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 سوابق آموزشی:

 

 

 خالصه استنادات علمی:

 

CV: https://scholar.google.com/citations?user=22vwf5EAAAAJ&hl=en 

 

 

 مشخصات درس سال
 

 مقطع تدریس

 مکان تدریس:

 
 ردیف

در  – 79

حال 

 حاضر

 دروس مهندسی بهداشت حرفه ای
 کارشناسی

 )پیوسته و ناپیوسته( 
 1 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 تدریس کارگاهی 78
 کارشناسی

 )پیوسته(
 2 علوم پزشکی همدان

 کلیات بهداشت حرفه ای 79
 کارشناسی

 )پیوسته(
 3 همدانعلوم پزشکی 

73 
دروس عملی وکارآموزی در عرصه بهداشت 

 ایحرفه
 4 دانشگاه  آزاد سبزوار کاردانی

78 -

1411 

) عوامل شیمیایی و  دروس بهداشت حرفه ای

 آلودگی هوا، بیماری های شغلی، ارگونومی و....(
 دوره تخصصی

پاالیشگاه سوم پارس 

 (PSG)جنوبی
5 

https://scholar.google.com/citations?user=22vwf5EAAAAJ&hl=en
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 سابقه فعالیتهای پژوهشی

 طرح تحقیقاتی-1

 ردیف

 های تحقیقاتیطرح

 عنوان طرح تحقیقاتی مصوب

مجری یا 

همکار 

 طرح

سال 

اجرای 

 طرح

1 

ن در نسی زنان و عوامل تاثیر گذار بر آبررسی کیفیت زندگی ج

بین کارکنان بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

 بیرجند

 همکار

 طرح

1374-

1375 

2 

ارزیابی ارگونومیک و طراحی ایستگاه پاشش رنگ پودری در یک 

 CATIAصنعت لوازم خانگی در محیط نرم افزار 

 

همکار 

 طرح

1379-

1377 

3 

تدوین روشی جهت شناسایی و ارزیابی علل خطاهای پزشکی 

   مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فاکتورهای انسانی

(HFACS)  در بیمارستان ها 

همکار 

 طرح

1379-

1377 

4 
در شاغلین  BETX ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با ترکیبات 

 شرکت دانش بنیان الوان ثابت همدان

همکار 

 طرح

1378-

1377 
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 مقاله-2

 علمی ـ پژوهشی: بین المللی،مقاله در مجالت 

 عنوان مقاله ردیف
سال 

 چاپ
 چاپ محل نمایه

1 
Investigation of outdoor BTEX: 

Concentration, variations, sources, 

spatial distribution, and risk assessment 
2119 ISI 

Chemosphere 

 

2 
Evaluation of absorption efficiency of 

Zeolite ZSM5 for removal of styrene 

vapors 

2119 ISC 
Journal of Occupational 

health and Epidemiology 

3 
Use of Failure Mode and Effects Analysis 
in Improving Safety: A Case Study in An 

Oil Company 

2119 ISC 
Journal of Community 

Health Research 

4 

، ZSM5 هایفرآیندبررسی توانایی 

/ZSM52TiO ،UV/ ZSM5 و /ZSM52UV/TiO 

 جریان سنتیک هوا در حذف پلی استایرن از
 

2119 Scopus مجله علوم پزشکی مازندارن 

5 
Study of personal hearing protection 

devices usage in  Kashan carpet industry 

workers 

2119 ISI Health Scope 

9 
The effects of work-related stress on 

work ability index (WAI) among Iranian 

workers 
2115 Scopus safety and health at work 

9 
Psychometric Properties of the Persian 

Translation of the Sexual Quality of Life–

Male Questionnaire 

2119 ISI 

American Journal of Men’s 

Health 

 

8 
Prevalence of anxiety among 

environmental and occupational health 

students at QAZVIN medical sciences 

university in 2015 

2119 ISC 
Journal of Occupational 

health and Epidemiology 

7 
Ecological risk assessment of heavy metal 

(HM) pollution 

in the ambient air using a new bio-indicator 
2119 ISI 

Environmental Science and 

Pollution 

Research 

 

11 

 

