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محل
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ردیف

عنوان

رشته /مقطع

نوع مشارکت

4

داوری مقاله

ارگونومي

-

1

داوری مقاله

ارگونومي -ایمني

-

محل

مجله آرشیو بهداشت
حرفهای-
دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

مجله ارتقای سلامت و
بهداشت شغلي-
دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

تاریخ

آذر و دی
31

آذر 31

مجله طب کار-
9

داوری مقاله

ارگونومي

-

دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

31/1/10

1

داوری مقاله

ارگونومي

-

مجله ارگونومي

32/1/43

2

داوری مقاله

ارگونومي

-

مجله

32/1/46

6

داوری مقاله

ارگونومي

-

دفاع پاماننامه
1

"بررسي حداکثر ظرفیت هوازی در گندم کاران شهرستان
نیمروز/سیستان و بلوچستان در سال "31

مهندسي
بهداشت حرفهای/
کارشناسي ارشد

استاد داور

3

داوری مقاله

ارگونومي

-

3

داوری مقاله

مدیریت خدمات
بهداشتي و درماني

-

مهندسي
بهداشت محیط/
کارشناسي ارشد

استاد داور

مهندسي
بهداشت حرفهای/
کارشناسي ارشد

استاد داور

مجله پیاورد سلامت-
دانشگاه علوم پزشكي
تهران
پردیس بینالملل-
دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

32/1/3

31/44/49

مجله طلوع بهداشت-

دفاع پاماننامه
40

"مدیریت ریسک مخاطرات زیستمحیطي و برآورد هزینه
های کنترلي در مجتمع فولاد کویر با استفاده از روش
 PHAو "William Fine

دفاع پروپوزال
44

"بررسي برخي عوامل مؤثر بر طول زمان رخداد اولین
حادثه در رانندگان وسایل نقلیه بین شهری یزد
با استفاده از آنالیز بقا"

7

دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

31/1/40

مجله طلوع بهداشت-
دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

39/41/44

دانشكده بهداشت-
دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد
دانشكده بهداشت-
دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

39/44/10

39/3/40
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سوابق پژوهشي -و) راهنمایي و مشاوره پایاننامههای تحصيلي
محل

سال تصویب

ردیف

عنوان پایاننامه

رشته /مقطع

نوع مشارکت

دانشكده بهداشت و
ایمني ،دانشگاه علوم
پزشكي شهید بهشتي

4

بررسي میزان تاثیر مداخلات ارگونومي مشارکتي بر عوامل
رواني -اجتماعي و علائم اسكلتي -عضلاني کارکنان عملیاتي
شرکت پاکنام

ارگونومي/
کارشناسي ارشد

4936

استاد مشاور

استاد راهنما

پردیس بینالملل/
دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

1

بررسي شیوع علائم اختلالات اسكلتي -عضلاني ،وضعیت
بهداشت حرفهای/
پوس ر کاری و میزان بار کاری ذهني کارگران بخش عملیاتي
کارشناسي ارشد
کارخانه مس سرچشمه

4932

9

تعیین شاخص ارزیابي بارکاری در شغل خلباني مبتني بر
پرسشنامه بارکاری ناسا

ارگونومي/
کارشناسي ارشد

استاد مشاور

دانشكده بهداشت-
دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

4931

1

ارزیابي کاربردپذیری دستگاه ونتیلاتور مورد استفاده در
بیمارستان های شهر اراک

ارگونومي/
کارشناسي ارشد

استاد مشاور

دانشكده بهداشت-
دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

4931

2

بررسی میزان تاثیر مداخلات مهندسی برسطح ریسک
ارگونومی در ایستگاههای کاری سنگبری پارس
رضوانشهر

ارگونومي/
کارشناسي ارشد

استاد مشاور

دانشكده بهداشت-
دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

4931

6

بررسي میزان تأثیر آموزش اصول ارگونومي بر وضعیتهای
بدني و ناراحتيهای اسكلتي -عضلاني قالیبافان روستایي
شهرستان بشرویه

