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 : سمت هاي اجرایي

 

 تا هم اكنون 1394كي كرمان، از اردیبهشت ، دانشگاه علوم پزشمسئول تجهيز آزمایشگاههاي گروه بهداشت حرفه اي .1

 تا هم اكنون 1394دانشگاه علوم پزشكي كرمان، از اردیبهشت  سرپرست آزمایشگاه ادیومتري و اسپيرومتري،  .2

 تا هم اكنون 1393، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، از اسفند عضو هيئت علمي .3

 1393تا بهمن  1392از اسفند علوم پزشكي سيرجان، دانشكده ، مدیر امور پژوهشي .4

 1393تا بهمن  1392از اسفند علوم پزشكي سيرجان، دانشكده  عضو شوراي آموزشي .5

 1393بهمن تا  1392 بهمنه علوم پزشكي سيرجان، از كددانش، عضو هيئت علمي .6

 1392تا بهمن  1385، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، از مهر عضو هيئت علمي .7

 1390تا بهمن  1388كي گناباد، از شهریور دانشگاه علوم پزش شوراي آموزشي  عضو .8

 1390تا بهمن  1388، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، از شهریور بهداشت حرفه ايمهندسي  مدیر گروه  .9

 1388تا شهریور  1386، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، از مهرمدیر دپارتمان بهداشت حرفه اي .10

 تا هم اكنون  1385سعه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد از سال  ، مركز مطالعات و تويگروه تخصصي توانمند ساز  عضو .11

 تا هم اكنون 1385، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، از سال بهداشت حرفه ايرشته مهندسي  استاد راهنماي دانشجویان   .12

 تا هم اكنون 1385دانشگاه علوم پزشكي گناباد، از سال  شوراي هم اندیشي اساتيد  عضو .13

 )ایمني اسباب بازي( سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي TC 181ه فني متناظر  كميتعضو  .14

 شهرستان گناباد كميته طرح بقاعضو  .15

 ایران  انجمن علمي بهداشت كارعضو  .16

 ایران انجمن ارگونوميعضو  .17

 ایران  انجمن مهندسي صنایععضو  .18

 ایران بنياد ملي نخبگانعضو  .19

 ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1384وري ایمني و بهداشت حرفه اي، اردیبهشت  دومين همایش كش كميته علمي و اجرایيعضو  .20

 ، دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1389ششمين هماش ساليانه پژوهشي دانشجویان علوم پزشكي شرق كشور، آذرماه   كميته علميعضو  .21

 ازجندي شاپور اهو دانشگاه علوم پزشكي جنتاشاپيرمجله علمي پژوهشي  عضو هيئت داوران .22

                                یزددانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي  طب كارمجله علمي پژوهشي  عضو هيئت داوران .23

 جندي شاپور اهوازمجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي  عضو هيئت داوران .24

 گناباد، دانشگاه علوم پزشكي افق دانشعضو هيئت داوران مجله علمي پژوهشي  .25

            كرمان علوم پزشكيدانشگاه  بهداشت و توسعهمجله  اورانعضو هيئت د .26

 شهركردعضو هيئت داوران مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي  .27

 جهرمعضو هيئت داوران مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي  .28

 بابلمجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي  عضو هيئت داوران .29

 زاهدان                               پزشكي علوم تحقيقاتمجله  عضو هيئت داوران .30

   قم علوم پزشكيمجله دانشگاه  عضو هيئت داوران .31

  علوم پزشكي تبریز  مجله عضو هيئت داوران .32

 

 

 

 



 

محل اجرا:   سمت عنوان طرح 

 دانشگاه ع پ

وضعيت 

 طرح

تاریخ 

 اجرا

كي اصفهان در بررسي شاخصهاي آنتروپومتري دانشجویان دانشگاه علوم پزش .1

 1383-84سال 

 1383 افتهی انیپا اصفهان  مجري 

در رانندگان  RULA SCOREبررسي تأثير تشكچه ارگونوميك بر اندكسهاي  .2

 شركت واحد اتوبوسراني اصفهان 

 1384 افتهی انیپا اصفهان  مجري 

ارزیابي وضعيت بدني برداشت كنندگان گل زعفران در شهرستان گناباد و ارائه  .3

 دانشگاه(  HSRحي )طرح برتر منتخب شورايروشهاي اصال

 1385 افتهی انیپا گناباد مجري 

بررسي ميزان رعایت استانداردها در كالسهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي  .4

