی جزنی ،اعظم ملکی ،خدیجه وفا ،نسرین شهبازی .شرایط ارگونومیکی ،اختالالت
اسکلتی-عضالنی و کیفیت زندگی روانی -اجتماعی کارکنان بخش مونتاژ یکی از واحدهای صنعتی شهر تهران.
فصلنامه کار سالم – سال پنجم -شماره 11
 - 31رضاخانی جزنی ،دکتر مهناز صارمی ،دکتر محمد علی سنجری و دکتر امیر کاوسی .بررسی تاثیر کفپوش و
ارتفاع زیرپایی در تعیین میزان خستگی عضالنی و میزان ناراحتی در فعالیتهای ایستاده طوالنی مدت .نشریه
سالمت کار در ایران  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران
 - 31رضا خانی جزنی ،شبنم سیدزاده صابونچی ،زهرا قربانی ،هدیه توتونی  ،ایمانه عسگری .بررسی مقایسهای
هزینههای دو روش فلوریداسیون نمک و فلورایدتراپی در مطب دندانپزشکی با روش هزینهیابی به ازای فعالیت.
مجله دندانپزشکی دوره  ,17شماره ) 4311-3 ( - 1
 - 11کتایون جهانگیری ،رضا خانی جزنی ،کیومرث اله بخشی* ،حسن جمشیدی.بررسی تطبیقی تغییرات
محتوایی و ساختاری پروژه اسفیر در بخش استانداردهای مشترك .فصلنامه امداد و نجات  ،سال پنجم ،شماره 1
(پیاپی )11
 - 14صارمی ،م ،.خانی جزنی  ،ر ،.تاسی،پ (،.تابستان  .)4313مقایسه میزان خستگی ،کمیت و کیفیت خواب در
نوبت کاران پیر و جوان  ،مجله پژوهش در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – دوره  ،31ش  ، 1صفحه

.433-411
 - 11رضا خانی جزنی ،محمد رضا ابریشمی ،حنانه قربانی ،محدثه اعتماد مقدم ،محمد جواد خرازی ( ،زیر چاپ).
مقایسه دو روش معمول و فیلم آم وزشی بر کاهش پالك میکروبی دانش آموزان دبستانی شهر تهران ،سال تحصیلی
 -4311-11مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- 13خانی جزنی،ر ،.مسلمی،ا -)4311( ،.تعرفه های خدمات پس از فروش و نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی،
دندانپزشکی و آزمایشگاهی -فصلنامه طب و تزکیه -اعالم قبولی.
 - 11خانی جزنی،ر -)4311( ،.ساماندهی مدیریت تجهیزات پزشکی کشور -فصلنامه طب و
تزکیه -اعالم قبولی.
 - 13خانی جزنی،ر ،.مسلمی،ا -)4311( ،.ساماندهی ارتقاء کیفیت و توسعه تولید ملی لوازم و تجهیزات پزشکی،
دندانپزشکی و آزمایشگاهی -فصلنامه طب و تزکیه.
 - 17خانی جزنی،ر -)4311( ،.مطالعة اثر صدای ناخوشایند و آوای خوش بر انسان در محیط زیست و کار -کاشان
و رفسنجان -4311 ،خالصه مقاالت :دومین همایش ملی صدا ،سالمتی و توسعه 11-17 -آبان ماه -4311
دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،صفحه .77
 - 13رنجبر،ا ،.خانی جزنی،ر ،.صدیقی ،ع -)4311( ،.رادیکال های آزاد و صدا -خالصه مقاالت صفحه .14
 - 11خانی جزنی ،ر ،.صفوی ،ح ،.مسلمی،ا ،.سلیمانی،ع -)4313( ،.طرح ساماندهی بانک اطالعات مواد ،لوازم و
تجهیزات پزشکی کشور -فصلنامه طب و تزکیه -شماره ،33 :ص .1-13
 - 11خانی جزنی ،ر ،.کیان فر ،م ،.کاظمیان،م -)4313( ،.مروری اجمالی بر قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و مواد ذیربط بخش بهداشت ،درمان ،آموزش و پژوهش ،فصلنامه طب
و تزکیه -شماره  ... ،37اعالم قبولی
 - 31خانی جزنی ،ر ،.لحمی ،م.ع .و محرابی ،ی .)4313( ،بررسی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در یک مرکز
تحقیقات پزشکی -خالصه مقاالت :اولین همایش ملی ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 13و17
آذرماه  -4313دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -صفحه .33 :
 - 34خانی جزنی ،ر ،.و فراست،ا ، )4311(.مطالعه صدا ،سالمتی و زندگی اجتماعی کارگران در واحدهای صنعتی
پرس صنایع خودروسازی -خالصه مقاالت :اولین همایش ملی صدا ،سالمتی و توسعه1 -و 3اسفندماه -4311
دانشگاه علوم پزشکی مشهد -صفحه .33 :
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 - 31امیدی ،ك ،.صنعتی ،م.ج.؛ خانی جزنی ،ر ،.واحدیان ،م .)4311( ،.مقایسه قالب های ضد صوت در حفاظت
شنوایی افراد با دیگر محافظت های صوتی در پرسنل تحت برنامه حفاظت شنوایی مجتمع پتروشیمی بجنورد در
سال  -4314-11خالصه مقاالت :اولین همایش ملی صدا ،سالمتی و توسعه1 -و 3اسفندماه  -4311دانشگاه
علوم پزشکی مشهد -صفحه.33 :
 - 33چوبینه ،ع ،.لحمی ،م.ع ،.حسینی،م ،.خانی جزنی ،ر ،.و شاهنوازه ،ه .)4311( .اختالالت اسکلتی -عضالنی در
صنعت قالیبافی ایران .مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی .سال دوم ،شماره  ،3صفحات -11 :
.1
 - 31کریمی ،ع ،.سهرابی ،ز ،.خانی جزنی ،ر ،.و فرهادی،م( ،.بهار  .)4314ذیج علمی دانشگاهها .فصلنامه علمی
پژوهشی طب و تزکیه -شماره .11

