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 مرتبه علمي

 دانشيار 

 

 و تحصيلي سوابق فردی 

 .3867ای در سال اخذ درجه کارشناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته بهداشت حرفه 

 .3861ای در سال اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته بهداشت حرفه 

 .3837ای در سال اخذ درجه دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته بهداشت حرفه 

 سازمانی و صنعتی/شناسی روان/  سازی نمونهآماده هایشغلی وتکنیک عوامل شیمیاییو کنترل ، آنالیز شناسایی: و عالیق علمی گرایش 

  ایمنی صنعتی

 شناسیکریم/ مطالعه کتب روانهای تفسیر قرآنکتاب ووص تاریخ معاصر/ مطالعه کتب دینی سایر عالیق: مطالعه کتب تاریخی به خص 

 / و علوم اجتماعی

 

 های آموزشي فعاليت

 .3837ای دانشگاه علوم پزشکی قم از سال عضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه  

 .3811سال  از گروه ارگونومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قمهیات علمی عضو  

 .3815از سال  قم یدانشگاه علوم پزشک اخالق پزشکیعضو هیات علمی گروه  

 .3835-3833دانشگاه علوم پزشکی اهواز ای گروه بهداشت حرفهعضو هیات علمی  

دینامیک گازها و آئروسل، کنترل آلودگی هوای محیط کار، های هوا، شناسایی عوامل شیمیایی محیط کار، تجزیه و ارزشیابی نمونه دروس سابقه تدریس 

 ای،بهداشت حرفهشناسی صنعتی، مدیریت صنعتی، ایمنی صنعتی، ایمنی مواد شیمیایی، حوادث ناشی از کار، روانشناسی صنعتی، سم ،تهویه صنعتی

  .3835از سال  عرصه در کارآموزی و سازی یونساز و غیر یونهای ناشی ازکار، زبان تخصصی، پرتوهاکلیات پزشکی و بیماری ای،اخالق حرفه

 .3835دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم و اهواز از سال  مشاوراستاد  

در مقطع کارشناسی  سالمت اطالعاتفناوری و  شناسیسم، بهداشت محیط، ایبهداشت حرفه هایرشته های دانشجویاننامهاستاد راهنما و مشاور پایان 

 ارشد

 

  های تحقيقاتيطرح

 .3861 -و ارائه راهکارهای کنترلی ای کارخانة ایران مرینوسرسی مشکالت و مسائل ایمنی و بهداشت حرفهمجری طرح بر 

 .3867 -ایرانا  کاشی کارخانه سنجی و طراحی سیستم تهویة صنعتی درمجری طرح امکان 



  

 3863 -ن تامین اجتماعیمصوب سازما -قانون تامین اجتماعی در سطح کشور 15و  77همکار اصلی طرح پایلوت اجرای مواد  

 .WTP- 3833مجری طرح ارزشگذاری هوای پاك از دیدگاه کارکنان یک واحد تولیدی سرامیک به روش 

مصوب دانشگاه علوم  3838 -مسافرین در قطارهای خط تهران اندیمشک همکار اصلی طرح تحقیقاتی ارزیابی اثرات ارتعاش تمام بدن برروی پرسنل و 

 پزشکی تهران. 

کشهای ریزمقدار از سازی استخراج اختصاصی تعدادی ازآفتصلی طرح تحقیقاتی فرموالسیون و سنتز پلیمرهای قالب ملکولی به منظور بهینههمکار ا 

  3832های محیطی و بیولوژیکی مصوب مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران نمونه

ها، مصوب دانشگاه علوم پزشکی کشقالب ملکولی به منظور استخراج اختصاصی تعدادی از حشره نشانی پلیمرهایسنجی الیههمکار اصلی طرح امکان  

 تهران.

  3861-سازی هزینه در یک کارخانه کاشی -ارزیابی اثرات آلودگی هوا و کنترل آن در کیفیت محصول از دیدگاه تحلیل سود 

 3830کارگری استان قم و عوامل موثر بر آن در سال  های حفاظتی در جامعهطرح بررسی استفاده از گوشی اصلی همکار 

 3830 -های زیست محیطی سد لیرو در استان لرستان، مصوب دانشگاه علوم پزشکی قممجری طرح تحقیقاتی ارزیابی نمونه 

مرکز تحقیقات سیاست علمی  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -در ایران .Ph.Dها و تعهدات اخالقی دانشجویان گیری ارزشهمکار پروژه اندازه 

 3837 -کشور

های های پژوهشی و سهولت روند تصویب و اجرای طرحبر شاخص 31-36طرح بررسی تاثیر مداخالت مدیریتی در دوره سه ساله  اصلی همکار 

 3836-پژوهشی از دید اعضا هیات علمی و محققین دانشگاه علوم پزشکی قم

 3833 -های تهیه مبل خاماسکلتی و عضالنی و تعیین عوامل موثر بر آن در بین کارگران کارگاه طرح ارزیابی شیوع اختالالتاصلی همکار  

 3831 -ای دانشگاه علوم پزشکی قمطرح ارزیابی درونی گروه بهداشت حرفه اصلی همکار 

  3831 -ه علوم پزشکی قممجری طرح شناسایی و بررسی عوامل پیش بینی کننده تحلیل رفتگی شغلی در بین اعضای هیات علمی دانشگا 

 3831 -های آموزشی شهرستان قمهای خونی و مصرف آنها در بیمارستانوردهآهمکار طرح بررسی میزان درخواست خون و فر 

م یارتباط میان ذرات معلق در هوا با سطح منگنز خون و بروز عال -3815مجری طرح بررسی میزان مواجهه کارگران معدن ونارچ قم با منگنز در سال  

 3815 -نورولوژیک

 .3815فی شهر قم در سال رهمکار اصلی طرح سنجش افالتوکسین در شیر پاستوریزه و استریلیزه مص 

های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم با عضالنی پرستاران بیمارستان -بینی کننده اختالالت اسکلتیمجری طرح بررسی عوامل رفتاری پیش 

 3815ریزی شده، سال رفتار برنامه گیری از تئوریبهره

تبط با آن در محیط کار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم به دو روش رهای اسکلتی و عضالنی و عوامل خطر مهمکار اصلی طرح ارزیابی ناراحتی 

RULA 3815 -و محاسبه شاخص با استفاده از چک لیست 

 3815 -اف اکریلیک و بررسی اثرات آن بر عملکرد ریوی کارگران در یک صنعت نساجیهمکار اصلی طرح تعیین میزان گردوغبار قابل تنفس الی 

 .3813مجری طرح بررسی میزان مواجهه کارگران با صدا و گردوغبار در صنایع سنگبری استان قم  

عه عملیات و خطر و پیشنهاد ( مطالHAZOPبا استفاده از تکنیک ) CNGهمکار اصلی طرح ارزیابی ریسک کمپرسور گاز در جایگاه سوخت رسانی  

 .3813راهکارهای کنترل خطر 

 .3813کارکنان در صنایع استان قم  بر عملکرد ایمنی ابعاد فرهنگ ایمنی تاثیر همکار اصلی طرح بررسی  

 .3813همکار اصلی طرح بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم مبتنی بر مدل سروکوال در سال  

 .3813همکار اصلی طرح بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با میزان همدلی و بخشودگی بین فردی در اساتید دانشگاه علوم پزشکی قم  

 .3812همکار اصلی طرح بررسی جایگاه مهار ایمنی و تعیین متغیرهای مرتبط با آن در کارکنان یک صنعت  