 85-86گناباد در سال تحصيلي 

 1386 افتهی انیپا گناباد استاد راهنما

 1387 افتهی انیپا گناباد مجري  باد ارزیابي دروني رشته بهداشت حرفه اي دانشكده علوم پزشكي گنا .5

بررسي تاثير آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بر كارگران سنگبریهاي  .6

 88فعال شهر گناباد در سال 

 1387 افتهی انیپا گناباد استاد مشاور

بررسي اختالالت دستگاه تنفسي در كارگران معدن سنگان و ارتباط آن با ميزان  .7

 1388بار سيليس در سال مواجهه شغلي با گرد و غ

 1388 افتهی انیپا گناباد مجري 

مقایسه ميزان بار حمل شده توسط كارگران صنایع دیرگداز با استاندارد توصيه  .8

 NIOSHشده وزني سازمان 

 1388 افتهی انیپا گناباد استاد راهنما

 1389 افتهی انیپا گناباد استاد راهنما ارتباط اختالالت دید رنگي و حوادث ترافيكي  .9

بررسي تاثير رعایت اصول ارگونومي در كاهش سطح ریسك ارگونوميك در  .10

 آرایشگران زن و مرد شهر گناباد 

مركز تحقيقات و  مجري 

 گناباد

-90 افتهی انیپا
1389 

مقایسه تاثير كفپوشهاي ضد خستگي و آموزش ارگونوميك در خستگي  .11

   1389كارگران كارخانه چيني تقدیس در سال 
-90 افتهی انیپا گناباد ااستاد راهنم

1389 

ارتباط بين ضربان قلب به عنوان شاخص سختي كار و نتایج دینامومتري  .12

 1389كارگران كارخانه چيني تقدیس در سال 
-90 افتهی انیپا گناباد استاد راهنما

1389 

با تاكيد بر ایمني حریق در  SLRAارزیابي ریسك وقایع خطرناک به روش  .13

 1389ر سال كارخانه مرواریدنخ د
 1389 افتهی انیپا گناباد استاد راهنما

بررسي ارتباط سختي كار با فاكتورهاي فردي و تعيين برنامه كار و استراحت  .14

 1389مطلوب در كارگران كارخانه چيني تقدیس در سال 
 1389 افتهی انیپا گناباد استاد راهنما

ه آرد والسي در كنترل پانل كارخان SHERPAبررسي خطاي انساني به روش  .15

 راهكارهاي كنترل خطا  و ارائه 1389نگين در سال 
-90 افتهی انیپا گناباد استاد راهنما

1389 

عضالني -ير آموزش ارگونومي و كاربرد زانوبند بر اختالالت اسكلتيتأثمقایسه  .16

 در برداشت كنندگان زعفران
-91 افتهی انیپا گناباد استاد راهنما

1390 
-91 افتهی انیپا گناباد استاد مشاور كارپال و عوامل مرتبط با آن در بين كارمندان بانك ميزان شيوع سندرم تونل .17

1390 
-92 افتهی انیپا گناباد استاد راهنما ارتباط ویژگيهاي روانشناختي و اعتقادات مذهبي با حوادث ترافيكي  .18

1391 
بررسي تاثير مواجهه با الياف طبيعي بر شاخص هاي اسپيرومتریك در طول  .19

 شيفت كاري در كارگران صنعت نساجي 
-92 افتهی انیپا گناباد استاد راهنما

1391 
مقایسه كارآیي آموزش ارگونومي و استفاده از بخور بر سندرم بينایي ناشي از  .20

 كار با كامپيوتر در كاربران رایانه 
-92 افتهی انیپا گناباد مجري 

1391 

 :طرحهاي تحقيقاتي مصوب ناویعن
 



 

 ل چاپسا صفحه شماره جلد نام نشریه  نویسندگان عنوان 

 در بخش 3D-Melbourneارزیابي ریسك به روش .1
آسيابهاي خشك واحد تغليظ شررركت سررنن آهررن  