طرح های تحقیقاتی:





















تبیین پیامدهای ناشی از ظهور پدیده تغییر اقلیم در ایران ،در حال اجرا
تبیین تجربه داوطلبی از دیدگاه داوطلبان جمعیت هالل احمر کشور ایران :یک مطالعه پدیدار شناسی ،در حال اجرا
تبیین نیازها و اولویت های پژوهشی بین رشته ای در حوزه سالمت در بالیا ،در حال اجرا
تبیین نیازهای سالمت زنان آسیب دیده در بالیای طبیعی :مطالعه موردی زلزله و سیل استان بوشهر ،در حال اجرا
تدوین سند راهبردی پنج ساله گروههای آموزشی دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،در حال اجرا
تحلیل تاثیر استقرار روش های  PQMو  PRMمبتنی بر استاندارد  PMBOKبر ایمنی صنعت ساخت و ساز (مطالعه
موردی پروژه اطلس پالزا)4311 ،
تحلیل جو ایمنی بیمارستان شهدای تجریش ،در حال اجرا
تدوین برنامه آمادگی دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست در برابر زلزله ،در حال اجرا
طراحی ابزار تحلیل جنسیتی در مخاطرات طبیعی و تعیین روایی و پایایی آن ،در حال اجرا
مطالعه امکان سنجی استقرار سیستم آموزش الکترونیکی در دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،در حال اجرا
بازنگری برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته ارگونومی -دانشکده سالمت ،ایمنی محیط زیست دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی4314 -
بررسی ارتباط میان نگرش دینی و سالمت اخالق حرفه ای در میان اعضائ هیئت علمی دانشکده های دندانپزشکی شهر
تهران ( 4314 ،در حال انجام )
بررسی تاثیر م داخالت ارگونومی مشارکتی در ارتقاء سطح ایمنی و کاهش میزان حوادث شرکت فوالد ناب تبریز در
سال ،11-11اسفند 4311
اولویتبندی چالشهای پیش روی نظام سالمت ایران( 4314 ،در حال انجام)
بررسی تأثیر مداخالت ماکروارگونومی در ارتقاء سطح ایمنی و کاهش حوادث از طریق مشارکت کارکنان شرکت فوالد
ناب تبریز4311 ،
بررسی ارتباط آلودگی هوا و صدای ترافیک با میزان خستگی در افسران پلیس راهنمایی و رانندگی4311 ،
بررسی تأثیر ترکیبی زاویه پشتی صندلی و ارتعاش تمام بدن بر زمان عکس العمل و بارکاری رانندگان خودروهای
سواری4311 ،
بررسی جامع و سام اندهی مجدد فرایند کارآموزی رشته بهداشت عمومی دانشکده بهداشت مشهد4311 ،
بررسی معیارهای تعیین استاد توانمند از دیدگاه همکاران  ،دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته های بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد 4313
ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -اسفند ماه  -4311مرحلة اول،
مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم ،دانشکدة دندانپزشکی و مرکز آموزشی ،درمانی طالقانی -تهیه گزارش نهایی
جهت ارائه
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.4331 -ارائه پیشنهاد طرح سازماندهی بهداشت حرفه ای کشور در سطح کالن
. در وزارت صنایع4371-73  مصرف و روند آینده صنعت لنت کشور در سالهای، تولید،انجام طرح پژوهشی وضعیت بازار
 ماشین-) پروژه و موافقت اصولی11(  کیفیت بیست، کمیت،بررسی و ارزیابی صنعت لنت ترمز کشور از حیث تناسب
. طرح پژوهشی نمونه تایید شده وزارت فرهنگ و آموزش عالی- وزارت صنایع4373  سال-آالت و خطوط تولید
