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 :تحصیلي و آموزشي سوابق( ب

 

 .دانشگاه علوم پزشکی تهرانفارغ التحصیل از و   بهداشت حرفه ایمهندسی ارشد  کارشناس -1

 .1831-1831در سال تحصیلی  کسب دانشجوی ممتاز از این دانشگاهمفتخر به وم پزشکی شیراز و تحصیل کارشناسی از دانشگاه علفارغ ال -2

  .انشگاهدانی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و کسب دانشجوی ممتاز فرهنگی از این درفارغ التحصیل کا -8

تاکنون  و تدریس دروس ایمنی سیستم، ایمنی  38مدرس موسسه آموزش عالی ایوانکی در رشته مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی از سال  -1

تجزیه و تحلیل اثر ، حفاظت در برابر پرتوهای یونساز زیه و تحلیل حوادث، مدیریت ریسک،سیستمهای تحت فشار ، قانون و روابط کار، تج

سنجش و ارزیابی محیط کار در موسسه آموزش عالی  مهندسی فاکتورهای انسانی وارگونومی و  آزمایشگاه ایمنی،  ،یستم های ایمنیبخشی س

 .ایوانکی

 پروژه در دانشگاه کار قزوین در مقطع کارشناسی 3و  پروژه در مقطع کارشناسی  دانشگاه ایوانکی 14استاد راهنمای بیش از  -1

 .ن کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی کاشاناستاد مشاور دانشجویا -6

و تدریس دروس سیستم های تحت فشار،  81سال  تا  84مدرس دانشگاه کار قزوین در رشته مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی از سال  -7

 .نی، ایمنی سیستم و مدیریت ریسکمدیریت محیط زیست، تجزیه و تحلیل اثر بخشی سیستم های ایمنی، سیستم های هوشمند ایم

پنجمین )از آزمایشگاه ارگونومی و فاکتورهای انسانی دانشگاه کرنل آمریکا Cross-Cultural Adaptation   مفتخر به کسب گواهینامه -6

عضالنی کرنل برای  –لتی پرسشنامه ناراحتی های اسک فارسی ویرایش بخاطر تنظیم وترجمه( 2448در سال  دانشگاه برتر دنیا در رنکینگ جهانی

 .دانشگاه کرنل آمریکاارگونومی و درج در وب سایت  1833اولین بار در ایران سال 

 http://ergo.human.cornell.edu/ahmsFarsiquest.html 
برای اولین بار در ایران ( عضالنی کرنل برای دانشجویان -پرسشنامه ناراحتی های اسکلتی) SS- CMDQپرسشنامه  نسخه فارسی تنظیم و ترجمه -7

  arsi.htmlhttp://ergo.human.cornell.edu/ahSSCMDQquestF .دانشگاه کرنل آمریکاارگونومی و درج در وب سایت  1838سال 

برای ( عضالنی کرنل ویژه کاربران لپ تاپ -پرسشنامه نارحتی های اسکلتی) LS-CMDQپرسشنامه و فارسی نسخه انگلیسی  adaptو تنظیم  -3

و درج  آمریکا دانشگاه کرنلقدردانی از آزمایشگاه ارگونومی وفاکتورهای انسانی تشکر و  و مفتخر به دریافت گواهینامه 1838اولین بار در دنیا سال 

  http://ergo.human.cornell.edu/ahLSCMDQquest.html دانشگاه کرنل آمریکاارگونومی در وب سایت 

برای اولین بار ( ل ویژه کاربران موبایلعضالنی کرن -پرسشنامه نارحتی های اسکلتی) CMPHDQنسخه انگلیسی پرسشنامه  developتنظیم و  -8

  .و درج در وب سایت ارگونومی دانشگاه کرنل آمریکا 2412در سال  در دنیا

 http://ergo.human.cornell.edu/ahmobilephonemsquest.html 

 82-88و سال تحصیلی  38-84آموزش عالی ایوانکی در سال تحصیلی  استاد نمونه موسسه -14
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 :و مقاالت  شرکت در همایش ها( ج
 

روایی و پایایی . پروین مشتاقی دکتر محمودرضا گوهری، هدایت عباس تبار،  حسین عفیفه زاده کاشانی، دکتر علیرضا چوبینه، دکتر شهناز باکند، -1

 .1838زمستان ،1 شماره ،7 دوره سالمت کار ایران فصلنامه (.CMDQ)عضالنی کرنل -های اسکلتیویرایش فارسی پرسشنامه ناراحتی 

ارایه شده . در جراحان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز (MSDs)عضالنی  -اختالالت اسکلتیسخنرانی وارائه مقاله با عنوان   -2

 .، تهران1837اردیبهشت  18و  13. ایراندر نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی 

در نخستین کنفرانس  عضالنی در کاروران ماشین های خیاطی در شرکتهای تولید پوشاک -اختالالت اسکلتیبا عنوان  بصورت پوستر ارائه مقاله -8

 .، تهران1837اردیبهشت  18و  13. بین المللی ارگونومی ایران

. دانش و تندرستی چهارمین سمینارارایه شده در  .عضالنی در رانندگان وسایل نقلیه سنگین -با عنوان اختالالت اسکلتیسخنرانی وارائه مقاله  -1

 .، شاهرود1838 آذر 28 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود،

 دریا ساحل ،پروژه فازهایپرسنل اداری و کارگری موسسه وضعیت سالمت روانی مقایسه بصورت پوستر با عنوان  پذیرفته شده ارائه مقاله -1

 .، تهران1838مهر  22و  21. ارائه در اولین همایش عوامل اجتماعی موثر بر سالمت. عسلویه16و11