 گل گهر

 صادقي نسرین  

 حبيبي احسان الل 

 فرحناک مسعود 

مجله فني 

مهندسي پيام  

 ایمني

15 12 14- 10 
زمستان 
1385 

 اندكسررهاي بررر ارگونوميررك تشرركچه تررأثير بررسرري .2

RULA Score  رانندگان در 

 حسان الل حبيبي ا

 صادقي نسرین 

مجله علمي 

پژوهشي افق  

 دانش 

 1387بهار 58-51 1 14

تاثير تشكچه هوا بر ارتعرراش منتقلرره برره تمررام برردن   .3

 رانندگان اتوبوس بر پایه استاندارد

 حبيبي احسان الل  

 صادقي نسرین 

 پورعبدیان سيامك 

مجله علمي 

پژوهشي  

 شهركرد 

 1388بهار  15-10 1 11

تالالت اسرركلتي عضررالني بررا  بررسرري  ارتبرراط اخرر  .4

شاخصهاي آنتروپومتریك در بين رانندگان شررركت  

 اتوبوسراني اصفهان

 صادقي نسرین 

 حبيبي احسان الل 

مجله علمي 

پژوهشي  

 سالمت كار

 ایران 

 1388بهار  14-6 1 6

ارزیابي وضعيت بدني برداشت كنندگان گررل زعفررران   .5

 در شهرستان گناباد و ارائه روشهاي اصالحي

 نسرین صادقي 

 دلشاد علي  

 فاني محمدجواد 

مجله علمي 

پژوهشي افق  

 دانش 

15 4 47-35 
زمستان
1388 

ارزیابي علمي خطرات موجود در یررك معرردن و ارائرره   .6

 راهكارهاي اصالحي

 صادقي نسرین 

 مجيد عرب 

مجله فني 

مهندسي پيام  

 ایمني

 1389بهار  17-13 24 

  چالش نقاط قوت،  ،ایمني كارگاه هاي ساختماني .7

 ضرورت ها   و  موجودهاي  
 صادقي نسرین 

 قادري فاطمه 

مجله فني 

مهندسي پيام  

 ایمني

 28 42-37 
زمستان 
1389 

تعيين ميزان تماس شغلي در یك معدن سنن آهن   .8

 با گرد و غبار سيليس و مقایسه با استاندارد 

صادقي  كاكویي حسين،  

فاني     نسرین،

رفيعي محمدجواد،  

 احسان، غالمي عبدالل 

 

فصلنامه  

 1390پایيز  45-54 3 3 ينهرستم

9. The relationship between heart rate as 

an indicator of work hardness and 

results of dynamometry (PMID: 

2317650) 

 

Sadeghi N., 

Tolidei H.R.,  

Ghaderi F. 

Work: A 
Journal of 

Prevention, 
Assessment 

and 
Rehabilitatio

n 

 
1 

 

41 

 

 
5677-

80 
2012 Jan 

10. OCCUPATIONAL EXPOSURE 

DETERMINATION TO SILICA 

DUST IN AN IRON-STONE ORE 

AND COMPARISON WITH 

STANDARD 

Gholami A., Fani 

M.J., Kakooei H., 

Sadeghi N. 

IJCRIMPH 

4 6 1141-

1149 
2012 

June 

11. THE RELATIONSHIPS BETWEEN 

MUSCULOSKELETAL 

DISORDERS AND 

ANTHROPOMETRIC INDICES IN 

PUBLIC VEHICLE DRIVERS 

Sadeghi N., 

Habibi E., Sajjadi 

S.A. 

 

IJCRIMPH 

4 6 1173-

1184 
2012 

June 
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 : علمي هاي ارائه مقاله در كنفرانس و كتشر

12. Changes in Air Quality due to Closure 

of a Major Industry 

Sajjadi S.A., 

Howard A. 

Bridgman,  

Sadeghi N. 

IJCRIMPH 

4 4 1196-

1214 2012 

June 

بررسي مقایسه اي ابعاد بدن دانشجویان ایراني با   .13

استانداردهاي اروپا و آمریكا با هدف ایجاد بانك  

 اطالعات آنتروپومتري 

 حبيبي احسان الل 

 صادقي نسرین 

منصوري فریبا،  صادقي 

 مهدي، رنجبر مليحه 

 

علمي   مجله

 پژوهشي جهرم 
10 2 35-25 

تابستان 
1391 

 تاثير نوبتكاري بر بيماریهاي قلبي عروقي .14
خاني    ،صادقي نسرین  

 محسن 

مجله فني 

مهندسي پيام  

 ایمني

 36 41-40 
شهریور و 

 1391مهر 

تاثيرآموزش اصول ارگونومي بر وضعيت بدني   .15

 زعفرانكاران 

   ، صادقي نسرین

  ،  عسكري مقدم مریم

رهدار حسين، توليده اي  

 حميدرضا 

 

  يعلم فصلنامه  

طب    يپژوهش

 كار

4 4 7-1 
زمستان 

1391 

16.  Exposure to whole body vibration in 

heavy mine vehicle drivers and its 

association with upper limbs 

musculoskeletal disorders 

 Emkani M., 

Hashemi Nejad, 

N., Jalilian H., 

Gholami M., 

Sadeghi N., 

Rahimimoghadam 

S. 