م آلفاگلوتاتیون اس ترانسفراز ادراری به عنوان روش تشخیصی در اختالالت برگشت پذیر کلیوی ناشی همکار اصلی بررسی سودمندی سنجش میزان آنزی 

 .3818از مواجهه مزمن با سرب و کادمیوم 

  3811 در شهرستان شهرضا ونیعضالنی رانندگان کام -و اختالالت اسکلتی یارتباط استرس شغل یطرح بررس یهمکار اصل 



  

 3811کوچک عیکارکنان در صنا یو سالمت عموم یشغل تیرضا انیباط مارت یبررسطرح  یهمکار اصل 

 (ART) یتکرار فیوظا یبایشهر اصفهان با استفاده از روش ارز یدست عیصنا نیدر شاغل یکیارگونوم یفاکتورها سکیر یابیارزطرح  یهمکار اصل 

3811  

 می( و مدل تصمART) یتکرار فیوظا یابیبا استفاده از روش ارز یدیلشرکت تو کیدر  یکیارگونوم یفاکتورها سکیر یابیارزطرح  یهمکار اصل 

 3811 (FMCDM) یفاز ارهیچند مع یریگ

  3811 شرکت چاپ و نشر کیکارکنان  یمنیو رفتار ا یبا سالمت عموم یجانیارتباط هوش ه یابیارزطرح  یهمکار اصل 

 .3811های شهر قم ن نانواییارزیابی مواجهه با پرتو مادون قرمز در کارگرا طرح یهمکار اصل 

 -توزانینانوکا یستیحسگر ز هیبرپا یطیو مح یشغل یهاندهیبه عنوان آال نیفلزات سنگ صیتشخ تیک ییآکار یابیطرح ساخت و ارز یهمکار اصل 

 .3811 دفسفاتازیاس

 .3811 (PRS) یبنددرجه ستمی( و سSRC) یمنیدو روش کارت گزارش ا سهیشهر قم: مقا یباز هایپارك یمنیا یابیارزمجری طرح  

 .11-18زن شهر تهران در سال  شگرانیآرا انیم LUBAپوسچر به روش  یابیو ارز یعضالن -یاختالالت اسکلت یبررسهمکار اصلی طرح  

 

 فناوری

ست زیر مجموعه مرکز رشد فیدار )سامکو( ارائه دهنده خدمات نوین و فناور محور ایمنی، ارگونومی، بهداشت و محیط زی مهرگان ایمنشرکت تاسیس   

 دانشگاه علوم پزشکی قم

 ارائه شده به مرکز رشد و شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم ،یسازمان یدر حوزه سالمت با کمک توسعه ارگونوم یاستقرار نظام جامع نوآورطرح  

 رای فناوری دانشگاه علوم پزشکی قمارائه شده به مرکز رشد و شو ،طرح طراحی و ساخت پلت فرم ارگونومیک جانمایی مانیتور 

 

 كتابترجمه 

 .3838معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اتانتشار اصول بهداشت صنعتیترجمة کتاب  

 .3830انتشارات فن آوران،  -ایرج اعالیی  به همراه هاشم ستاره و ایمنی ذاتی رویکرد با مهندسی ایمنی فرایندترجمة کتاب  

 كتاب تاليف

، چاپ 3837، چاپ دوم 3831چاپ اول انتشارات اندیشه رفیع،  -ایرج علیمحمدی تیموراللهیاری و -به همراه آرام تیرگر ایبهداشت حرفهف کتاب تالی 

 .3836سوم 

 .3830آوران، انتشارات فن - به همراه هاشم ستاره ارزیابی ریسک حریقتالیف کتاب  

 3810انتشارات فانوس اندیشه/ دانشگاه علوم پزشکی قم،  -دانبه همراه محمد خن 2و  3تالیف کتاب ارگونومی  

 

  مقاالت

1) F Golbabaei, H Nazeman, SJ Shahtaheri, AR Koohpaei, Evaluation of Clean Air from Viewpoint of Tile Industry 

Personnel, Iranian J. Publ. Health, 31 (2002) 87-91.  

 3838 -37ی و طراحی ابزارهای دستی، نشریه پیام ارگونومی، شماره ارگونوم ،علیرضا کوهپایی( 2
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-یک کارخانه کاشی روی کارگران در رهوا ب ذرات معلق در بهداشتی ارزیابی اثرات پی،احمد نیک طاهری،جمال الدین شاه علیرضا کوهپایی، فریده گلبابایی، سید (7
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تی از یریبررسی شدت مشکالت پژوهشی قبل و بعد از مداخالت اداری و مد حسین یوسفی، طاهره کمیلی، هدی احمری، شمسی دارابی، علیرضا کوهپایی، محمد (6

 .3833، 8شماره دوره سوم ، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، ن دانشگاه علوم پزشکی قمیقات علمی و محقیدگاه اعضای هید

بررسی و ارزیابی عملکرد مقررات ملی ساختمان با رویکرد ایمنی  نیا،محسن مهدی ( رسول یار احمدی، عباس قلیزاده، محمد جواد جعفری، علیرضا کوهپایی،3
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12) A.R. Koohpaei, S.J. Shahtaheri, M.R. Ganjali, A. Rahimi Forushani, F. Golbabaei, Application of Multivariate  

Analysis to the Screening of Molecularly Imprinted Polymers (MIPs) for Ametryn, Talanta 75 (2008) 978-986.  
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اخوری دانشگاه ساجده کهن سال، علیرضا کوهپایی و همکاران، ارزیابی خطر ابتال به اختالالت اسکلتی و عضالنی به روش ارزیابی سریع در کارگران سالن غذ (25

 . 3813دوره بیستم، شماره چهارم، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم، علوم پزشکی تهران، 
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ارائه شده در اولین همایش ملی مهندسی  ،های ایمنی ابزار دقیقزسیستمیند با استفاده اآهاشم ستاره، علیرضا کوهپایی، ارائه الگوی مدیریت ایمنی فر ،پی( احمد نیک7

 .3831ایمنی، 

 .3831( محمد امین مینایی، محمد صالح مینایی، علیرضا کوهپایی، مهندسی روشنایی در معابر، ارائه شده در اولین همایش مهندسی روشنایی، 6

نوموکونیوزیس در معادن و صنایع معدنی با رویکرد اقتصادی، ارائه شده به ششمین همایش ایمنی، بهداشت علیرضا کوهپایی، هاشم ستاره، بررسی پ ،پی( احمد نیک3

 .3830و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی به صورت سخنرانی، 

ده در اولین کنگره ملی محیط زیست، شغل نقش آن در ایجاد سرطان، ارائه ش (، انسان، محیط زیست و(DUاورانیوم ضعیف شده  ( علیرضا کوهپایی، هاشم ستاره،1

 .3830و سرطان در ایران به صورت پوستر، 

، ارائه شده در اولین کنگره ملی زا، چالشی بزرگ در دستیابی به توسعه پایدارمدیریت ریسک مواد شیمیایی سرطان، پیاحمد نیک ،علیرضا کوهپایی ،هاشم ستاره (35

  .3830 ه صورت پوستر،محیط زیست، شغل و سرطان در ایران ب

ارائه شده در اولین کنگره  ،های شغلی در کشورهای در حال توسعه و ارائه راهکارهای پیشگیری مناسبسرطان ،علیرضا کوهپایی ،هاشم ستاره ،پی( احمد نیک33