.وزارت صنایع4371 -انجام بررسی و چگونگی روش تولید لنت ترمز و محاسبات فنی پروژه یکهزار خودرو لنت ایران
.4377 - معاونت برنامه ریزی بنیاد مستضعفان،پژوهشی پیرامون شبکه توزیع کاال و ارائه خدمات در جهان و ایران
تحقیقی پیرامون تکنولوژی تولید و فنی (ماشین آالت و تجهیزات وابسته و مواد) شرکت خودرو لنت ایران وزارت
.4377 -صنایع
،تحقیقی پیرامون شرکت های خارجی و نمایندگی های مربوط در ارتباط با تجهیزات علمی و پژوهشی دانشگاهها
.4373  دی ماه- دفتر تجهیزات علمی و پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی-دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی کشور
.4377 - شرکت خودرو لنت ایران وزارت صنایع-لوازم و تجهیزات یک پروژه ملی










: سخنرانی در مجامع علمی و همایش ها


Exposure to air pollution and subjective fatigue among traffic policemen in Tehran, IRAN.
International Congress on Environmental Health –ICEH- Lisbon ,2012. (Oral
presentation)



The Empowerment Training Effectiveness on Life and Social Skills and Mental Health of
Tehranian Educated Women. The First Iranian International Conference on Women 's
Health, shiraz,2012. (Oral presentation)



Ecological Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Northwest of the
Persian Gulf. ICPES 2013 : International Conference on Plant and Environment
Sciences UAE, Dubai March 05-06, 2013.(Oral presentation)



Job Satisfaction, Stress, Work Load and Cognitive Errors in Relation to Subjective Fatigue.
Fifth International Conference of Cognitive Science, Iran- Tehran (ICCS 2013). (Oral
presentation)



Total Petroleum Hydrocarbon Contamination in Sediment and Wastewater from the Imam
Khomeini and Razi Petrochemical Companies- Iran. ICEMSR 2012 (September),
international conference on environmental and ecological engineering, Berlin, 2012.
(Oral presentation)



Assessment of Contamination by Petroleum Hydrocarbons in Sediments of Musa Bay,
Northwest of the Persian Gulf-Iran. International Conference on Environment, Energy
and Biotechnology, 2012. (Oral presentation)



Contamination by Poly aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Sediments of Musa Bay around
the Coastal Area of Imam Khomeini Petrochemical Company. International proceeding on
Ecological, Environmental and Bio-Sciences (ICEEBS'2012) April 13-15, Pattaya, 2012.
(Oral presentation)

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،4311 ،پژوهش و اخالق علمی در قرآن به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش
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بررسی تاثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر فاکتورهای خواب افسران پلیس ،همایش ملی مدیریت آلودگی هوا
وصدا -9519 ،دانشگاه صنعتی شریف.