ارایه شده در چهارمین . 1832سخنرانی و ارئه مقاله با عنوان بررسی و تعیین نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشکه علوم پزشکی شاهرود در سال  -6

 .، شاهرود1838آذر  28دانشگاه علوم پزشکی شاهرود،. تندرستی سمینار دانش و

از ایدز در آرایشگران  یادراکات پیشگیر. یعلیرضا زمستان ،یحسین عفیفه زاده کاشان ،ینجار کالئ یفاطمه رحمت ،یحقیق یمرتض ،یمهناز صلح  -7

 .1882بهار سال  1شماره  1صصی پژوهش و سالمت دوره مجله تخ .شهر مرند یمطالعه مورد: یاعتقاد بهداشت یالگو یها بر اساس سازه

 

 :فعالیت ها و سوابق کاري

 1833تا آذر  1837سازمان صنایع دفاع در سال گروه صنایع تسلیحاتی ( ع)صنایع امام علی  بهداشت کار ایمنی وکارشناس  -3

 1881تا اردیبهشت  1833صنایع دفاع از آذر  سازمان گروه صنایع تسلیحاتی ایمنی صنایع حدیدارشد کارشناس  -8

 .1881تا  1884ب کار کاشان از سال شرکت تعاونی دانش آموختگان بهداشت حرفه ای و ط عضو -14

 .1882تا مرداد  1882اردیبهشت مدیرعامل و مسئول فنی شرکت ایمن محیط سیلک کاشان از  -11

و ارئه خدمات سالمت کار در شهرستتان کاشتان   امین رهپویان سالمت کاشان  مهندسی بهداشت حرفه ای شرکتو مسئول فنی  مدیرعامل  -12

 .تاکنون 1882سال مرداد ماه از 

 .1882مدیر آموزشگاه بهداشت حرفه ای امین رهپویان سالمت کاشان از مهرماه سال  -18

 .1882دانشگاه ایوانکی از آذرماه سال  HSEمسئول  -11

 .1838اونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مرداد ماه روزه ایمنی و بهداشت در فرآیند های نانوتکنولوژی در مع 2کارگاه مدرس  -11

 .1884روزه وسایل حفاظت فردی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تابستان  2کارگاه  مدرس  -16

 1884یز پای شهرستان آران و بیدگل برگزاری کارگاه یک روزه وسایل حفاظت فردی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  -17

ستالن   .، تهتران 1838مهتر   22و  21. متوثر بتر ستالمت    یعوامل اجتمتاع عضو کمیته علمی  و داور پنل کار و امنیت شغلی در اولین همایش  -13

 .همایش های بین المللی رازی

 .ین المللی رازیسالن همایش های ب .، تهران1838مهر  22و  21. موثر بر سالمت یعوامل اجتماععضو کمیته اجرایی در اولین همایش   -18

 1881-1884در مجتمع صنعتی حدید وابسته به سازمان صنایع دفاع در سال  FMEAو  PHAارزیابی ریسک  -24



 .1833دی ماه عسلویه  3و  7فاز  و بهداشت کار شرکت پارس جنوبیایمنی  دورهمدرس  -21

 1882کارگاه دو روزه بیماریهای شغلی ناشی از کار در شرکت گرانیت بهسرام کاشان آذر ماه  مدرس -22

 1882شان بهمن ماه کارگاه یک روزه ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت جهان ترمز کا مدرس -28

 .1882کارگاه یک روزه بیماریهای شغلی ناشی از کار در شرکت کامپوزیت آسیا مرداد ماه مدرس  -21

ارزیابی و اندازه گیری آالینده های فیزیکی، شیمیایی و ارگونومیکی شرکت سایپا کاشان، شرکت فوالد امیرکبیتر، شترکت هتامون نتایزه،      -21

شرکت پوشاک قهرود، شرکت فوم ستاره کویر، شرکت نستاجی آستایش، شترکت نیمتا بافتت،      شرکت دنیای مس، شرکت پاکیان کویر، 

شرکت شهاب فرش، شرکت سیمان کویر، شرکت درین کاشان، شرکت سپید پودر، شرکت برفک، شرکت متدار خطتو ، شترکت ستیم     

 .....الکی کاشان و 

 

 :دوره هاي آموزشي ( ج

 
 .1836ایتالیا و کسب گواهینامه از این شرکت در سال  IMQ توسط شرکت HSEشرکت در کارگاه یک روزه  -1

 .1831در سال شیرازدردانشگاه علوم پزشکی  "روش تحقیق "شرکت در کارگاه آموزشی سه روزه  -8

 .1838ایتالیا و کسب گواهینامه از این شرکت در سال  QMSتوسط شرکت  ISO14001:2004شرکت در کارگاه آموزشی  -1

 .1838ایتالیا و کسب گواهینامه از این شرکت در سال  QMSتوسط شرکت  HSE MS-OGP-E&Pاه آموزشی شرکت در کارگ -1

در مرکتز   1882در اردیبهشتت متاه ستال     روشهای استاندارد اندازه گیری عوامل زیاا  وور میایک راار   شرکت در کارگاه آموزشی  -6

 .بهداشت شهرستان کاشان

 

 :سایر موارد( د

 

  Office(Word , PowerPoint , Excel, SPSS,...)امپیوتر و اینترنت ونرم افزارهای تسلط کامل به ک -1

 .تسلط کافی به زبان انگلیسی وترجمه متون تخصصی -2

 .فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  -دارای حکم قهرمانی در رشته تنیس روی میز از مدیریت تربیت بدنی معاونت دانشجویی -8

 (سایت در مرحله بازسازی است)برای اولین بار در کشور و بهداشت حرفه ای برای اخبار ایمنی www.safetynews.irت راه اندازی سای -1
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