 .3830، ملی محیط زیست، شغل و سرطان در ایران به صورت پوستر

های تبدیل کاتالیتیکی و بیولوژیک، با تلفیق روش MTBEتصفیه آبهای آلوده به ، ن صادقی، علیرضا کوهپایی، هاشم ستارهپی، حسین کاظمیان، مهربااحمد نیک (32

 .3837ارائه شده به دهمین همایش ملی بهداشت محیط، 



  

پروین فرزدقی، نوآوری و لحاظ کردن اخالق  ( نازنین ضیاء شیخ االسالمی، حسن کریمی یزدی، علیرضا کوهپایی، جواد خدادادی، مریم خدیوی، گیسو حاتمی،38

، چاپ شده در ویژه 3815 -مشهد مقدس -ای در آموزش بیماری بوسیله بیمارنما، ارائه به صورت سخنرانی در دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیحرفه

 .2شماره  1نامه مجله افق توسعه آموزش پزشکی، دوره 

14) S.J. Shahtaheri, A.R. Koohpaei, M.R. Ganjali, A. Rahimi Forushani, F. Golbabaei, Synthesizing of molecularly 

imprinted polymer phase (MIP) for trace determination of atrazine in the environment using chemometric techniques, 

presented at the Material Science and Engineering Congress (MSE 2008), B16 Symposium: Advanced Polymers and 

Composite, 1-4 Sept 2008, Frankfurt, Germany. 
15) S.J. Shahtaheri, A.R. Koohpaei, M.R. Ganjali, A. Rahimi Forushani, F. Golbabaei, Synthesizing of molecularly 

imprinted polymer phase (MIP) for trace determination of atrazine in the environment using chemometric techniques, 

presented at the 4
th

 IUPAC-Sponsered International symposium on Macro- and Supramolecular Architectures and 

Materials, (MAM 2008), 7-11 Sept 2008, Duesseldorf, Germany 

16) Seyed Jamaleddin Shahtaheri, Alireza Koohpaei, Mohammad Reza Ganjali, Abbas Rahimi Forushani. Synthesis of 

Molecularly Imprinted Polymer Phase (MIP) for Trace Analysis of Atrazine in the Environment. Air Pollution and Health 
conference, March Presented by the American Association for Aerosol Research. San Diego, California. March 22 - 26 

2010. 

فرمآلدئید از هوا با استفاده از نانوذرات  یحذف فتوکاتالیست یبررس ،یعلیرضا کوهپای ،یجعفر یخوانین، احمد جنید یعل ،یعباس رضای ،کویرنگ علیحسین -36

 مازندران. -3812 -ایو بهداشت حرفه یمنیا یکشور شیهما هشتمینارائه شده به خاکستر استخوان، یتثبیت شده بر رو یاکسیدرو

ر چهاردهمین مرتضی حیدری، علیرضا کوهپایی، آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان جدیدالورود و مقایسه آن با نتایج آزمون سراسری، ارائه شده د -33

 3812همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، 

 نیبا صدا در ب یمواجهه شغل یطیو مح یفرد یابیارز.دوستی، علیرضا مشکوری سعیدجواد برازنده، سید محمدرضا علوی،  ابراهیمی، علیرضا کوهپایی،علی  -31

 یزد -3811خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه .استان قم یهایبرکارگران سنگ

شرکت  کیکارکنان  انیم یو سالمت عموم یجانیبا هوش ه یارتباط حادثه شغل یبررس ،انیشاطر حانهی، معصومه آزادبخت، رییکوهپا ضاریخندان، عل محمد-25

 یزد -3811خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، 3818در سال  یصنعت

 یشرکت خودروساز کیدر  ی: مطالعه موردیکار طیشرا یکیارگونوم یابیاستفاده از مطالعه زمان جهت ارز ،ارباب درضای، حمییکوهپا رضایخندان، عل محمد-23

 یزد -3811خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، رانیدر ا

خرداد  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، قمدر استان  یزنان: مطالعه مورد یسالمت شغل یبررس ،ییکوهپا رضایخندان، عل محمد-22

 یزد -3811ماه 

)با  یریز مقدار شغل هایآالینده شیپا یبرا ینوین جهان ی: فناوریقالب ملکول یسنتز پلیمرها ،ییگلبابا دهی، فرطاهریشاه نالدیدجمالی، سییکوهپا رضایعل-28

 یزد -3811خرداد ماه  -ایه نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفهارائه شده با( هکشتاکید برآفت

: ینید هایبر آموزه یمبتن ایحرفهاخالق در بهداشت  المللینیب یکدها سازییبوم، یمشکور رضای، علیمیابراه یبناب، عل یسمع ومرثی، کییکوهپا رضایعل-21

 یزد -3811خرداد ماه  -ایبهداشت حرفه ارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و، دگاهید کی

در  یگام - ایحرفهبهداشت هایشگاهیآزما سپاریبرون، یقیچمن پرور حق نیبناب، نوش یسمع ومرثی، کییکوهپا رضای، علیمشکور رضایراهبر، عل احمد-20

 یزد -3811خرداد ماه  -ایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفهارائه شده به نهمین همای، بهداشت هایدانشکده قاتیخدمات و توسعه تحق تیفیک یجهت ارتقا

شهر  یدر منازل مسکون  (Rn-222)رادون سرطانزای گاز با دارمواجهه زنان خانه زانیم یبررس ،ییرضاکوهپای، علیمشکور رضای، زهرا اردانه، علاینیمیمحمد فه -27

 یزد -3811خرداد ماه  -یاارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه ، قم

 یکننده فرسودگ ینبیشیپ یو سازمان یشغل ،یعوامل فرد یو بررس ییشناسا ،بناب یسمع ومرثی، کیمشکور رضایزاده، عل یدیحم ی، علییکوهپا رضایعل-26

 یزد -3811خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، یعلم اتیه یاعضا یبر رو ی: مطالعه موردیشغل

: یو بهداشت شغل یمنیتحول و توسعه ا یبرا ریانکارناپذ یضرورت ،یاقتصاد یهاافتیره ،بناب یسمع ومرثی، احمد راهبر، محمد خندان، کییکوهپا رضایعل-23

 یزد -3811خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، انیمشارکت کارفرما یالگو

شهر  یمیمدرن و قد هایشوییدر خشک ییاسترس گرما ایسهیمقا یبررس یمشکور رضای، علانیشاطر حانهی، فاطمه دردمند، رییکوهپا رضای، علیملکوت جواد-21

 یزد -3811خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، قم



  

 نیادیو م هاابانیخ مجاور نیدر شاغل یصوت یمواجهه با صدا و آلودگ تیوضع یبررس ،یمشکور رضای، علییکوهپا رضای، بهروز دژدار، علیاریاحمدرضا -85

 یزد -3811خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، شهر قم کیپرتراف

دانشگاه  یهامارستانیپرستاران ب نیو عوامل مؤثر بر آن درب یعضالن -یاختالالت اسکلت یبررس ،ییکوهپا رضای، علیپور قرقان یاهلل قارل حی، ذبیمشکور رضایعل-83

 یزد -3811خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، قم یعلوم پزشک

منتخب کشور  یهامارستانیعمل ب یهااتاق هیتهو یهاستمیس تیطلوبم یابیارز ،ییکوهپا رضای، علیمشکور رضای، علیبناب، محمدرضا مشکات یسمع ومرثیک -82

 یزد -3811خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، به منظور کنترل عفونت

