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روانشناسی صنعتی و سازمانی

▪

بهداشت روانی( در محیط کار)

▪

استرس شغلی

▪

فرسودگی شغلی

▪

ارگونومی سازمانی

تحصيالت

 دکتراي تخصصی ( ) Ph .Dروانشناسی با گرايش روانشناسی کار از دانشگاه پنجاب –چنديگر ،هندوستان ،سالاخذ مدرك تیر .1384
 کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) روانشناسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي ،سال اخذ مدرك بهمن.1375
 -کارشناسی (لیسانس) روانشناسی با گرايش بالینی از دانشگاه تبريز ،سال اخذ مدرك شهريور .1366

تجارب شغلی

 .1عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشکده بهداشت و ايمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( - 1388/7/1تاکنون).
 .2مشاور شغلی در معاونت اشتغال و کارآفرينی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی(.)1388-1367
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 .3استاد مدعو در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا (.)1388-1383
عضویت در سازمانهای علمی و مسئوليت اجرایی

 .1عضو کمیته مشورتی – پژوهشی دانشکده بهداشت و ايمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مرداد .)1390- 1388
.2

عضو شوراي رابطین بینالملل دانشکده بهداشت و ايمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (- 1388/10/9

تاکنون).
 .3مسئول بخش روانشناسی آزمايشگاه ارگونومی دانشکده بهداشت و ايمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی(.)1395- 1389
.4

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ايران (عضو اصلی کمیسیون تخصصی روانشناسی

صنعتی – سازمانی و کمیسیون تخصصی مشاوره شغلی  -1385/8/25تاکنون ).
.5

عضو پیوسته انجمن مشاوره ايران (- 1388/4/6تاکنون).

 .6عضو پیوسته انجمن علوم ايمنی ايران و عضو اصلی هیات مديره انجمن ( -1392تاکنون).
.7

عضو هیات موسس انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی( -1395تاکنون)

.8

مسئول اساتید مشاور دانشکده بهداشت و ايمنی( 1395/8/29تا )1396/10/22

کسب امتيازات و بورس تحصيلی

 .1دريافت بورس تحصیلی از کمیسیون بورس دانشگاه پنجاب چنديگر هندوستان) 1382-1380 ( .
 .2کسب امتیاز پژوهشگر برتر در دانشکده سالمت،ايمنی و محیط زيست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در
جشنواره پژوهشی  25آذرماه .1390
 .3کسب امتیاز پژوهشگر منتخب در پايه استاديار در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جشنواره پژوهشی
 26آذرماه .1391