 
JOHE 

5 4  
Autumn 

2016 

17.  Exposure to vibration and its 

relationship with the low-back pain in 

the drivers of mining heavy vehicles 

 

 Emkani M., 

Hashemi Nejad 

N., 

Rahimimoghada 

S., Sadeghi N., 

Firoozi Chahak 

A. 

Internation
al Journal 

of 
Occupation
al Hygiene 

9 9  2017 
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 تاریخ محل ارائه نام همایش، کنفرانس
نوع 

 ارائه

1. REBA method posture analysis in 

Saffron pickers in Gonabad 

Sadeghi N, 

Delshad A, 

Fani M.J. 

16th International 

Conference on Safe 

Communities 

 

Tehran, 

Iran 

2007,June, 

11-13 
 

Oral 

2. The Survey of relation between 

Anthropometric indices and 
Musculoskeletal Disorders in 

Public Vehicle Drivers 

 

Sadeghi N 

16th International 

Conference on Safe 

Communities 

 

Tehran, 

Iran 

2007,June, 

11-13 
 

Oral 

در    3D-Melbourneوشارزیابي ریسك به ر .3

آسيابهاي خشك واحد تغليظ شركت    بخش

 سنن آهن گل گهر

 صادقي نسرین

 الل حبيبي احسان

 فرحناک مسعود

هفتمين همایش ایمني، 

زیست در  بهداشت و محيط

 معادن و صنایع معدني

كرمان مجتمع 

 سرچشمه مس

10-8  

 1386آبان 

 
 سخنرانی

در    اجراي طرح بقا )بهداشت قاليبافان ایران( .4

راستاي توسعه پایدار مناطق روستایي در 

 شهرستان گناباد 

 

 صادقي نسرین

 نمكي مقدم الهه

نخستين همایش ملي حفاظت 

محيط زیست و توسعه پایدار 

 روستایي

  7-8 تهران

 1386اسفند

 
 سخنرانی



بررسي ریسك فاكتورهاي شغلي زنان و نقش   .5

 بهداشت حرفه اي در ارتقاء سالمت آنها 

 

 صادقي نسرین

 هوشمندي مریم

اولين كنفرانس بين المللي 

جایگاه ایمني صنعتي، بهداشت 

حرفه اي و محيط زیست در 

 سازمانها

 هتل عباسي

 اصفهان

19-18   

اردیبهشت 
1387 

 
 سخنرانی

جهت ارزیابي خطرات در    PHAاجراي روش   .6

 كاركنان بخش ترانسپورت معدن سنگان
 

 

 صادقي نسرین

 عرب مجيد

لمللي اولين كنفرانس بين ا

جایگاه ایمني صنعتي، بهداشت 

حرفه اي و محيط زیست در 

 سازمانها

 هتل عباسي،

 اصفهان

19-18   

اردیبهشت 

1387 

 
 پوستر

بررسي تاثير تشكچه ارگونوميك بر اندكسهاي   .7

RULA SCORE  رانندگان 
 

 

 صادقي نسرین

نخستين كنفرانس بين المللي 

 ارگونومي ایران

 هتل المپيك،

 تهران

19- 18 

 1387بهشتاردی

 
 پوستر

منتقله به بر ارتعاش    هوابررسي تاثير تشكچه   .8

 تمام بدن رانندگان وسایل نقليه سنگين

 