 هاییدر سنگبر یمصنوع ییروشنا تیمطلوب یبایارز ،یمشکور رضای، علیدوست دی، سعیمحمدرضا علو دی، جواد برازنده، سییکوهپا رضای، علیمیابراه یعل-88

 یزد -3811خرداد ماه  -ایارائه شده به نهمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه، منتخب استان قم

کارگران معدن  مجید نجفی، ایرج جوادی، علیرضا کوهپایی، سمیه مومنیان، محمود رجبی، ارتباط سنجی بین سطح منگنز خون و بروز عالیم روانی در میان -81

 3811منگنز، ارائه شده به یازدهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا، آذر 

منگنز در ایران،  مجید نجفی، ایرج جوادی، علیرضا کوهپایی، سمیه مومنیان، محمود رجبی، مواجهه مزمن با منگنز: ارزیابی عالیم روان شناختی کارگران معدن -80

 3811یازدهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا، آذر ارائه شده به 

به روش لوبا فاطمه ترنجیان، محمد خندان، علیرضا کوهپایی، ابوالفضل محمدبیگی، فاطمه میرشکاری، بررسی اختالالت اسکلتی و عضالنی و ارزیابی پوسچر  -87

 3811ه اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه ، ارائه شده ب3811میان آرایشگران زن شهر تهران در سال 

اط جو ایمنی و محمد خندان، محبوبه طهماسبی، سعیده مسافرچی، مینا کهن سال آقچای، شهرام ارسنگ جنگ، حامد صادقی تبار، علیرضا کوهپایی، ارزیابی ارتب-86

ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ردی در یکی از بنادر ایران، فرسودگی شغلی با اختالالت اسکلتی و عضالنی: مطالعه مو

 3811ماه 

ر یک شرکت محمد خندان، مبین افضلی، محسن پیمانی، سعید اسدی، مهدی بیگدلو، علیرضا کوهپایی، مطالعه ارتباط میان عملکرد سازمانی و استرس شغلی د -83

 3811ماه  یقم، د یدانشگاه علوم پزشک یو پژوهش یعلم شیهما نیارائه شده به اول، 3811 خودروسازی در سال

م به کمک دو محمد خندان، زهرا عرب، صدیقه اقبالی املشی، علیرضا کوهپایی، ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومی اداری میان پرسنل دو بیمارستان شهر ق-81

 3811همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه  روش نرپا و روزا، ارائه شده به اولین

ی با محمد خندان، سعیده مسافرچی، محدثه حاجی علی گل، معصومه شمسی، علیرضا کوهپایی، ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در یک شرکت تولید-15

 3811ده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه های فوقانی )آرت(، ارائه شاستفاده از روش ارزیابی وظایف تکراری اندام

های موثر بر آن در ایران، ارائه شده به اولین همایش علمی و علیرضا کوهپایی، محمد خندان، سمیرا مالکی، بررسی سالمت روان رانندگان اتوبوس شهری و مولفه-13

 3811پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

ا و فرصت محمد خندان، محدثه حاجی علی گل، معصومه شمسی، زهرا اله دادی، علیرضا کوهپایی، تحلیل ساختار سازمانی صنایع تولیدی استان قم: چالش ه-12

 3811های ایمنی و بهداشت شغلی، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

کرامتی، علیرضا کوهپایی، هوش هیجانی به عنوان ابزاری جهت کنترل حوادث شغلی؟ مطالعه موردی در یک صنعت چاپ، ارائه شده به  محمد خندان، فاطمه-18

 3811اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

ایی، بررسی ارتباط میان خستگی و محتوای شغلی با اختالالت اسکلتی و محمد خندان، لیال عطایی منش، سمیه مومنیان، زهرا خسروی، زینب عینی، علیرضا کوهپ-11

 3811عضالنی در پرستاران، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

و  یعلم شیهما نیارائه شده به اولها، در سازمان محمدخندان، سهیال مهدی پوریان، سمانه زمانی، علیرضا کوهپایی، تفکر سیستمی، ارگونومی و ارتقای ایمنی-10

 3811ماه  یقم، د یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش

ستان های ایران، محمد خندان، مبین افضلی، علیرضا کوهپایی، بررسی وضعیت سالمت روان و عوامل موثر بر آن در بین کارگران شاغل در صتایع غذایی یکی از ا-17

 3811ش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه ارائه شده به اولین همای

ه اولین همایش علیرضا کوهپایی، عطیه اقبالی، محمد خندان، بررسی سالمت روان زنان و مقایسه آن با وضعیت مردان شاغل در صنایع استان قم، ارائه شده ب -16

 3811علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 



  

ر ، شاهین درویش، زهرا سخایی، علیرضا کوهپایی، بررسی ارتباط فشارهای فیزیکی و روانی با حوادث و اختالالت اسکلتی و عضالنی ناشی از کامحمد خندان-13

 3811بین پرستاران: مطالعه موردی در تهران، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

رضا کوهپایی، فاطمه بابکی، زهرا سخایی، شهرام ارسنگ جنگ، مژگان شهبازی، فاطمه وفادار، مهسا بیطرفان، بررسی ارتباط دانش و نگرش محمد خندان، علی-11

لوم پزشکی قم، ، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه ع3811ایمنی با رفتارهای ایمن حین کار با مواد شیمیایی بین کارکنان صنایع شیمیایی در سال 

 3811دی ماه 

مت فوقانی بدن محمد خندان، فاطمه میرشکاری، وجیهه مبینی زاده، ابوالفضل محمدبیگی، علیرضا کوهپایی، اعتبارسنجی روش ارزیابی بار پوسچری وارد بر قس -05

 3811در صنعت چاپ، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

چاپ، ارائه  محمد خندان، مهدیه احمدی، علیرضا کوهپایی، بررسی ارتباط بین سالمت روان با حوادث شغلی و رفتار ایمن کارکنان: مطالعه موردی در صنعت -03

 3811شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

ی، علیرضا مشکوری، ابوالفضل محمدبیگی، بررسی آلودگی صوتی در کارگاه های کوچک شهر قم و مقایسه آن محمد فهیمی نیا، اکبر اسکندری، علیرضا کوهپای -02

 3811با استانداردهای صدا در کشور ایران، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

، بررسی ارتباط فاکتورهای ماکروارگونومی با رضایت شغلی و *لی، مریم ملک زاده، علیرضا کوهپاییمحمد خندان، شادی احمدپور، الهام کورسانی، عاطفه جلی -08

 3811حوادث ناشی از کار بین پرستاران: مطالعه ای موردی، ارائه شده به اولین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، دی ماه 

با  یشغل یو فرسودگ یمنیارتباط جو ا یابیارز، سال آقچای، شهرام ارسنگ جنگ، حامد صادقی تبارمینا کهن چی،، سعیده مسافر*علیرضا کوهپاییخندان، محمد  -01

 3811، ارائه شده در هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماریهای شغلی، تهران، رانیاز بنادر ا یکیدر  ی: مطالعه موردیعضالن -یاختالالت اسکلت

و  NERPAشهر قم به کمک دو روش  مارستانیپرسنل دو ب انیم یادار یارگونوم یفاکتورها سکیر یابیارز، *ییکوهپا رضایعل محمد خندان، زهرا عرب،-00

ROSA ، ،3811ارائه شده در هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماریهای شغلی، تهران 