بررسی تاثیر تداوم صدا و آلودگی هوا بر روی عملکرد .همایش ملی مدیریت آلودگی هوا وصدا -9519 ،دانشگاه
صنعتی شریف.



بررسی اثر بخشی فعالیت کمیته های ای منی و بهداشت کار بر کاهش میزان حوادث در یکی از شرکت های فوالد
سازی ،هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار ،قزوین  95لغایت  93اردیبهشت ماه سال 9516



تهیه ابزاری جهت ارزیابی ارگونومیکی ابزار آالت دستی ،هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار ،قزوین



 95لغایت  93اردیبهشت ماه سال 9516
بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ارشد و میزان وقوع حوادث ناشی از کار در رده های تابعه قرارگاه سازندگی نوح
(ع)  ،هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار ،قزوین  95لغایت  93اردیبهشت ماه سال .9516



طراحی پرسشنامه ایی جهت ارزیابی ارگونومیکی ابزارآالت دستی  .هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی
کار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران سال
.9516



بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با حوادث ناشی از کار در یکی از شرکت های فوالدسازی ایران .پنجمین همایش
سراسری طب کار و بیماری های شغلی .انجمن علمی طب کار و دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات طب
کار سال .8831



آسیب شناسی سازمان HSEدر پروژه ها ی عمرانی .همایش ملی سالمت ،ایمنی و محیط زیست  ،قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیاء (ص) سال .8831



بررسی تاثیر اجرای ارگونومی مشارکتی بر کیفیت زندگی کاری شاغلین در یکی از شرکت های فوالد سازی ایران. .
همایش ملی سالمت ،ایمنی و محیط زیست  ،قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) سال .8831



سبک رهبری مدیران عامل و وقوع حوادث شغلی  .همایش ملی سالمت ،ایمنی و محیط زیست  ،قرارگاه
سازندگی خاتم االنبیاء (ص) سال .9516



 ، Basic Science & Healthسمینار ملی نقش علوم پایه در ارتقاء سالمت  ،انجمن پروتئومیکس



پزشکی ایران در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .9531 ،
ارتباط عوامل بهداشت حرفه ای با متغیرهای روانشناختی و جمعیت شناختی در کارکنان یکی از واحدهای تولیدی –
صنعتی واقع در استان مرکزی .جشنواره کار سالم و همایش ارتقای سالمت و ایمنی محیط کار ،دانشگاه علوم



پزشکی تهران.9531 ،
بررسی تاثیر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کارگران ساختمانی در شهر مشهد.



دومین همایش ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر .9531
بررسی ارتباط بین سالمت عمومی و بهداشت حرفهای با متغیرهای جمعیتشناختی در کارکنان شرکت تولیدی –
صنعتی پارسقفل .دومین همایش ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر



.9531
بررسی وضعیت استاندارد سازی آزمایشگاه های شیمی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد از نظر رعایت
ضوابط توصیه شده توسط آژانس محیط زیست در سال  .4311دومین همایش ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت
حرفهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر .9531



نرم حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و عملیات پیمانکاری .دومین همایش ساماندهی مدیریت ایمنی و
بهداشت حرفهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر .9531



آینده پژوهی و پیش بینی در مدیریت ساختار یافته . HSEدومین همایش ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت
حرفهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر .8813
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بررسی وضعیت بهداشت محیط دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال  .4311دومین همایش
ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر .9531



نقش رشتههای علوم پایه در رفع چالشهای نظام سالمت و دستیابی به افق چشمانداز بر اساس نقشه جامع علمی
سالمت کشور -اولین سمینار ملّی نقش علوم پایه در ارتقاء سالمت ،دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی93 ،و  91اسفند 9531



معیارهای تعیین استاد توانمند از دیدگاه دانشجویان رشته های بهداشتی در دانشکده بهداشت مشهد  .4313دهمین
کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 9533



بررسی معیارهای تعیین استاد توانمند از دیدگاه فارغ التحصیالن رشته های بهداشتی در دانشکده بهداشت مشهد
 .4313دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 9533