 صادقي نسرین

نخستين كنفرانس بين المللي 

 ارگونومي ایران

 هتل المپيك،

 تهران

19- 18 

اردیبهشت 
1387 

 
 پوستر

مقایسه ارتعاش منتقله به تمام بدن رانندگان   .9

 ISO-2631/1997با استاندارد

 حبيبي احسان الل

 صادقي نسرین

 پورعبدیان سيامك

اولين همایش سراسري بهداشت 

و ایمني كار و ششمين همایش 

 بهداشت حرفه اي

سالن 

همایشهاي 

 رازي، تهران

10-8  

اردیبهشت 
1388 

 
 سخنرانی

بررسي ميزان رعایت استانداردهاي بهداشت   .10

حرفه اي در محيطهاي آموزشي یكي از  

 ي علوم پزشكي كشور دانشگاهها 

 صادقي نسرین

 مرادپور قزل فاطمه

دومين كنفرانس بين المللي 

سالمت، ایمني و محيط 

 HSEزیست

هتل المپيك 

 تهران

11-10   

 1388آبان

 
 سخنرانی

اجراي طرح كاهش و كنترل سيليكوزیس و   .11

 نقش آن در ارتقاء سالمت كاركنان 

 صادقي نسرین

 نمكي مقدم الهه

لمللي دومين كنفرانس بين ا

سالمت، ایمني و محيط 

 HSEزیست

هتل المپيك 

 تهران

11-10   

 1388آبان

 
 پوستر

بررسي سالمت شغلي زعفرانكاران از دیدگاه   .12

 بهداشت حرفه اي 
 

 صادقي نسرین

 دلشاد علي 

 فاني محمدجواد

هم غذا  -همایش ملي زعفران

 هم دارو

سالن اداره 

ارشاد اسالمي، 

 گناباد

28-27  

 1388آبان

 
 پوستر

ررسي چالش ميان مدیران صنایع و  ب .13

متخصصين بهداشت حرفه اي با رویكرد  

 اصالح الگوي مصرف 

 

 صادقي نسرین
 

اولين همایش ملي بسيج 

 سالمت و اصالح الگوي مصرف

تاالر امام، 

بيمارستان امام 

 خميني)ره(

بهمن  29-28
1388 

 
 سخنرانی

و بين المللي در حفظ   نقش سازمانهاي دولتي .14

 و نقاط ضعف و قوت موجود سالمت شاغلين  

 

 صادقي نسرین

نخستين كنگره ملي طب كار و 

 سالمت شغلي در صنعت نفت

سالن 

همایشهاي بين 

المللي صدا و 

 تهران -سيما

22-21  

 اردیبهشت

 
 سخنرانی

بررسي تاثير برنامه آموزشي بر اساس مدل   .15

اعتقاد بهداشتي بر ميزان استفاده از لوازم  

گبریهاي فعال  حفاظت فردي در كارگران سن

 شهر گناباد 

صادقي نسرین، 

محبي سيامك، فاني 

محمدجواد، رعنایي 

سمانه اسكندري، 

مسعود،مطلبي 

 محمد

 

دومين جشنواره كار سالم و 

همایش ارتقاء سالمت و ایمني 

 محيط كار

 

تاالر ابن سينا، 

دانشگاه علوم 

 پزشكي تهران

 

13-12 

 1389تير ماه  

 
 سخنرانی

شده توسط كارگران    مقایسه وزن بار حمل .16

یكي از صنایع با ميزان توصيه شده توسط  

 NIOSHسازمان  

 صادقي نسرین

 فاني محمدجواد

 ابوترابي سيدهاشم

7th International 

Industrial Engineering 

Conference 

دانشگاه 

صنعتي 

 اصفهان

مهرماه  15و  14

1389 

 
 پوستر

وسایل     رانندگان  در  تصادفات  علل  يبررس .17

نگين شهر بيرجند و ارائه راهكارهاي  نقليه س

 اصالحي

 غالمي عبدالل

 نسرین  صادقي

 ساالري سمانه

ششمين همایش ساليانه 

پژوهشي دانشجویان علوم 

 پزشكي شرق كشور

دانشگاه علوم 

 پزشكي گناباد

آذر  11تا  10
1389 

 

 پوستر

تغيير  نگرش كارگران در مورد استفاده از   .18

 تجهيزات حفاظتي بر اثر آموزش 

 نسرین  صادقي

 صادقي نژاد فائزه
ششمين همایش ساليانه 

پژوهشي دانشجویان علوم 

دانشگاه علوم 

 پزشكي گناباد

آذر  11تا  10
1389 

 پوستر



 حسيني نامقي رضا

 مطلبي محمد

 پزشكي شرق كشور

احتمال وقوع آسيب كمر با استفاده از    نييتع .19

 بار   كردن  بلند  شاخص

 صادقي نسرین

 فاني محمدجواد

 رابي سيدهاشمابوت

ششمين همایش ساليانه 

پژوهشي دانشجویان علوم 

 پزشكي شرق كشور

دانشگاه علوم 

 پزشكي گناباد

آذر  11تا  10
1389 

 پوستر

  دگاهیكار از د  طيو تحول در مح  رييضرورت تغ .20

 ي بهداشت شغل

 صادقي نسرین

 باوقار ریحانه

 فریدي معصومه
نخستين همایش ملي انسان، 

 صنعت، روانشناسي

شگاه آزاد دان 

واحد -اسالمي

 تهران مركزي

دیماه  2تا1
1389 
مجتمع 

دانشگاهي 

 وليعصر

 