( در LUBAبدن  ) یوارد بر قسمت فوقان یروش ارزیابی بار پوسچر یعتبار سنجا،یگیزاده، ابوالفضل محمدب ینیمب ههی، وج*ییکوهپا رضایمحمد خندان، عل -07

 3811، ارائه شده در هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماریهای شغلی، تهران، صنعت چاپ

ارائه شده در ،در کارگران معدن منگنز ناختیشعالئم روان یابیمواجهه با منگنز: ارز، انیمومن هی، سمی، محمود رجب*ییکوهپا رضای، علیجواد رجی، اینجف دیمج -06

 3811تهران،  ،یشغل یهایماریطب کار و ب یسراسر شیهما نیهفتم

به  یادرار ترانسفرازاسونیآلفاگلوتات میسنجش آنز یسودمند یبررس، ینجف دی، مجینوروز یپور، جواد برازنده، مهدیبهنام هی، سم*ییرضاکوهپایارست، عل لدای -03

 یهایماریطب کار و ب یسراسر شیهما نیارائه شده در هفتم ،ومیاز مواجهه مزمن با سرب و کادم یناش یویکل رپذیدر اختالالت برگشت یصیتشخ عنوان روش

 3811تهران،  ،یشغل

ارائه شده در  ،یفیک قیتحق کیبر  ی: مبتنیدر سالمت شغل ایاخالق حرفه یارائه نمونه استاندارد ملّ، *یمشکور رضای، علی، بنفشه زربافییکوهپا رضایعل -01

 3811تهران،  ،یشغل یهایماریطب کار و ب یسراسر شیهما نیهفتم

 نیارائه شده در هفتم ، بررسی ارتباط بین روشنایی موضعی سطح کار و اختالالت اسکلتی و عضالنی در بین قالیبافان،*علیرضا مشکوری، علیرضا کوهپایی -75

 3811تهران،  ،یشغل یهایرمایطب کار و ب یسراسر شیهما

61- Alireza Koohpaei, Mohammad Khandan, Survey mental health status and related factors among food industry workers 

in a province of Iran, Presented in 2nd International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle, 

Mashhad, February 2016. 

62- Majid Najafi, Iraj Javadi, Alireza Koohpaei*, Somaye Momenian and Mahmoud Rajabi, Manganese chronic exposure: 

the assessment of the psychological symptoms among manganese mineworkers in Iran, Presented in 2nd International 

Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle, Mashhad, February 2016. 

بندی و قوانین انجمنی: مطالعه موردی  ابوالفضل نوروزیان، علیرضا کوهپایی، مهدی اسماعیلی، شناسایی و طبقه بندی رفتار بیماران با استفاده از روشهای خوشه -78

3810اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، تهران، در بیمارستان لقمان حکیم،   

 

های فرهنگيفعاليت  

 .3812 استاد مشاور فرهنگی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم از سال 



  

 .3818م از سال عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی ق 

 ، مشهد مقدس.3836شرکت در سومین دوره طرح معرفت ویژه اعضای هیات علمی،  

انگیز نماز در ایجاد بهداشت روانی، ارائه مقاله در همایش کشوری قرآن و طب به صورت سخنرانی، دانشگاه علوم پزشکی ، آثار شگفتعلیرضا کوهپایی 

 .3833شهید صدوقی یزد، 

ثیر نماز و دعا در درمان اختالالت اضطرابی، ارائه مقاله در همایش کشوری قرآن و طب به صورت سخنرانی، دانشگاه علوم پزشکی ، تاعلیرضا کوهپایی 

 .3833شهید صدوقی یزد، 

دانشگاه  تالیف کتاب اعجاب و اعجاز علم پزشکی در قران کریم و بیان معصومین )ع( به همراه حسن کریمی یزدی و سیده منصوره ذکری، انتشارات 

 .3815/ چاپ دوم 3831علوم پزشکی قم، چاپ اول 

  .علوم پزشکی قم چاپ کتاب جیبی نامه حضرت علی )ع( به مالک اشتر نخعی و توزیع در بین اساتید و مدیران دانشگاه 

    .3813قم خرداد  جهت اولین و دومین دوره طرح معرفت در دانشگاه علوم پزشکینامه با عنوان زالل معرفت طراحی و چاپ دو ویژه 

های نوین دانش پزشکی در قرآن ها و یافتهچهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان بررسی و تحقیق تطبیقی شگفتی برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3815کریم و روایات در محور معرفت دینی، اردیبهشت 

، دانشگاه علوم )حفظه ا...( صیت برجسته قرآنی حضرت آیت ا... العظمی مکارم شیرازیبا تجلیل از شخ پژوهی و طبملی قرآندبیر علمی اولین کنگره  

 .3815پزشکی قم، 

الدین حجازی، سید منصور برقعی، الگوی اسالمی ایرانی توسعه در حوزه علم و فناوری سالمت، علیرضا کوهپایی، تهمینه دادخواه تهرانی، سید شمس 

 .3815، 8نامه طب و دین، دوره پنجم شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، ویژه

نامه حسن کریمی یزدی، سیده منصوره ذکری، علیرضا کوهپایی، اسرار علمی وضو از دیدگاه بهداشتی و پزشکی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، ویژه 

 .3815، 8طب و دین، دوره پنجم شماره 

نامه طب و دین، دوره پنجم نماز و بهداشت جنسی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، ویژهحسن کریمی یزدی، علیرضا کوهپایی، سیده منصوره ذکری،  

 .3815، 8شماره 

نشگاه علوم علیرضا کوهپایی، حسن کریمی یزدی، اسرار شنوایی و بینایی در قرآن کریم و روایات، ارائه شده در اولین کنگره ملی قرآن پژوهی و طب، دا 

 3815پزشکی قم، 

یی، حسن کریمی یزدی، قانون وراثت در قرآن کریم و روایات، ارائه شده در اولین کنگره ملی قرآن پژوهی و طب، دانشگاه علوم پزشکی علیرضا کوهپا 

 3815قم، 

و طب،  هیعلیرضا کوهپایی، حسن کریمی یزدی، تامین بهداشت روانی و توکل از دیدگاه قرآن کریم و روایات، ارائه شده در اولین کنگره ملی قرآن پژو 

 .3815دانشگاه علوم پزشکی قم، 

شگاه علوم علیرضا کوهپایی، حسن کریمی یزدی، اعجاز علمی قرآن کریم از منظر نوروفیزیولوژی، ارائه شده در اولین کنگره ملی قرآن پژوهی و طب، دان 

 .3815پزشکی قم، 

 3815ر اسالم و اندیشه سیاسی در اسالم در دانشگاه قم، شرکت در طرح آموزشی ضیافت اندیشه استادان با موضوعات اصول تعلیم تربیت د 

 .3815برداری از آیات پزشکی در نخستین جشنواره ملی قرآن پژوهی و طب در سال شرکت در کارگاه روش تحقیق و بهره 

ریم، ارائه شده درهمایش ملی معنویت ، تهمینه دادخواه تهرانی، سیدمنصور برقعی، علیرضا کوهپایی، بهداشت روانی از دیدگاه قرآن کحسن کریمی یزدی 

 .3813 تو سالمت، گناباد، اردیبهش

ارائه شده درهمایش ملی  تهمینه دادخواه تهرانی، بهداشت جنسی از دیدگاه طب اسالمی، سیده منصوره ذکری، علیرضا کوهپایی،، حسن کریمی یزدی 