ارگونومي/
کارشناسي ارشد

استاد مشاور

دانشكده بهداشت-
دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

4931

8
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تأليف کتاب
ردیف

عنوان

نویسنده همکار

ناشر

سال چاپ

4

مدیریت در ارتوپدی فني

دکتر کیانوش عبدی

دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي

4934

تصومر جلد
ترجمه کتاب
ردیف

عنوان

نویسنده همکار

ناشر

سال چاپ

4

ارگونومي شغلي (اصول و کاربرد)

امین لفتي

فدک ایساتیس

4931

تصومر جلد
1

ارگونومي در توانبخشي و مراقبتهای بهداشتي

دکتر شهرام وثوقي

تصومر جلد

9

فنآوران

4934
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همکاری با مجلات علمي
ردیف

عنوان مجله

نام دانشگاه

نوع همکاری

شماره و سال چاپ

4

مجله علمي -پژوهشي
" " Elderly Health Journal

دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

هیئت تحریریه

از سال 4931

1

نشریه دانشجویي کاردرماني "هدف"

دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي

هیئت تحریریه

9

نشریه دانشجویي گفتاردرماني "آوا"

دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي

هیئت تحریریه

1

ماهنامه دانشجویي فیزیوتراپي "حرکت"

دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي

هیئت تحریریه

سال چهارم ،شماره ،44
بهار و تابستان 4936
سال اول ،شماره ،4
زمستان 4932
پاییز 4932

فعاليتهای آموزشي -الف) سابقه کاری
بورسیه و عضو هیئت علمي گروه ارگونومي ،دانشكده سلامت ،ایمني و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي

از  4931تاکنون

عضو پاره وقت گروه سلامت سالمندی ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد

از  4931تاکنون

هیئت علمي گروه ارگونومي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد

 4939و 4931

ردیف

پست سازماني

عنوان درس

رشته /مقطع

محل

سال

4

دانشجوی دکترای
ارگونومي

اصول و مباني ارگونومي

ارگونومي
کارشناسي ارشد

دانشگاه علوم پزشكي
تهران

4936-32
نیمسال اول

1

دانشجوی دکترای
ارگونومي

محیط ،سالمندی و ارگونومي

سلامت سالمندی
کارشناسي ارشد

دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

36-4932
31-4936
نیمسال اول

9

عضو هیأت علمي
گروه ارگونومي

اصول و مباني ارگونومي

1

"

ماکروارگونومي

2

"

اصول
نگهداری و ایمني بیمارستان

6

"

اصول و مباني ارگونومي

1

"

روشهای ارزیابي در ارگونومي

3

"

ماکروارگونومي

3

"

مهندسي فاکتورهای انساني 4

40

"

محیط ،سالمندی و ارگونومي

ارگونومي
کارشناسي ارشد

دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

مدیریت خدمات درماني و
بهداشتي /کارشناسي
ارگونومي
کارشناسي ارشد
مهندسي بهداشت حرفهای/
کارشناسي
سلامت سالمندی
کارشناسي ارشد
11

دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد

4939-31
نیمسال اول
و دوم

4931-32
نیمسال اول
و دوم
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فعاليتهای آموزشي -ب) برگزاری کارگاه
ردیف

عنوان کارگاه

4

مراقبت از افراد دارای محدودیت حرکتي

1

روش تحقیق

9

اصول مقاله نویسي

1

word & power point

2

ژورنال کلاب با عنوان "کلاب فوت و
درمانهای ارتوزی آن"

محل برگزاری

مرکز تحقیقات ترومای بیمارستان فرخي
دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد
دانشكده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد
دانشكده سلامت ،ایمني و محیط زیست،
دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
دانشكده سلامت ،ایمني و محیط زیست،
دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
مرکز آموزشي ،پژوهشي و توانبخشي
صبا ،دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي

مدت

سال

 9ساعت

4931/3/41

 40ساعت

نیمسال اول 4931-32

 3ساعت
 3ساعت
 1ساعت

 4931/1/46تا
4931/1/41
 4933/9/12تا
4933/9/16
4936/44/3

فعاليتهای آموزشي -ج) گواهينامههای کسب شده
محل برگزاری

مدت

سال

ردیف

4

گواهي زبان )MSRT (MCHE

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

--

4931/3/42

1

گواهي زبان )MSRT (MCHE

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

--

4934/40/13

9

ICDL1 ،2

مجتمع آموزشي متجلي ،تهران

 490ساعت

4934/6/3

1

ارزیابي ریسک

شرکت سلامت ایمن محیط آریا ،تهران

 40ساعت

 4930/3/46تا
4930/3/41

سیستم مردیریت ایمنري کرار ،سرلامت و

دانشكده سلامت ،ایمني و محیط زیست
دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي

 10ساعت

 4930/3/9تا 4930/3/1

2

عنوان

محیط زیست ()HSE-MS

11
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فعاليتهای آموزشي -د) شرکت در کارگاهها و دورههای آموزشي
ردیف

4
1
9
1

عنوان کارگاه
مرور نظاممند ()Systematic Review

آموزش منابع ناشر  Elsevierشامل
 Science Direct ،Scopusو
Mendeley
آشنایي و کار با نرم افزار رفرنسنویسي
Mendeley
استراتژیهای آموزشي و روشهای تدریس

محل برگزاری

مدت

سال

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 40ساعت

 41و  43شهریور 4931

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 3ساعت

 41اسفند 4936

دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي

 3ساعت

 9آبان 4936

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 46ساعت

 9و  1اسفند 4932

جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

 90ساعت

 11مهر لغایت  2آبان 4932

2

 SPSSمقدماتي و پیشرفته

6

Physical Demand Analysis
and Employee Selection:
Strategies to Consider to
Reduce Injuries in Manual
Handling Jobs

دومین همایش بین المللي ارگونومي
ایران و دومین همایش دوسالانه
ارگونومي ایران

 1ساعت

1

Motion Analysis and Its
Application in Ergonomics

دومین همایش بین المللي ارگونومي
ایران و دومین همایش دوسالانه
ارگونومي ایران

 1ساعت

3

Implementation of Human
Factors Engineering During
Conceptual
Phase
in
Petroleum Industry

دومین همایش بین المللي ارگونومي
ایران و دومین همایش دوسالانه
ارگونومي ایران

 1ساعت

 13مهرماه 4932

 46ساعت

 41و 4932/9/49

 1ساعت

4932/1/12

 46ساعت

 42و 4931/41/46

 41ساعت

 11و 4931/9/12

 1ساعت

4931/9/14

 43ساعت

 2لغایت 4931/1/1

 46ساعت

 19و 4939/40/11

 1ساعت

4939/40/3

 3ساعت

4939/3/16

3
40
44
41
49
41
42
46
41

ساختمان مرکز رشد استعدادهای
 SPSSپیشرفته
درخشان ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
سالن اجلاس ساختمان مرکزی ،دانشگاه
مقاله نویسي انگلیسي
علوم پزشكي تهران
سالن اجتماعات ساختمان شماره ،1
آموزش طراحي در  CATIAو
دانشگاه علوم پزشكي تهران
کاربردهای آن در ارگونومي
معاونت پژوهشي
مقاله نویسي انگلیسي
دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد
دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد
ارگونومي در طراحي خودرو
(نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمني کار)

معاونت پژوهشي
روش تحقیق مقدماتي
دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد
معاونت پژوهشي
متا آنالیز
دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد
EDC
طراحي سؤال
دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد
گروه ارگونومي ،دانشكده بهداشت،
شبیهسازی و ارزیابي ارگونومي با استفاده
از نرمافزارهای مدلسازی دیجیتالي انسان دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد
12

 13مهرماه 4932

 13مهرماه 4932
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()DHM
43

آشنایي با نرمافزار VISIO

دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد

 1ساعت

4939/3/12

43

طراحي میز و صندلي ارگونومیک

دانشگاه علمي -کاربردی بابل (جهانیان)

 46ساعت

 3و 4939/1/46

10

ماکروارگونومي

دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي

 9روز

 4931/1/1تا 4931/1/40

Project Planning Design
and Management
جستجوی پیشرفته
دسترسي به منابع کتابخانه دیجیتال
روش تحقیق و پروپوزالنویسي
مقاله نویسي

دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي

 11ساعت

 4933/40/14تا 4933/40/19

دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي
دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي
دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي

 6ساعت
سه ساعت
 3ساعت
 46ساعت

4933/40/1
4933/3/42
4933/3/41
 4932/3/3تا 4932/3/3

14
11
19
11
12

فعاليتهای آموزشي -ه) طراحي و راهاندازی وبسایت اینترنتي
ردیف

4

عنوان

ارگیران

هدف

ترویج دانش نوپای ارگونومي /مهندسي عوامل انساني بشكل
تخصصي و ارائه مطالب بِروز و جامع در حوزههای مختلف این رشته

نشاني اینترنتي

www.ergiran.ir
www.ergiran.com

فعاليتهای اجرایي -الف) تجارب حرفهای
ردیف

4

سال

عنوان

عضو هیئت رئیسه جلسات در نخستین همایش دوسالانه ارگونومي ایران

 19و  11مهر 4939

رئیس کمیسیون فني تدوین استاندارد در تدوین استاندارد ملي "ارگونومی محیط فیزمکی-
1

ارزمابی محیط به وسیله بررسی محیطی شامل اندازهگیریهای فیزمکی محیط و

اسفند 4931

پاسخهای ذهیی افراد" به شماره 43916
رئیس کمیسیون فني تدوین استاندارد در تدوین استاندارد ملي "ارگونومی -طراحی
9

دسترسی-ومژگیهای مقامسهای درخشدگی لامپهای رنگی وابسته به سن

اسفند 4931

افراد" به شماره 43912
1

رئیس کمیسیون فني تدوین استاندارد در تدوین استاندارد ملي "ارگونومی محیط فیزمکی-
کاربرد استانداردهای ملی برای افراد با نیازهای خاص" به شماره 43911

اسفند 4931

رئیس کمیسیون فني تدوین استاندارد در تدوین استاندارد ملي "ارگونومی تعامل انسان-
2

6
1
3

سامانه -قسمت  :303الزامات صفحههای نمامشگر دمداری الکترونیکی" به
شماره 2114-909
رئیس کمیسیون فني تدوین استاندارد در تدوین استاندارد ملي "ارگونومي تعامل انسان-
سامانه -قسمت  :421برنامههای کاربردی پاسخ تعاملي صدا ( ")IVRبه شماره 2114-421
سرپرست تیم اجرایي پروژه ارزیابي ارگونومي در خطوط تولیدی و پشتیبان تولید در گروه
خودروسازی سامپا ،از طرف شرکت مهندسي صبا صنعت صبح
مجری پروژه ارزیابي ریسک فاکتورهای ارگونومیک و ارائه راهكارهای اصلاحي در اتاقهای
کنترل و بخش آب ،برق و بخار پالامشگاه نفت تهران (شهید تیدگومان)
13

بهمن 4931

بهمن 4931
از دیماه  4931الي مهر ماه 4939
دیماه 4931
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3

همكاری با کارگروه تدومن اداره استاندارد استان آذربامجان شرقی در تدوین
استانداردهای ملي ارگونومي به عنوان رئیس جلسه

از آذر ماه 4931

40

همكاری با کارگروه تدومن اداره استاندارد استان مزد در تدوین استانداردهای ملي
ارگونومي

از آبان ماه 4931

44

عضو دپارتمان ارگونومی /مهیدسی عوامل انسانی شرکت مهندسي صبا صنعت صبح

از خرداد ماه 4931

41

عضو گروه تحقیق و توسعه ( )R&Dشرکت مهندسي صبا صنعت صبح
طراحي ابزاری جهت تست کاربردپذیری تشك ههای طراحيشده برای کارگران خط مونتاژ در
گروه خودروسازی سامپا (واحد ارگونومي)

از خرداد ماه 4931

49

 4930/40/11تا 4930/44/11

فعاليتهای اجرایي -ب) سوابق اجرایي علمي
ردیف

سال

عنوان

4

فعالیت در سمت عضو علیالبدل هیئت رئیسه انجمن ارگونومی امران

1

مسئول کمیته اسکان ،انتشارات و کارگاههای نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمني کار

9

فعالیت در سمت بازرس انجمن ارگونومی امران
عضو انجمن علمي ارگونومي ایران
عضو انجمن علمي ارتوز و پروتز ایران
عضو کمیته پژوهشي دانشكده سلامت ،ایمني و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
عضو کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي

1
2
6
1

14

از سال  4932تا کنون
خرداد 4931
از سال  4931لغایت 4932
 4930تاکنون
 4930تاکنون
 4933تا 4931
 4932تا 4933