 پوستر

  يبر بهره ور   رآنيو تاث  يعلل و عوارض خستگ .21

 ن يشاغل

 صادقي نسرین

 غالمپور جمشيد

 ایزدي الهام
نخستين همایش ملي انسان، 

 صنعت، روانشناسي

دانشگاه آزاد 

واحد -اسالمي

 تهران مركزي

دیماه  2تا1
1389 
مجتمع 

دانشگاهي 

 وليعصر

 

 پوستر

حقوق بيماران شغلي، چالشها، فرصتها و نقش   .22

 سازمانهاي ذیربط

 صادقي نسرین

سومين كنگره بين المللي  غالمي عبدالل

 پزشكيحقوق 

مركز 

همایشهاي بين 

المللي جزیره 

 كيش

اسفند  5تا  3
1389 

 پوستر

 صادقي نسرین مالحظات مربوط به تغذیه نوبتكاران  .23

 پور جمشيد مغال
تغذیه و غذاي سالم در محيط 

 كار

سالن 

همایشهاي 

 رازي

اسفند  8تا  7

1389 

 پوستر

بررسي تاثير صدا بر افت شنوایي كاركنان   .24

 صنایع دیرگداز  

 صادقي نسرین

 نمكي مقدم الهه
و  يسبك زندگ يكشور شیهما

 المتس

  10-12 اسوجی

 1389اسفند

 پوستر

ارزیابي كارایي سيستم تهویه مطبوع جهت   .25

تامين آسایش حرارتي كاركنان  با تاكيد بر  

 WBGTشاخص  

 صادقي نسرین

 قادري فاطمه

 صادقي فاطمه

و  هیتهو يمل شیهما نيدوم

 يبهداشت صنعت

دانشگاه 

 صنعتي شریف

اسفند  12-11
1389 

 

 پوستر

ر ابعاد رواني اجتماعي  تاثير هوش هيجاني ب .26

 سالمت با اشاره به سوره كهف 

 صادقي نسرین

 قادري فاطمه

اولين همایش ملي سالمت از 

دیدگاه قرآن كریم با محوریت 

 سوره كهف

سالن 

همایشهاي 

 رازي

اسفند  12-11

1389 

سخنران

 ي

سالمت و حقوق بيماران و گروههاي آسيب   .27

 پذیر شغلي 

 صادقي نسرین

 

مللي دومين كنگره بين ال

 پزشكي قانوني ایرانساليانه 

بيمارستان امام 

 تهران-خميني

اسفند  13تا  11
1389 

 پوستر

ارتباط اختالالت دید رنگي و حوادث ترافيكي   .28

 در رانندگان 

 نسرین  صادقي

 غالمي عبدالل

  ساالري سمانه
همایش ملي ترافيك، ایمني و 

 راهكارهاي اجرایي ارتقاء آن

سالن 

همایشهاي 

ين دانشگاه ب 

المللي هایتك 

 كرمان

 1فروردین تا 31

 1390اردیبهشت

 

 پوستر

بررسي تطبيقي فرایند صدور گواهينامه   .29

 در استراليا رانندگي  

 نسرین  صادقي
همایش ملي ترافيك، ایمني و 

 راهكارهاي اجرایي ارتقاء آن

سالن 

همایشهاي 

دانشگاه بين 

 المللي هایتك

 1فروردین تا 31

 1390اردیبهشت

سخنران

 ي

ردهاي عضالني اسكلتي رانندگان، علل و  د .30

 تدابير پيشگيرانه 

 صادقي نسرین

 فاني محمدجواد

 همایش منطقه اي درد و تدابير

 آن

 

دانشگاه آزاد 

 شيروان

اردیبهشت  5
1390 

 سخنرانی

لمي  نقشه جامع ع  پژوهشي  تحقق اهداف  موانع .31

 و ارائه راهكارهاي اجرایي   كشور

 صادقي نسرین

 فاني محمدجواد

 يكشور شیهما نيدوازدهم

  يآموزش پزشك

 

 مشهد مقدس

  12 تا 10

اردیبهشت 
1390 

 

 پوستر

  13تا  11دانشگاه بين هفتمين همایش سراسري  صادقي نسرینابهام موجود در نتایج متفاوت مطالعه حمل   .32
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 loadو   NIOSHدستي بار توسط معادله  

index 

 فاني محمدجواد

 صادقي فاطمه
المللي امام   بهداشت و ایمني كار

 قزوین-خميني

اردیبهشت 
1390 

 پوستر

 سيداكبر، شریفيان نقش شيفت كاري در بروز دیس پپسي .33

، لطفي حسين

صادق نيت خسرو، 

 احساني محمدجواد

 صادقي نسرین

هفتمين همایش سراسري 

  بهداشت و ایمني كار

دانشگاه بين 

المللي امام 

 قزوین-خميني

 13تا  11

اردیبهشت 

1390 

 سخنرانی

م استرسهاي شغلي و اجتماعي بر  تاثير توا .34

 سالمت عمومي انسان

 صادقي نسرین

 غالمي عبدالل

 صادقي فاطمه

همه براي "همایش سراسري 

  "سالمت

 