 .3813 تمعنویت و سالمت، گناباد، اردیبهش

 .3813 های علوم پزشکی سراسر کشور در شهر مقدس قم به مدت دو هفته در سالدوره طرح معرفت ویژه اساتید دانشگاهدبیر اجرایی برگزاری دو  

  .، قم3813افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی در حوزه معرفت دینی، شرکت در طرح دانش 



  

در  یو اخالق اسالم دیدر حوزه عقا یکارشناسان آموزش ییمعرفت افزا با عنوان طرح یمطهر دیشه یجشنواره آموزش نیششم یرتبه برتر دانشگاهکسب  

 .3812 بهشتیارد ،یو اجتماع یتیو امور ترب یفرهنگ یتهایفعال طهیح

 .3812تا  3836وبگاه فرهنگی و عقیدتی شفانیوز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال  و راهبری اندازیمسئول راه 

 در دانشگاه علوم پزشکی قم. )حفظه ا...( برگزاری طرح ضیافت اندیشه دانشجویان با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمشارکت در  

 .3812-3833، عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم 

 .لوم پزشکی قمشگاه عنعضو کمیته استانی درس آشنایی با دفاع مقدس و ایجاد زیرساخت ارائه این درس در سطح دا 

 .3818-3812 ،عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دانشگاه علوم پزشکی قم 

 .3812-3815علوم پزشکی قم،  هنامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاماده یک آیین یتخصص ونیسیعضو کم 

 3811 شورای مرکزی امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی قم،عضو  

 3810 ،هیات مذهبی کریم اهل بیت )ع( ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی قمو دبیر عضو هیات موسس  

 .3810تیرماه  25لغایت  30 ،شرکت در دوره ضیافت اندیشه ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی قم، مشهد مقدس 

 عضويت در مجامع علمي

 .3811قم، بهار  یکسالمت کار دانشگاه علوم پزش قاتیمرکز تحق سییر 

 .3861وری و نقش آن در توسعه، سازمان تامین اجتماعی، عضو کمیته اجرایی کنگره مهارت، بهره 

 .3838عضو کمیته علمی سمینار دانشجویی علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  

 .3837وسعه پایدار روستایی، اسفند عضو کمیته علمی و اجرایی اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست و ت 

 .3831تا  3833عضو شورای تخصصی پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال  

 .3815 بهشتیارد -قزوین یدانشگاه علوم پزشک -کار یمنیبهداشت و ا یسراسر شیهما نیتمفه یعلم تهیعضو کم 

 .3812اردیبهشت  -مازندراندانشگاه علوم پزشکی  -یش سراسری بهداشت و ایمنی کارعضو کمیته علمی هشتمین هما 

 .3811 خرداد -یزد یدانشگاه علوم پزشک -کار یمنیبهداشت و ا یسراسر شیهما نیمنه یعلم تهیعضو کم 

 .3833تا مهر ماه  3837دانشگاه علوم پزشکی قم از آبان ماه سال  پژوهشی یشورا ریدب 

 .3812ماه مهرتا  3837دانشگاه علوم پزشکی قم از آبان ماه سال  هشیپژو یشورا سییر 

 .3818تا  3837دانشگاه علوم پزشکی قم از سال عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت 

 .3833از سال  قم یو داور مجله دانشگاه علوم پزشک هیریتحر اتیعضو ه 

 .3833از سال  قم یعلوم پزشکدانشگاه  یطیمح هایندهیآال قاتیموسس مرکز تحق اتیه عضو 

 قم. یدانشگاه علوم پزشک هایتیو فور ایسالمت در بال یقاتیمرکز تحق عضو 

 .3811از سال  قم یدانشگاه علوم پزشک سالمت کار قاتیمرکز تحق یپژوهش یشوراورییس عضو  

 قم. یدانشگاه علوم پزشکعضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی  

 قم. یدانشگاه علوم پزشک طب و دین و اخالق پزشکی قاتیمرکز تحق یوهشپژ یعضو شورا 

 .3833از سال  قم یدانشگاه علوم پزشک های محیطیآالینده قاتیمرکز تحق یپژوهش یعضو شورا 

 .3813تا  3837قم  یستاد بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشک یعلم ریو دب ییاجرا تهیعضو کم 

 . 3818 وریتا شهر 3837 ماهیقم از د یاخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشک ایمنطقه تهیکم ریو دب عضو 

 .3812 ماهیتا د 3830 ماهیقم از د یانتشارات دانشگاه علوم پزشک یشورا ریو دب عضو 

 .3831 قم سال یاز پژوهشگران و فناوران برتر استان قم در دانشگاه علوم پزشک لیتجل یاستان شیهما یبرگزارمسئول  

 .3815قم،  یاز پژوهشگران استان اداره کل آموزش و پژوهش استاندار لیو تجل ییشناسا تهیکم عضو 

 .3815قم،  یاستاندار یو تحول ادار یپژوهش کارگروه پژوهش، فناور تهیکم عضو 

 .3837از سال  قم یدانشگاه علوم پزشکعضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی 



  

  .3812تا  3836( از سال HSRی تحقیق در نظام سالمت )عضو و رییس شورا 

 3818از سال  Archive of hygiene sciencesعضو هیات تحریریه مجله  

 3811دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم، -عضو کمیته علمی اولین همایش علمی و پژوهشی 

 .3811 سال زعضو گروه تحقیقاتی سالمت معنوی وابسته به دانشکده سالمت و دین ا 

 .3810سال  ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم یپژوهش یعضو شورا 

 

گذرانده شده آموزشي هایدوره  

 .3835شرکت در هفدهمین کارگاه روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی اهواز،  

 .3838پزشکی تهران،  های تدریس، مرکز توسعه آموزش دانشگاه علومهای آموزشی و روششرکت در سیزدهمین کارگاه استراتژی 

 .3837و  3830شرکت در کارگاه جستجوی منابع الکترونیک در سطح مقدماتی و پیشرفته، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  

 .3830، ، دانشگاه علوم پزشکی تهرانReference managerشرکت در کارگاه  

 .3830شرکت در دوره ارزیابی ریسک، جامعه متخصصین بهداشت کار،  

 .2557 دسامبر، TUV NORDنظر  ریز  HSE-MS یالمللنیدوره بشرکت در  

 .2556، فوریه TQCSIزیر نظر  OHSAS 18001المللی شرکت در دوره بین 

 .2533، سپتامبر Article writing in Englishشرکت در دوره  

 . 3836آموزشی وزارت بهداشت، جزیره کیش،  المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی، دوره اجرای استانداردها، معاونتشرکت در کنگره بین 

 . 3836شرکت در کارگاه خالقیت و نوآوری، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  

آموزش و پژوهش  کل توسط ادارههای دولتی و فنون اداره جلسات برگزار شده ریزی در دستگاههای پودمان مدیریت استراتژیک، برنامهشرکت در دوره 

 .3836استانداری قم در سال 

گذاری برای بخش دولتی، مدیریت موثر وقت، چگونگی استقرار های سرمایههای مهندسی مجدد و فراسوی مهندسی مجدد، روششرکت در دوره 

گیری برگزار شده توسط اداره آموزشی فرآیند و فنون تصمیمها و پودمان ها و روشها و فنون بهبود سیستمساختارهای سازمانی، پودمان آموزشی تکنیک

 .3833کل آموزش و پژوهش استانداری قم در سال 

قم  یبرگزار شده توسط اداره کل آموزش و پژوهش استاندار نگهداشت فناوری بیمارستانیو  آموزشی مدیریت منابع انسانیپودمان  هایشرکت در دوره 