مدیریت ایمنی و پیشگیری از حوادث سفر ،سمینار ایمنی و پیشگیری حوادث ،دانشکده پزشکی دانشگاه
شاهد.9532 ،



کلیات ارگونومی ،سمینار سراسری ارگونومیبرای کارفرمایان صنایع شمال شرق کشور  71 ،دی ماه ،9532
مرکز بهداشت شماره یک شهرستان مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 9532



مدیریت کنترل بیماریهای ریوی شغلی ،همایش سراسری بیماریهای ریوی شغلی  ،دانشکده پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد ،هتل پردیسان  ،اسفندماه .9532



مدیریت کنترل -بهداشت ،ایمنی و محیط ) ،(HSEدومین همایش سراسری  ،HSEقرارگاه سازندگی خاتم
االنبیاء.9530 ،



آلودگی

صوتی

و

رفتار

اجتماعی-

همایش

آلودگی

صوتی

در

تهران

و

سایر

کالن شهرها ،مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران.)9533( .


توسعه و مدیریت کنترل صدا و ارتعاش ،دومین همایش ملی صدا سالمتی و توسعه 71 ،الی  70آبان ماه ،9531
کاشان -دانشگاه علوم پزشکی کاشان .9531



جایگاه استاندارد و مدیریت تجهیزات پزشکی ،اولین سمینار استاندارد مواد و لوازم و تجهیزات پزشکی،9535 -
سخنرانی اختتامیه به جای جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی



استاندارد ضامن سالمت ،اولین سمینار استاندارد مواد ،وسایل و تجهیزات پزشکی  2اردیبهشت 9535



ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ،اولین همایش ملی ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه
ای73 ،و 70آذرماه  -9535باشگاه صنعت نفت تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.



ساماندهی مدیریت لوازم ،تجهیزات و تاسیسات پزشکی کشور ،موسسه ابن سینای بزرگ.9537 ،



مدیریت ک نترل صدا و ارتعاش ،اولین همایش ملی صدا ،سالمتی و توسعه7 ،و 5اسفندماه  .9537مشهد مقدس-
دانشگاه علوم پزشکی مشهد.



سیاست های کالن وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در زمینه تصویربرداری ،اولین همایش تصویربرداری
(تشخیص-درمان).9539



مدیریت کالن در بهداشت محیط و حرفه ای کشور ،چهارمین همایش کشوری بهداشت محیط  93الی  92آبان ماه
 .9536داشنگاه علوم پزشکی یزد -سخنران اختتامیه

فرایندهای آموزشی:
 - 4فرآیند تاسیس و راه اندازی مجتمع آموزش عالی سالمت ورامین4313 ،
 - 1سبک مدیریت تلفیقی نوین در تحول و تعالی بنیادین سازمانی با هدف استقرار  ،تثبیت  ،رشد و ایجاد فرهنگ
و مدیریت آموزشی جامع.4314 ،
 - 3تدوین برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشکده سالمت،
ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4311،4311و .4314
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 - 1تدوین برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشکده
سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تصویب ضرورت ایجاد و تایید برنامه آموزشی تدبینی
در مرحله پیش از ابالغ توسط وزارت علوم تحقیقات و فن آوری.4311 ،
 - 3بازنگری برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ارگونومی  ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.4311 ،
 - 7مدیریت و رهبری در جهت ایجاد تحول در برنامه های آموزشی دانشکده ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4311 ،
 - 3سبک مدیریت تلفیقی نوین در انتقال و استقرار جامع ساختاری مؤسسه آموزش عالی ،دانشکده سالمت ،ایمنی و
محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( 4311 ،کسب عنوان فرایند برتر آموزشی)
 - 1بازنگری فرایند آموزش عملی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی مشهد4311 ،
 - 1مدیریت و رهبری در جهت ایجاد تحول در برنامه های آموزشی دانشکده ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4311 ،
- 41احیا ،پذیرش و بازنگری برنامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی ایمنی صنعتی برای اولین بار
در کشور در قالب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی4311 ،
- 44تعیین دیدگاه مدیران ،کارشناسات و فارغ التحصیالن رشته بهداشت محیط در ارتباط با کارآمدی
کارآموزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد4311 -11 ،