دانشگاه علوم 

 كرمان پزشكي 

خرداد ماه  4-5
1390 

 

 پوستر

تعيين وضعيت ایمني كارخانه مروارید نخ با   .35

 SLRA استفاده از روش

صادقي نسرین، 

، باوقار ریحانه

 فریدي معصومه

دوازدهمين كنگره ساليانه 

دانشجویان علوم 

 بين المللي(-پزشكي)كشوري

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 اصفهان

18-15  

شهریورماه 
1390 

 پوستر

بررسي ارتباط سختي كار با فاكتورهاي فردي   .36

 و ضربان قلب در كارگران كارخانه چيني

 تقدیس

صادقي نسرین، 

توليده اي 

حميدرضا، رضایي 

، چناراني زهرهزینب  

دوازدهمين كنگره ساليانه 

دانشجویان علوم 

 بين المللي(-پزشكي)كشوري

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 اصفهان

18-15  

شهریورماه 
1390 

 پوستر

37. Occupational Cardiotoxins 

considerations from occupational 

hygiene specialists viewpoint 

 

Sadeghi N. 

Sadeghi A. 

11th Congress of 

Toxicology and 

Poisoning 

Imam Reza 
Hospital, 
Mashad, 

Iran 

13-15 

September 

2011 

 

 

Poste

r 

تشخيص زودهنگام پرفشاري خون توسط   .38

 یكي از صنایع ان  ر كارگغربالگري شغلي  

صادقي نسرین، 

توليده اي 

 حميدرضا

 المللي بين همایش اولين

 درمان و تشخيص پيشگيري،

 خون پرفشاري

ه علوم دانشگا

پزشكي 

 اصفهان

7-5  
  1390 مهر

 

 

 پوستر

درمان گياهي سنتي براي نفخ و ناراحتيهاي   .39

 گوارشي 

 صادقي اعظم، 

 صادقي نسرین
 يداروها يكنگره مل نياول

 ياهيگ

دانشگاه آزاد 

واحد شهركرد، 

مركز پژوهش 

هاي گياهان 

 دارویي

مهر  29-27
1390 

 

 پوستر

اي  معرفي چند روش درمان گياهي سنتي بر .40

 دردهاي اسكلتي و مفاصل 

 صادقي اعظم، 

 صادقي نسرین
 يداروها يكنگره مل نياول

 ياهيگ

دانشگاه آزاد 

واحد شهركرد، 

مركز پژوهش 

هاي گياهان 

 دارویي

مهر  29-27

1390 

 

 پوستر

تاثير عادات و سوابق فردي بر دردهاي   .41

 عضالني اسكلتي و ارائه پيشنهادات كاربردي 

 صادقي نسرین

 صادقي فاطمه

گوهري بهاري 

 صدیقه

 همایش سراسري ایمني در كار

مركز آموزش 

علمي كاربردي 

شهربابك و 

اداره بازرسي 

 كار

سخنران 1390آبان  11

 ي

ارتباط بين ضربان قلب به عنوان شاخص   .42

 سختي كار و نتایج دینامومتري 

 صادقي نسرین

 قادري فاطمه
هفتمين همایش ساليانه  

دانشجویان دانشگاههاي علوم 

 كي شرق كشورپزش

 -هتل پارس

 مشهد مقدس

27-25 

 1390ماه آبان 

 پوستر

بين   يآنتروپومتریك تناسب توجه بهضرورت  .43

تجهيزات آموزشي براي داشتن  افراد و 

 دانشجویان و دانشگاه سالم 

 صادقي نسرین

 منصوري فریبا
اولين كنگره سراسري سالمت 

 دانشگاهها

دانشگاه علوم 

بهزیستي و 

 توانبخشي

یماه د 15-14

1390 

 

 پوستر

تعيين وضعيت گرمایش واحد كامپيوتر   .44

دانشگاه براساس مقایسه پارامترهاي محيطي  

 ISO-7243 با استاندارد  

 صادقي نسرین،

قادري فاطمه، 

 صادقي فاطمه

اولين كنگره سراسري سالمت 

 دانشگاهها

دانشگاه علوم 

بهزیستي و 

 توانبخشي

دیماه  15-14
1390 

 

 پوستر

http://www.imeny.com/index.aspx?siteid=1&pageid=268&newsview=1722
http://www.imeny.com/index.aspx?siteid=1&pageid=268&newsview=1722
http://www.imeny.com/index.aspx?siteid=1&pageid=268&newsview=1722


45. The relationship between heart 

rate as an indicator of work 

hardness and results of 

dynamometery 

 

Sadeghi N., 

Ghaderi F., 

Tolidei H.R. 