 .3831در سال 

 .  3815صصی رویکردهای نوین توسعه پژوهش در حوزه بالینی در همایش بزرگداشت هفته پژوهش استان قم در سال حضور در نشست تخ 

 3812ها و فنون تدریس در دانشگاه قم، افزایی استادان با موضوع تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی و دوره روشافزایی و دانششرکت در دوره معرفت 

(، 3831(، بررسی راهکارهای بازنگری در نظام آموزش بالینی )3815و 3837) و راهنمایی تحصیلی دانشجویان اورهای استاد مششرکت در کارگاه 

های (، تحلیل داده3837) 2و  3(، مقاله نویسی 3837نیازسنجی آموزشی )(، 3831اخالق در پژوهش ) (،3831و  3833) 2و  3 خالقیت و نوآوری

-(، برنامه3836ارزیابی درونی ) (،3831آشنایی با مبانی حاکمیت بالینی ) (،3830نامه )، طراحی و تحلیل پرسش(3830های کیفی به روش کمی )پژوهش

روش تحقیق مقدماتی  (،3836(، روش تحقیق پیشرفته )3836(، روش تحقیق مقدماتی و متوسطه )3837(، مطالعات مورد شاهدی )3831ریزی عملیاتی )

منابع الکترونیکی مقدماتی و متوسطه  ی(، جستجو3836کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی )(، 3836(، طرح درس )3833) Elsevier (،3833و پیشرفته )

(3836 ،)EBM (3833( مدیریت آموزشی ،)3833 ،) Log Book(3833برنامه ،)( 3836(، ده گام در پژوهش )3833ریزی آموزشی ،)Systematic 

Review (3833) ارتقای اعضای  ترفیع و(، آشنایی با قوانین 3818، روش تحقیق کیفی )(3815های جامعه محور )در پژوهشارزیابی وضعیت تغذیه  و

سری (، 3810(، تحلیل عاملی )3810های آماری در مقاالت )، تحلیل آزمونSPSS (3 ،2 ،8 ،1( )3810)های نرم افزار ، سری کارگاه(3811هیات علمی )

معاونت تحقیقات  برگزار شده توسط PBL (3810) (،3810طراحی راهنمای تحصیلی و یادگیری دانشجویان ) ،R (3810) افزارآشنایی با نرمهای کارگاه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم. /و فناوری

(، تجاری 3818) کسب و کار تجاری و اقتصادی طرح تدوین (،3818فکری)دانشگاه با عنوان مالکیت  فناوری سالمت های مرکز رشدشرکت در کارگاه 

  (.3810های دانش بنیان و مراکز رشد )، آشنایی با قوانین شرکت(3818سازی و انتقال فناوری و فن بازار )



  

 ها و جوايز ملي و دانشگاهيرتبه     

 .3866تحصیالت تکمیلی در دوره کارشناسی ارشد  سراسریکسب رتبه اول آزمون  

 . 3833برتر آزمون سراسری تحصیالت تکمیلی در دوره دکترای تخصصی کسب رتبه  

 .3833-3837آموخته ممتاز در مقطع دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کسب رتبه دانش 

 .3830-3837کسب عنوان عضو هیات علمی برتر آموزشی در سطح دانشگاه علوم پزشکی قم در سال تحصیلی  

 .3830ونه دانشگاه علوم پزشکی قم در سال کسب عنوان پژوهشگر نم 

 .3836دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم  یبرتر آموزش یعلم اتیعضو هکسب عنوان  

 کسب رتبه استاد برتر بر اساس امتیاز ارزشیابی کیفیت آموزش از طرف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در 

 .3811-3810و 3830-3837و  3838-3831ی سالهای تحصیل

 .3833کسب عنوان گروه غیربالینی برتر در ارائه خدمات آموزشی از دومین جشنواره آموزشی شهید مطهری، دانشگاه علوم پزشکی قم،  

 .3831مدیر نمونه در سطح  دانشگاه علوم پزشکی قم در سال  عنوانکسب  

های علوم پزشکی کشور با عنوان اعجاب و اعجاز علم پزشکی، دانشگاه قرآنی اساتید و کارکنان دانشگاه کسب رتبه کتاب برتر در پانزدهمین جشنواره 

 .3831علوم پزشکی سبزوار، 

 .3813در سال  دانشگاه تقدیرنامه از معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش پزشکی 

عاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل برگزاری موفق دهمین و یازدهمین دوره سراسری طرح معرفت ویژه تقدیرنامه از م 

 .3813سال  -در قم های علوم پزشکیاعضای هیات علمی دانشگاه

 .3812در سال انشگاه علوم پزشکی قم دهای پژوهشی رتبه برتر تولید علم و ایجاد زیرساخت کسبتقدیرنامه از مقام عالی وزارت به دلیل  

 .3812به هموطنان در سال  شایسته تقدیرنامه از مقام عالی وزارت به دلیل خدمت رسانی 

 .3812تا  3837درخالل سالهای  های مدیریتی تاثیرگذار آموزشی و پژوهشیهای متعدد دانشگاهی به سبب انجام فعالیتکسب تفدیرنامه 

 .3811-3810آموزشی در سطح دانشکده بهداشت در نیمسال اول سال تحصیلی کسب رتبه برتر هیات علمی  

 .3810کسب تقدیر نامه از مقام عالی وزارت به مناسبت اخذ رتبه دانشیاری در سال  

 .3811-3810کسب رتبه برتر هیات علمی آموزشی در سطح دانشکده بهداشت در نیمسال دوم سال تحصیلی  

 

نواره شهيد مطهری/ جشدانش پژوهي های فعاليت  

  .3812تا  3831سال  زا قم یدانشگاه علوم پزشککمیته نوآوری و دانش پژوهی  و رییس عضو 

 .3812تا  3833گذاری گروه مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم عضو و رییس کمیته راهبردی و سیاست 

 .3811توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و  

افزایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم افزایی و مهارتهای آموزشی و توسعه فردی دانشمشارکت در طراحی و اجرای دوره 

 . 3812-3837پزشکی قم در خالل سالهای 

 .3812 تا 3836جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی قم ششمیناولین تا علمی دبیر  و کمیته اجرایی عضو 

فرآیند آموزشی با عنوان تدریس درس کارآفرینی در دوره کارآموزی در عرصه دانشکده بهداشت در دومین جشنواره  برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3833 -دانشگاهی شهید مطهری

ره آموزشی شهید مطهری با عنوان تلفیق شیوه تدریس حوزوی تقریر با شیوه تدریس به روش سخنرانی در چهارمین جشنوا برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3815پردازی در علوم پزشکی، اردیبهشت محور نظریه

-ومی در برنامههای آموزشی پزشکان عمچهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان لزوم بازنگری در نتایج نیازسنجی برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3815های مدون بازآموزی در محور پیشرفت و عدالت، اردیبهشت 

اندازی پایگاه اطالعاتی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی مبتنی بر آموزش در پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان راه برتر دانشگاهیکسب عنوان  

 .3813جامعه محور سالمت، اردیبهشت 



  

ای در شیوه نوین آموزش شرح حال در پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان لحاظ کردن اخالق حرفه کشوری و دانشگاهیبرتر کسب عنوان  