موارد دیگر:
 مسئول برنامهریزی و راهاندازی هشت( )1رشته کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشکدههای بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی مشهد و دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4317-4311
 مسئول تهیه برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،HSE -مصوب وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی.4314 -
 مشارکت در تهیة برنامة رشته کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -مصوب وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.9531 -
 پیشنهاد درس اقتصاد بهداشت و مدیریت برای رشته های پزشکی -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.9535 -
 پیشنهاد درس ایمنی و بهداشت حرفه ای گروههای پزشکی و پیراپزشکی -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی-
.9535
 میزگرد ساماندهی مدیریت لوازم و تجیهزات پزشکی ،دندانپزشکی و آزمایشگاهی کشور -ایران مد  -9537نمایشگاه بین
المللی.
 میزگرد ساماندهی مدیریت و لوازم و تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی و آزمایشگاهی کشور -ایرانمد  -9531نمایشگاه بین
المللی.
 دبیر علمی دومین همایش ملی صدا ،سالمتی و توسعه 71 -الی  70آبان ماه  -9531دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 میزگرد مدیریت کنترل صدا در محیط کار و زندگی -دومین همایش ملی صدا و سالمتی و توسعه 71 -الی  70آبان ماه
 -9531دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
 عضو میزگرد مهندسی پزشکی و اشتغال  ،پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی  71 ،و  73بهمن ماه  9532دانشگاه
آزاد اسالمی واحد مشهد.
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 دبیر علمی دومین هم ایش ملی ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای -دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز
تحقیقاتی  ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک).9533
 دبیر علمی اولین همایش ملی صدا سالمت و توسعه -آذر ماه -4314دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 دبیر علمی اولین همایش ملی ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای -دی ماه -4311دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی

برنامه های صدا و سیما :
 خانی جزنی،ر ،.اسفندماه  4314الی خردادماه  -4311آلودگی صوتی -صدا ،سالمتی ،مدیریت کنترل ،سیمای جمهوری
اسالمی ایران -شبکه تهران ،دوازده جلسه  93-76دقیقه ای.
 خانی جزنی،ر ،.خردادماه  4311الی شهریورماه  -4311فرهنگ آپارتمان نشینی سیمای جمهوری اسالمی ایران -شبکه
تهران ،دوازده جلسه  93-76دقیقه ای.
 خانی جزنی،ر ،.مهرماه الی بهمن ماه  -4311خانه سالم ،سیمای جمهوری اسالمی ایران -شبکه تهران ،چهارده جلسه
 93-76دقیقه ای.
 خانی جزنی،ر -4311 .جایگاه تجهیزات و مهندسی پزشکی در ایران ،سیمای جمهوری اسالمی ایران -شبکه چهار ،برنامه
در پرتو ،یک جلسه  16دقیقه ای.
 خانی جزنی،ر 43 ،.آبان ماه  -4311کیفیت و کمیت تجهیزات پزشکی و تولید آن در کشور ،شهر سالمتی ،سیمای
جمهوری اسالمی ایران -شبکه پنج ،یک جلسه  16دقیقه ای.
 خانی جزنی،ر -4311-4313 ،.آلودگی صوتی و بهداشت خانواده صدا جمهوری اسالمی ایران دو جلسه  13دقیقه ای.
 خانی جزنی،ر 14 ،.آبان ماه  -4311صدا ،ارتعاش و فرهنگ کنترل ،سیمای جمهوری اسالمی ایران -شبکه پنج ،یک
جلسه  76دقیقه ای.