(ب) فعاليتهای پژوهشی

اجرای  3طرح پژوهشی

 .1توانمندسازي شهروندان زن باسواد ،فاقد مهارت و شغل ساکن در حوزه شهرداري منطقه  4تهران ( .)1388مجري طرح
تحقیقاتی مصوب شوراي هاي پژوهشی دانشکده سالمت ،ايمنی و محیط زيست و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
تهران.
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 .2بررسی ارتباط بین اختالالت اسکلتی – عضالنی و اضطراب و افسردگی در کارکنان بخش هاي اورژانس مراکز درمانی
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( .)1391مجري طرح تحقیقاتی مصوب شوراي هاي پژوهشی دانشکده
سالمت ،ايمنی و محیط زيست و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران.
 .3اعتبار سنجی پرسشنامه هاي سالمت عمومی ،استرس ناشی از کار ،رضايت شغلی ،خودکارآمدي و ويژگی هاي
شخصیتی براي کارکنان معادن و صنعت سیمان ايران( .)1395مجري طرح تحقیقاتی مصوب شوراي هاي پژوهشی
دانشکده سالمت ،ايمنی و محیط زيست و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران.
شرکت و ارایه  11مقاله در هشت کنفرانس بين المللی خارج از کشور
 . 1شرکت و ارايه دو مقاله علمی -پژوهشی در دومین سمینار جهانی روانشناسی  ،مشاوره و راهنمايی  ،آنتالیا ،ترکیه،
 1390/3/4تا .1390/3/8
 .2شرکت و ارايه يک مقاله در اولین کنفرانس بین المللی سالمت روانی خانواده ،اولین کنگره بین المللی مراقبت از جوانان و
سومین کنفرانس جهانی کودکان داراي والدين مبتال به بیماري روانی ،ونکوور ،بريتیش کلمبیا ،کانادا 1391/2/17 ،تا
.1391/2/19
 .3شرکت و ارايه دو مقاله علمی -پژوهشی در سومین سمینار جهانی روانشناسی  ،مشاوره و راهنمايی  ،ازمیر ،ترکیه،
 1391/2/20تا .1391/2/23
 .4شرکت و ارايه يک مقاله علمی -پژوهشی در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مديريت و علوم رفتاري ،ونکوور ،برينیش
کلمبیا ،کانادا 1394/4/30 ،تا .1394/4/31
 .5شرکت و ارايه يک مقاله علمی -پژوهشی در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مديريت و علوم رفتاري ،ونکوور ،بريتیش
کلمبیا ،کانادا 1395/4/28 ،تا .1395/4/29
 .6شرکت و ارايه يک مقاله مروري در سی و ششمین کنفرانس سالیانه آکادمی روانپزشکی کودك و بزرگسال ،کلگري ،آلبرتا،
کانادا 1395/6/27 ،تا .1395/6/31
 .7شرکت و ارايه دو مقاله علمی –پژوهشی در هفدهمین کنفرانس بین المللی مديريت و علوم رفتاري ،تورنتو ،اوتاوا ،کانادا،
 1396/4/5تا .1396/4/6
 .8شرکت و ارايه يک مقاله در کنفرانس بین المللی عوامل انسانی و ارگونومی کاربردي ،لوس آنجلس ،کالیفرنیا ،آمريکا،
 1396/4/26تا .1396/4/30
مقاالت چاپ شده در کنفرانس های بين المللی خارج از کشور
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Raheleh Tarani. Relationship between the Parent s’ Attachment Styles and Parent-Young Adults
Conflicts. Abstracts Summary of First National Conference on Family Mental Health, First
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5. Shahnaz Tabatabaei, Saeed Ghaneh, Hadi Mohaddes and Maryam Mehran. Relationship of Job
Satisfaction and Demographic Variables in Pars Ceram Factory Employees in Iran, Procedia- Social
and Behavioral Sciences Journal 84(2013):1795-1800 (3rd World Conference on Psychology,
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6. Shahnaz Tabatabaei and Raheleh Yarani. The effect of Different Kinds of Music on Memory Span
for Verbal and Non- Verbal Stimuli. 15th International Conference on Management and Behavioral
Sciences(IJMBS). Vancouver, British Columbia, Canada, 2015/7/20 to 2015/7/21.
7. Shahnaz Tabatabaei, Amir Kavouse and Noel Sarkissian. Comparing Operation –Room Personnel
Job Burnout in Private and Stateowned Hospitals in Tehran. International Journal of Management and
Behavioral Sciences(IJMBS), Vancouver, British Columbia, Canada, 2016/7/19 to 2016/7/21.
8. Shahnaz Tabatabaei Yahyaabadi, Katayoon Jahangiri, Meysam S. Keykaleh. Mental Health in
Refugee Children and Adolescents: A Systematic Review. Abstract Book of the 22nd International
Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions World Congress. The 36th
Annual Conference for the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Calgary TELUS
Convention Centre, Calgary, Alberta, Canada. September 18-22, 2016.
9. Shahnaz Tabatabaei, Zeinab Rasouli and Zahra Najafi. The Effect of Stress Management Education
Program on General Health of Coal Miners. International Journal of Management and Behavioral
Sciences (IJMBS). Toronto, Ottawa, Canada, 2017/6/26 to 2017/6/27.
10. Shahnaz Tabatabaei, Reza Khani Jazani, Amir Kavousi and Maryam Bahreini. Predicting
Musculoskeletal Disorders of Bank Employees through Ergonomic Workstation Indices. International
Journal of Management and Behavioral Sciences, (IJMBS). Toronto, Ottawa, Canada, 2017/6/26 to
2017/6/27.
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11. Shahnaz Tabatabaei, Reza Khani Jazani, Amir Kavousi and Maryam Bahreini. Relationship
between Ergonomic Workstations with Musculoskeletal Disorders and Job Stress among Staff of
Bank in Tehran City.8th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and the
Affiliated Conferences. The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA. AHFE 201717-21 July 2017.
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 5مقاله تحت چاپ

 .1مهدي شبانی آرانی ،شهناز طباطبايی و نبی اهلل منصوري .پیش بینی فرهنگ ايمنی بر اساس ابعاد فرهنگ
خطاپذيري در کارکنان يکی از واحدهاي تولیدي -صنعتی شهر تهران .ژورنال ايرانی ارگونومی.
 .2فاطمه چهاراقران و شهناز طباطبايی .بررسی ارتباط بین سطح ريسک ارگونومیکی و تنیدگی شغلی کارکنان يک
کارخانه تولید مواد غذايی .ژورنال ايرانی ارگونومی.
 .3مصطفی حسنوند ،شهناز طباطبايی .بررسی تاثیر وضعیت ارگونومیک ايستگاههايکار بر شیوع اختالالت اندام-
هاي فوقانی و ارتباط آن با عوامل روانی – اجتماعی در کارکنان بانکهاي استان لرستان .ژورنال سالمت کار
ايران.
 .4پريچهر رشیدي و شهناز طباطبايی .بررسی تاثیر روش هاي شالیکاري ،عوامل دموگرافیکی ،سبک زندگی و
استئوآرتريت بر اختالالت اسکلتی – عضالنی و کیفیت زندگی شالیکاران گیالنی .مجله علمی پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی مازندران.
 .5پدرام صدوق مغانلو ،شهناز طباطبايی و عیسی خواهشی .مشکالت اسکلتی -عضالنی و ارتباط آن با سالمت
روانی و فرسودگی شغلی در کارکنان بخش قلب و عروق .ژورنال معتبر خارجی.