 .3813گیری به وسیله بیمارنما، اردیبهشت 

نگی و اجتماعی مبتنی بر ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان طراحی پایگاه آموزشی، فره و دانشگاهی برتر کشوریکسب عنوان فرآیند  

 . 3812اردیبهشت  -های فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعیدر حیطه فعالیت مدل آموزشی پویا در راستای خودکفایی

ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان برگزاری آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان در حیطه قوانین،  برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3812ات و ساختارهای آموزشی، اردیبهشت مقرر

در حیطه  .ما می توانیم :ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان ارائه یک فیلم درباره نوآوری آموزشی تحت عنوان برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3812محصوالت آموزشی، اردیبهشت 

با عنوان ارائه یک فیلم درباره راهکارهای برخورد با دانشجویان مشروطی در حیطه ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری  برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3812، اردیبهشت قوانین، مقررات و ساختارهای آموزشی

ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان طراحی سامانه طرح درس اساتید در حیطه مرجعیت، رهبری و مدیریت  برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3812اردیبهشت آموزشی، 

ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان ارتقای سطح یادگیری دانشجویان بهداشت حرفه ای در درس ایمنی با به  برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3812کارگیری روش آموزش مبتنی بر حل مساله در حیطه سنجش، ارزشیابی و اثربخشی آموزشی، اردیبهشت 

ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان بررسی نگرش دانشجویان پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم  برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3812نسبت به ارتباط والدین با دانشگاه در حیطه مشاوره و راهنمایی آموزشی، اردیبهشت 

ی و اجرای سامانه پیامکی آوای مشاور: شیوه نوین ارائه راهنمایی و اندازششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان راه برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3812ها و اساتید در حیطه مشاوره و راهنمایی آموزشی، اردیبهشت مشاوره ویژه دانشجویان، خانواده

های ارتباطی پزشک با هارتریزی واحد درسی مششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان ضرورت تدوین و برنامه برتر دانشگاهیکسب رتبه  

 .3812های آموزشی، اردیبهشت بیمار در کوریکولوم درسی رشته پزشکی در حیطه تدوین و بازنگری برنامه

 

 برگزاری دوره های آموزشي

سطح صنایع و در  HSE و IMSهای مختلف ایمنی شغلی، عوامل شیمیایی محیط کار، ارگونومی، های متعدد آموزشی در حیطهسابقه برگزاری دوره 

 ، وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی. یتو نیمه دول های دولتیسازمان

 

مديريتي های اجرايي وفعاليت   

 .3861-3863 ، تهرانای سازمان تامین اجتماعیکارشناس اداره مرکزی طب کار و بهداشت حرفه 

 .3835-3833ی اهواز، ای دانشگاه علوم پزشکعضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه 

 . 3836تا  3835های نوین دفاعی وزارت دفاعمرکز آمادگی و فنآوری درسازی افراد و تجهیزات اجرای برنامه جامع ایمن مدیر 

 تاکنون. 3837ای دانشگاه علوم پزشکی قم از سال مدیرگروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفهعضو و  

 . 3836دانشگاه علوم پزشکی قم  ایبهداشت حرفه های گروهاندازی و تجهیز آزمایشگاهراه 

 .3833تا مهر ماه  3837ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم از آبان ماه سال  مدیر امور آموزشی و پ 

 .3812تا مهرماه  3833دانشگاه علوم پزشکی قم از مهر ماه  ی و پژوهشیمعاون آموزش 

 .3812ماه  بهمنتا  3812معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم از مهر ماه  

 .3812ماه  بهمنتا  3812از مهر ماه مشاور رییس دانشگاه در امور تحقیقات و فناوری  

 .3812تا بهمن ماه  3812قائم مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم از مهر ماه  

 .3812تا  3833عضو و قائم مقام شورای دانشگاه علوم پزشکی قم از سال  

 . 3812-3815ی سالمت دانشگاه علوم پزشکی قم گذاررییس مرکز سیاست 



  

 .3813-3815سرپرست کلینیک ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم  

 .3836دانشگاه علوم پزشکی قم  اندازی مرکز اطالع رسانی پزشکیتجهیز و راه 

 .3836اندازی مرکز امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال راه 

 .3833تا مهر ماه  3837دانشگاه علوم پزشکی قم از آبان ماه سال آموزشی  یدبیر شورا 

 .3812ماه دیتا  3837از آبان ماه سال دانشگاه علوم پزشکی قم یآموزش یشورارییس 

 .3812تا  3833قم از سال  یعلوم پزشکرییس کمیته مرکزی استادان مشاور دانشگاه  

 .3815از سال  قم یدانشگاه علوم پزشکرییس هیات بررسی و تحقیق تخلفات پژوهشی 

 . 3812تا  3815از سال  قم یدانشگاه علوم پزشکرییس شورای آموزش پاسخگوی  

 های دندانپزشکی، پیراپزشکی و طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی قم.اندازی دانشکدهراه 

 شگاه علوم پزشکی قم. های کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و دستیاری در داناندازی اولین دورهراه 

 .3812تا  3831دبیر شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی قم،  

 .3812تا  3831عضو و دبیر شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی قم ار سال  

 .3837دانشگاه علوم پزشکی قم از آبان ماه سال عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت 

 .3815-3811جویان دانشگاه علوم پزشکی قم عضو شورای انضباطی تجدیدنظر دانش 

 .3812-3833دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی قم،  

 .3811-3812قم،  یجذب دانشگاه علوم پزشک ییاجرا اتیه عضو 

 .3810-3813قم،  آزاد اسالمی واحدجذب دانشگاه  ییاجرا اتیعضو ه 

 .3812تا  3831 قم یعلوم پزشکعضو کارگروه صالحیت عمومی هیات اجرایی جذب دانشگاه 

 .3815تا  3836از سال  یعلم اتیه یاعضا یانتظام بدوی اتیه البدلیعضو عل 

 .3812تا  3815البدل هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی از سال عضو علی 

 .3811تا  3812از سال  یعلم اتیه یاعضا یانتظام بدوی اتیعضو ه 

 .3812تا  3831از سال علوم پزشکی قم نشگاهعضو کمیسیون تحول اداری دا 

 .3831عضو کمیته آموزش و اشتغال استانداری قم از سال  

 . 3815از سال  قم یدانشگاه علوم پزشکعضو هسته تحقیق و نظردهی 

 .3812تا  3831عضو کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی قم از سال  

 .3815-3831نشگاه قم، اتان قم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دعضو کارگروه تخصصی آمایش آموزش عالی اس 

 .3812تا  3831قم از سال  یدانشگاه علوم پزشکوریعضو کارگروه بهره 

 .3812تا  3833قم از سال  یدانشگاه علوم پزشکعضو شورای ورزش 

 .3812تا  3831قم از سال  یدانشگاه علوم پزشک گری درکاهش تصدیعضو کارگروه  

 .3818ضو شورای راهبردی آزمایشگاه های دانشکده بهداشت ع 

 .3811ای اندازی رشته مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفهمسئول راه 

 3811عضو شورای راهبردی تنظیم سند تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی استان قم،  

 3811 عضو کمیته تدوین برنامه عملیاتی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم، 

 3810عضو کمیته علمی نهمین جشنواره شهید مطهری )ره( دانشگاه علوم پزشکی قم در سال  

 3810 -عضو شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی قم 

 3810-عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت 

 3810 -عضو کارگروه طراحی و نظام مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم 