سمت ها در همایش ها و کنفرانس ها :
 دبیر علمی چهارمین همایش علمی ارتقای و ایمنی محیط کار جشنواره کار سالم.9519 ،
 دبیر علمی همایش ملی سامان دهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ،دانشگاه ها ،پژوهشگاه ها و مراکز
تحقیقاتی 9532 ،تا .9531
 عضو کمیته علمی و اجرایی کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسالم و ایران -موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران،
وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،دانشگاه تهران .9529
 عضو کمیته علمی و دبیر اجرایی کنفرانس های کاشت حلزون شنوایی -موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران ،دانشگاه
علوم پزشکی ایران.9529-27 -
 طراح و دبیر علمی اولین همای ش ارتقاء کیفیت و توسعه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی کشور -مرکز مدیریت و هماهنگی
امور بازرگانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی داشنگاههای علوم پزشکی تهران و ایران -آبان ماه
.9536
 طراح و دبیر علمی ا ولین همایش ملی صدا ،سالمتی و توسعه -دانشگاه علوم پزشکی مشهد.9537 -
 عضو کمیته علمی و داوری پنجمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای -همدان.9535 -
 طراح و رئیس اولین سمینار بهینه سازی شیوه های انتخاب و خرید تجهیزات و اقالم پزشکی ،آزمایشگاهی و دندانپزشکی  ،و
 ...تیرماه .9535
 دبیر علمی دومین همایش ملی صدا ،سالمتی و توسعه -دانشگاه علوم پزشکی کاشان.9531 -
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 دبیر علمی ششمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای -دانشگاه علوم پزشکی کرمان .9533 -به علت تغییرات برگزار
نگردید.
 دبیر علمی دومین همایش ملی ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای -دانشگاه علوم پزشکی ارومیه .9530 -به
علت تغییرات برگزار نگردید.
 رئیس و دبیر ثابت هشت همایش معاونین ذیربط دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور به همراه مسئولین لوازم و
تجهیزات پزشکی.9536-31 -
 دبیر علمی اولین همایش ملی شرکت های دولتی ،عملکرد ،چالش ها ،راهبردها و چشم انداز آینده وزارت امور اقتصادی و
دارایی 3و 1مرداد ماه  -9531توضیح  :بعهده تعویق به دلیل تغییرات دولت و به سال  4313موکول گردید.
 عضو هیات رئیسه روز دوم سومین همایش بین المللی ایمنی بنادر ،9533 -سازمان بنادر و کشتیرانی مرکز همایش
های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.

کارگاه ها :
 مدیریت در صنعت ،4331-73 -وزارت صنایع -پنج کارگاه
 کمیته های برنامه ریزی و اجرایی در راستای ارتقاء کیفیت و توسعه تولید لوازم و تجیهزات پزشکی کشور-
اردیبهشت الی شهریور ماه  -4311ده جلسه -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 کاربرد تجهیزات پزشکی و دستگاههای اکسیژن ساز -4311 -سازمان تدارکات جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی
ایران و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 مدیریت و اقتصاد بهداشت -دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشجویان ترم .4313 -44
 مدیریت اقتصاد بهداشت و برنامه ریزی -دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشجویان ترم -44
.4313
 استانداردهای صدا و ارتعاش و مدیریت کنترل -دومین همایش ملی صدا ،سالمتی و توسعه  11الی  17آبان ماه .4311
دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
 آشنایی با قراردادها -مرکز پژوهش و آموزش سازمان بازرسی کل کشور -تهران ،اصفهان ،شیراز 4313 -و  ،4311سه
کارگاه.
 مدیریت و رفتار اجتماعی برای کارکنان بخش های درمانی و آموزش دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی – آذر ،دی و بهمن ماه .4311
 ارگونومی و مدیریت عملکرد ،ویژه اساتید و مسئولین دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی3 ،و 1خردادماه  ،4313سالن تله کنفرانس.
 اولین سمینار آموزش دندانپزشکی اجتماعی -آشنایی با اصول آموزش بهداشت دهان و دندان برای گروههای
هدف ،برنامه ریزی ،مدیریت و تامین بودجه طرحهای بهداشت و پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان ،بحث
آزاد در رابطه با شرایط ویژه مراکز بهداشتی درمانی و جمعیت تحت پوشش به منظور ارائه روشهای اجرای
مناسب ،ویژه دندانپزشکان استان تهران ،پنجم دی ماه  ،4313سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی.
 ارگونومی و مدیریت عملکرد ،ویژه اساتید و مسئولین دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد3 ،و1
بهمن ماه  ،4313سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی.
 آشنایی با مفاهیم دانش ارگونومی بمنظور ارتقاء کارآیی ،بهره وری و پیشگیری از اختالالت اسکلتی -عضالنی
در محیط کار ،ویژه دندانپزشکان استان تهران 47 ،اسفندماه  ،4313سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی.