Atmospheric Heavy Metals 

Biomonitoring Using a local Pinus 

eldarica tree 
2119 ISI Health Scope 

11 

بررسی استرس گرمایی بر مبنای شاخص 

WBGT  وارتباط آن با پارامترهای فیزیولوژیکی

 در مشاغل روباز شهرستان شبستر

1374 ISI بهداشت وایمنی کار 

12 Impact of job stress on The prevalence of 

musculoskeletal disorders in Among 
2119 ISC 

Journal of Occupational 

Health and Epidemiology 
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computer users of  hospital in Gorgan, 

Iran, in 2014 

13 

 

Spatial Analysis and Source 

Identification of PM10 Particle Matter in 

Yazd 
2119 ISC 

Journal of Community 

Health Research 

14 
Investigation of heat stress and heat 

strain in outdoor workers, a case study in 

Iran 

2119 NLM 

CATALOG 
Journal of Paramedical 

Sciences 

15 
تاثیر یک برنامه آموزش ارگونومی بر کاهش 

 عضالنی -عوامل آسیب زایی اسکلتی
1374 ISC مجله دانشگاه علوم پزشکی  سبزوار 

19 
ارزیابی کیفیت زندگی در بین کارکنان دو شرکت 

 کهگیلویه و بویراحمد صنعتی در استان
1373 ISC ارمغان دانش 

19 
تعیین عوامل موثر بر کیفیت زندگی جنسی زنان 

 شاغل در بیمارستان
1375 ISC پزشکی گرگانعلوم 

18 

بررسی غلظت و مدت زمان مواجهه با ذرات دود 

 سیگار در ماشین در شرایط مختلف از تهویه

 

1375  indexcope

rnicus 
 مجله پژوهش در بهداشت محیط

17 
 با مشهد شهر هوا آلودگی بندی پهنه و تحلیل

 فضایی تحلیل مختلف مدلهای از استفاده
1375 ISC محیط بهداشت مهندسی مجله 

21 
Investigation of the Effect of Control 

Measures on Reduction of Risk Events in 

an Edible Oil Factory in Tehran, Iran 
2119 ISC Archives of Hygiene Sciences 

21 
 عملیات در انسانی خطاهای ارزیابی و پیش بینی

 انسانی رویداد تحلیل تکنیک از استفاده با معدنکاری
1379 Chemical 

abstract 
بهداشت حرفه ایمجله مهندسی   

22 
 عملکرد و استرس خستگی، بین ارتباط بررسی

 دانش در شناختی جمعیت متغیرهای برخی با شغلی

 دندانی پروتزهای ساخت آموختگان

1379 Ebsco 
 و پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی مجله 

 تهران درمان بهداشتی، خدمات

http://www.indexcopernicus.com/
http://www.indexcopernicus.com/
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23 

Evaluation of the relation 

ofacetylcholinesterase (AChE) enzyme 

level of the worker of a poison – 

producing industry with the application 

of personal protective equipment and the 

amount of poison production with in 

2012-2015 

2117 Google 

scholar 

 

International Journal of 

Environmental Health 

Engineering 

24 PM2.5 concentration modeling and 

mapping in the urban areas 
2117 ISI 

Modeling Earth Systems 

and Environment 

25 
Simulation of Ergonomic Interventions in 

a Color Spray Station using CATIA 

Software: A Case Study 

2121  Chemical 

Abstracts 

Journal of Occupational 

Hygiene Engineering  

29 
Efficient removal of gaseous toluene by 

the photoreduction of Cu/Zn-BTC metal-

organic framework under visible-light 
2121 ISI Optik 

29 
Co3O4@Zn-BTC MOF as a novel nano-

photocatalyst for degradation of toluene 

from ambient air 

 

2122 ISI 

international journal of 

environmental analytical 

chemistry 

 