(ج) فعاليتهای آموزشی

شرکت در دورههای آموزشی

 .1يک دوره آموزش "توانمندسازي" اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 36 ،روزه،
 1388/7/25تا  ،1388/8/30مجتمع دانشپژوهان دانشگاه شهید بهشتی ،اوين ،تهران.
 .2سه دوره آموزش "دانش پژوهی" (جمعا  12ساعت) در مرکز توسعه آموزش ) (EDCدانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،اوين ،تهران ،در سال هاي  1388و . 1389
 .3يک دوره آموزش "آشنايی و نحوه ارتباط با سازمان هاي بین المللی" (جمعا  4ساعت) در تاالر پژوهش-
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،اوين ،تهران ،در تاريخ .1389/4/2
حوزههای تدریس در دانشگاه

تدريس دروس ذيل در دانشکده بهداشت و ايمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
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 .1دروس اصلی (روانشناسی صنعتی  -اصول مديريت و نظريه هاي سازمان – مديريت صنعتی – روانشناسی صنعتی
و ارتقاي سالمت) به دانشجويان رشته هاي .1 :مهندسی صنايع (با گرايش ايمنی صنعتی).2 ،مهندسی بهداشت حرفه اي
و  .3مهندسی ايمنی صنعتی و محیط کار در مقاطع کارشناسی؛
 .2درس اصلی( روانشناسی بهداشت روان) به دانشجويان رشته بهداشت عمومی در مقطع کارشناسی.
 .3درس اصلی (روانشناسی در ارگونومی -جامعه شناسی کار – ماکروارگونومی -سمینار و کارورزي ) -به دانشجويان
رشته ارگونومی در مقطع کارشناسی ارشد؛
 .4درس اصلی ( روش تحقیق) به دانشجويان رشته مهندسی ايمنی صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد؛
 .5درس اصلی (بهداشت روانی -اجتماعی در باليا) به دانشجويان رشته سالمت در باليا و فوريتها در مقطع دکتري.
ارایه راهنمایی و مشاوره به دانشجویان کارشناسی ارشد جهت پایاننامه