مصاحبه ها :
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 بیش از شصت مصاحبة علمی و مبسوط در زمینه های ساماندهی مدیریت لوازم و تجهیزات پزشکی کشور ،فرهنگسازی و
نگهدرای کاربرد منابع فیزیکی ،و ایمنی و حمایت از تولید ملی ،بهداشت حرفه ای و  . ....انعکاس یافته در ماهنامه های
مهندسی پزشکی ،نشریة بهداشت حرفه ای و پیام سالمت.4311-11 -

شوراها و کمیسیون های تخصصی :
 عضو و دبیر شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 79 ،فروردین  9513تا کنون
 رئیس کمیته انضباطی بدوی دانشجویان و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 79 ،فروردین  9513تا
کنون
 عضو کمیته تخصصی دانشکده های ( بهداشت  ،پیراپزشکی  ،توانبخشی ،پرستاری  ،تغذیه  ،سالمت ) 9533-
الی تاکنون.
 عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته ارگونومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 4317 -الی .4311
 عضو کمیته تجاری سازی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور نهاد ریاست جمهوری 4313 -تا .4313
 عضو شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی علوم پایه پزشکی و بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
.4331-4311
 عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی گروه بهداشت حرفه ای (.)4331-14
 نایب رئیس و دبیر شورای سیاست گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور -وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی.4311-11 ،
 رئیس شورای تخصصی لوازم و تجهیزات پزشکی -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.4311-11 ،
 عضو مدعو طراحی سئوال امتحان ورودی کارشناسی ارشد و دکترای بهداشت حرفه ای.4311 -
 عضو کمیسیون نظارت و ارزشیابی علوم پایه پزشکی و بهداشت -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی-11 -
.4331
 سرپرست کمیته اجرایی کنفرانس های کاشت حلزون شنوایی  31و  -4333موسسه دانش و پژوهش ا یران.
 عضو شوراها و کمیسیون های مختلف علمی ،پژوهشی راه اندازی و گسترش رشته های  Ph.Dسیاستگذاری،
برنامه ریزی و اجرایی در وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری و وزارت صنایع و معادن (.)4377-4331
 مشارکت در تنظیم منابع و فعالیت های پژوهشی کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران .4331-33
 تعریف و برآورد هزینه ای طرح های مختلف پژوهشی در موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران و عضو گروه فنی
و مهندسی آن موسسه .4331-33
 انجام مشاوره و تهیه گزارش علمی در زمینه چگونگی ساخت دندانهای آکریلیک و وضعیت تولید آن در کشور
.4334
 عضو گروه برنامه ریزی آموزشی انستیتوهای عالی تکنولوژی و تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش بعنوان
نماینده وزارت صنایع و معادن (.)4331-31
 همکاری با گروه ریاضی و بخش مکانیک دانشگاه کار در تهیه جزورات آموزشی و حل مسائل.

جنبی :
 عضو ستاد اجرایی ساختار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.4331 ،
 تهیه و تنظیم و تدوین مجموعه های هدف ،وظایف و پست های سازمانی و آئین نامه مالی و معامالتی ،کتابخانه جمهوری
اسالمی ایران و سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی به ترتیب در سالهای  4371و .4334
و
تحقیقات
علوم،
وزارت
پژوهشی
و
علمی
تجهیزات
شرکت
اساسنامه
 تدوین
فن آوری .4371
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 طراحی اهداف ،شرح وظایف ،چگونگی گردش کار و برنامه زمانبدی "دفتر تجهیزات علمی و پژوهشی " وزارت فرهنگ و
آموزش عالی .4373
 عضویت در کمیته بررسی ماهیت و حدود شیوه فعالیت بخش خصوصی از کمیته های بررسی زیرساخت اقتصادی کشور
( -)4371-4374متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسالمی دولت و صاحبنظران -بعنوان نماینده وزارتخانه های صنعتی.
 شرکت در دیوان داوری الهه بعنوان نماینده هیئت حمایت از صنایع دولت جمهوری اسالمی ایران 4374 ،الی .4371
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