 مقاالت ارائه شده در همایش: -3

 عنوان همایش عنوان مقاله ردیف

1 
 کورتیزول سطح گلوکز، تغییرات بر صدا مواجهه اثرات بررسی

 سوری نر موش بدن وزن و

دانشگاه  نهمین همایش تازه های علوم بهداشتی

 شهید بهشتی

2 
ارزیابی استرس و استرین گرمایی وبکارگیری اقدامات حفاظتی 

 در برابر گرما در کارگران مشاغل روباز شهرستان شبستر

دانشگاه  نهمین همایش تازه های علوم بهداشتی

 شهید بهشتی

3 
بررسی ارتباط بین اقدامات کنترلی وسطح ریسک در یک 

 انکارخانه روغن خوراکی تهر
 دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

4 
بررسی ارتباط خستگی و استرس شغلی در کارشناسان ساخت 

 1375پروتزهای دندانی، 
 دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

 بهداشت و ایمنی کار دهمین همایش سراسریارزیابی استرس و استرین گرمایی و به کارگیری اقدامات  5

http://johe.umsha.ac.ir/files/site1/user_files_8bf728/soury-A-10-274-3-324b5b1.pdf
http://johe.umsha.ac.ir/files/site1/user_files_8bf728/soury-A-10-274-3-324b5b1.pdf
http://johe.umsha.ac.ir/files/site1/user_files_8bf728/soury-A-10-274-3-324b5b1.pdf
http://cassi.cas.org/publication.jsp?P=eCQtRPJo9AQyz133K_ll3zLPXfcr-WXf3RnR2XCVaiLIT1QNMRbNIQle6LUKjDDfHsj18qnZNg1UyyBfO3QufxX4LjrRnsusMs9d9yv5Zd9E8xUXr5Yowctu6inlelCMMs9d9yv5Zd9cyfk2voiGkgpUXVFb8P4e
http://cassi.cas.org/publication.jsp?P=eCQtRPJo9AQyz133K_ll3zLPXfcr-WXf3RnR2XCVaiLIT1QNMRbNIQle6LUKjDDfHsj18qnZNg1UyyBfO3QufxX4LjrRnsusMs9d9yv5Zd9E8xUXr5Yowctu6inlelCMMs9d9yv5Zd9cyfk2voiGkgpUXVFb8P4e
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 حفاظتی در کارگران مشاغل روباز

9 

 

 

 

از جریان هوا با استفاده از  ارزیابی حذف بخارات استایرن

 ZSM5زئولیت 
 دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

9 

 بررسی مواجهه با صدا و ریسک ابتال به دیابت نوع دو ؛یک

 مطالعه مروری

 

 دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

8 
مواجهه با نانوذرات: یک مطالعه مروریپایش بیولوژیک   

 
 دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

7 

بررسی غلظت و ارتباط فرمالدئید با پارامترهای هواشناسی و 

در هوای آزاد منطقه میدان آزادی  3Oو  CO ،2NOگازهای 

 1373-1374شهر تهران در سال 

 

 دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

 

 کتاب:-4

 تاریخ انتشار زمینه عنوان کتاب ردیف
 1374 شغلیسم شناسی  سواالت طبقه بندی شده سم شناسی شغلی 1

2 
مجموعه تست های طبقه بندی شده ایمنی و 

 ارگونومی در صنعت
 1379 ایمنی و ارگونومی

 

:ی تخصصیهامهارت   

 ردیف شرح

ICDL 1 
CATIA 2 

Study Design (RSM) 3 

 4 ارگونومي پوسچر ارزیابي افزارهای نرم
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 :ایتجارب حرفه -د

 :صنعت با ارتباط و صنعتی پروژههای در اجرایی سوابق

 مرکز محل فعالیت
وابسته به 

 دانشگاه
 تا تاریخ از تاریخ سمت

)نمونه  BTEX پایشمشارکت در طرح 

 پارس پاالیشگاه سوم برداری وآنالیز(

 جنوبی

علوم پزشکی 

 همدان
 1378 1379 اجرایی همکار

 1379 1374 مسول فنی ------ شرکت پایش صنعت ایمن

 شرکت کاربرد صنعت
مرکز بهداشت 

 تهرانسر
 1375 1375 مسول بهداشت حرفه ای

 ------  شرکت ساختمانی آموت خاور
مشاور ایمنی و بهداشت 

 صنعتی
1371 1375 

 11/12/71 12/12/71 بازرس ایمنی و بهداشت ------ ارتش جمهوری اسالمی ایران

 