 .1محبوبه حاجیان ،شناسايی عوامل مؤثر بر اشتغال و بیکاري دانشآموختگان رشتههاي روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه الزهراء(س) ،پاياننامه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهراء
(س). 1388/7/14 ،
 .2ناصر غريب نواز ،اولويت ب ندي عناصر کارآفرينی سازمانی بر اساس معیارهاي مدل (EFQMمطالعه موردي شرکت
ايران خودرو) ،پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته کار آفرينی ،دانشگاه تهران،دانشکده مديريت و کارآفرينی،
.1390/12/21
 .3سعید قانع عزآبادي ،بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با خستگی ،سالمت و به -زيستی کارکنان راه آهن .پايان
نامه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ايمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.1392 /4/9 ،
 .4آيت جیرانی مقدم ،بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سالمت عمومی در کارکنان شرکت نفت در منطقه
فراساحلی-جزيره سیري .پاياننامه کارشناسی ارشد در رشته مديريت سالمت  ،ايمنی و محیط زيست،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات.1392/7/12،
 .5مريم بحرينی ،بررسی ارگونومیکی ايستگاه هاي کاري و ارتباط آن با اختالالت اسکلتی -عضالنی و استرس شغلی
کارکنان شعب بانک سپه تهران .پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ايمنی  ،دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی. 1393 /8/21 ،
 .6زهرا نجفی ،بررسی ارتباط بین میزان و منابع استرس شغلی و توانايی هاي شناختی با اختالالت اسکلتی – عضالنی
در کارکنان بیمارستان تخصصی شهید مدرس .پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و
ايمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1393 /12/23 ،
 .7مهدي محققیان يعقوبی ،بررسی ارتباط بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با عوامل ارگونومی محیطی در میان
کارگران خط تولید کارخانه سیمان هگمتان .پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ايمنی،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1393 /12/23 ،
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 .8حمید رضا علی نژاد ،بررسی ارتباط بین پارامتر غلظت سرب خون با پارامترهاي استرس شغلی و فرسودگی شغلی
در کارکنان کارخانه باتري سازي صبا ،پاياننامه کارشناسی ارشد در رشته مديريت سالمت  ،ايمنی و محیط زيست،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.1394/6/31 ،
 .9آذر برزگار ،بررسی ارتباط بین رضايت شغلی و غیبت از کار با اختالالت اسکلتی – عضالنی در کارکنان بیمارستان
فوق تخصصی دکتر مسیح دانشوري .پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ايمنی ،دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی. 1394 /12/22 ،
 .10مريم اژدردر .بررسی ارتباط بین اختالالت اسکلتی -عضالنی و کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستان هاي منتخب
استان گلستان .پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ايمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی. 1394 /12/22 ،
 .11نوئل سرکیسیان ،رزيابی ريسک ابتال به اختالالت اسکلتی – عضالنی در کارکنان اتاق عمل بیمارستان هاي
منتخب دولتی و خصوصی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی آنان .نوئل سرکیسیان ،پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته
ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ايمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1395 /4/23 ،
 .12زهرا سادات نوري انوار .بررسی توانمندي کار و ارتباط آن با عوامل فردي و شغلی در میان معلمان مدارس ابتدايی
دولتی شهر تهران ،پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت حرفه اي ،دانشکده بهداشت و ايمنی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی. 1395 /6/27 ،
 .13پژواك قاسم زاده ،بررسی ارتباط وضعیت ارگونومیکی ايستگاه هاي کار با شیوع اختالالت اسکلتی – عضالنی و
کیفیت زندگی کاري کارکنان اداري شهرداري منطقه يک تهران .پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی ،دانشکده
بهداشت و ايمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1395 /12/9 ،
 .14سجاد رستم زاده ،ارتباط بین ابعاد آنتروپومتريک دست و میزان قدرت چنگش در کارکنان بخش خدمات .پايان
نامه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ايمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1396/3/23 ،
 .15پدرام صدوق مغانلو ،بررسی تاثیر شیوع اختالالت اسکلتی – عضالنی بر سالمت عمومی و فرسودگی شغلی
کارکنان بخش هاي آنژيوگرافی و غیر آنژيوگرافی در بیمارستان شهید مدرس شهر تهران .پايان نامه کارشناسی ارشد در
رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ايمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1396/12/30 ،
 .16مصطفی حسنوند ،بررسی ارتباط وضعیت ارگونومیکی ايستگاه هاي کار با شیوع اختالالت اندام هاي فوقانی و
عوامل روانی -اجتماعی در کارکنان بانک هاي استان لرستان .پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی ،دانشکده
بهداشت و ايمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1396/12/30 ،
 .17مهدي شبانی آرانی .بررسی ابعاد فرهنگ ايمنی بر اساس ابعاد فرهنگ خطاپذيري در کارکنان شرکت تولیدي-
صنعتی آبسال .پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته مديريت سالمت  ،ايمنی و محیط زيست،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات. 1397/4/12،
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 .18پريچهر رشیدي ملکسري ،بررسی مقايسه اي انواع روش هاي شالیکاري بومی بر اختالالت اسکلتی – عضالنی،
استئوآرتريت و کیفیت زندگی شالیکاران گیالنی .پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و
ايمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1397/4/24 ،
 .19فاطمه چهار اقران ،ارتباط عوامل ارگونومی محیطی و پوسچر کاري با تنیدگی شغلی در کارکنان تولید و بسته
بندي شرکت تولیدي مزمز .پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ايمنی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی. 1397/4/24 ،
 .20امیر رضا رضايیان ،بررسی ارتباط بار کاري ذهنی با استرس و عملکرد شغلی ممیزان حرفه اي شرکت هاي معتبر
گواهی دهنده استانداردهاي بین المللی  HSEQدر ايران .پاياننامه کارشناسی ارشد در رشته مديريت سالمت  ،ايمنی
و محیط زيست،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.1397/4/27 ،
دانشجویان کنونی

 .21انوشیروان صفري ،بررسی تأثیر برنامه ارگونومی مبتنی بر مديريت استرس شغلی بر شاخص توانايی کار و استرس
شغلی کارگران دريک صنعت تولید قطعات .پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ايمنی،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،در حال حاضر مشغول انجام پژوهش است.
 .22علیرضا قربانپور ،ارزيابی ارگونومیک سطح ريسک ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی و ارتباط آن با عملکرد
شغلی و خودکارآمدي کارکنان کارخانه روغنکشی ورامین  1و .2پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی ،دانشکده
بهداشت و ايمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،در حال حاضر مشغول انجام پژوهش است.
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