18th World Congress 

of Ergonomics- 

IEA 2012 

 
Recief- 
Brasil 

 

11-12 Feb 

2012 

 

Poste

r 

تطبيق یافته هاي طب نوین با حكم حرمت   .46

 شت مردار شرعي خوردن گو

گوهري بهاري 

صادقي  صدیقه،

 نسرین

همایش قرآن، سنت پژوهی و 

 طب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 هرمزگان

بهمن  27-26

1390 

 پوستر

47. THE RELATIONSHIPS 

BETWEEN 

MUSCULOSKELETAL 

DISORDERS AND 

ANTHROPOMETRIC INDICES 

IN PUBLIC VEHICLE 

DRIVERS 

Sadeghi N., 

Habibi E.A., 

Sajjadi S.A. 

 

5th International 

Online Medical 

Conference- IOMC 

2012 

 
ONLINE 

 

March 3, 4, 

10 & 11, 

2012 

 

Poste

r 

48. OCCUPATIONAL EXPOSURE 

DETERMINATION TO SILICA 

DUST IN AN IRON-STONE 

ORE AND COMPARISON 

WITH STANDARD 

Gholami A., 

Fani M.J., 

Sadeghi N. 

5th International 

Online Medical 

Conference- IOMC 

2012 

 
ONLINE 

 

March 3, 4, 

10 & 11, 

2012 

 

 

Poste

r 

49. Changes in Air Quality due to 

Closure of a Major Industry 

Sajjadi S.A., 

Howard A. 

Bridgman,  

Sadeghi N. 

 

5th International 

Online Medical 

Conference- IOMC 

2012 

 
ONLINE 

 

March 3, 4, 

10 & 11, 

2012 

 

 

Poste

r 

خستگي ناشي از كار ایستاده و ارتباط آن با   .50

 اختالالت اسكلتي عضالني كارگران 

، صادقي نسرین

توليده اي 

 حميدرضا،

 ایزدي شهري الهام،

گوهري بهاري 

 صدیقه

اولین همایش کشوری پژوهش 

 در توسعه سالمت

 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 بيرجند

 

اسفند  ۱۶-۱۸

۹۰۱۳  

 

 پوستر

بررسي فرمهاي تعيين سالمت رانندگان و لزوم   .51

 توجه به پارامترهاي دیگر 

صادقي نسرین، 

گوهري بهاري 

صدیقه، فاني 

 محمدجواد

دومین سمینار بین المللی 

 سوانح ترافیکی

مركز تحقيقات 

سياستگزاري 

 سالمت، شيراز

اسفند  20-21
1390 

 پوستر

در نظام  ایراني پيشرفت  -الزامات الگوي اسالمي .52

 آموزشي  

صادقي نسرین، 

گوهري بهاري 

 صدیقه

 همایش علوم اسالمي انساني 

سالن 

همایشهاي 

 تهران -رازي

اردیبهشت 

1391 

سخنران

 ي

بررسي تصادفات مربوط به خواب آلودگي  .53

 رانندگان در سنين مختلف 

 صادقي نسرین

 غالمي عبدالل

 ساالري سمانه
ITAC 2012 

اردیبهشت  تهران
 پوستر 1391

طراحي مهندسي مالي براساس آموزه هاي   .54

 اسالمي 

 عباسپور رضا، 

گوهري بهاري 

صادقي صدیقه، 

 نسرین

همایش ملي معنویت و قرآن 

 پژوهي
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 :لوح تقدیرجوایز و دریافت 
 1392در سال  پایه تشویقي پژوهشيدریافت  .1

سررتي  دوم از سروي همایش ملي ترافيك، ایمني و راهكارهاي اجرایي ارتقاااء آن،   در ارائه مقاله دریافت جایزه و لوح سپاس .2

 1390، فرمانده انتظامي استان كرمان، پاسدار حسين چناریان

با محوریت سوره كهف،  رتبه چهارم مقاالت همایش ملي سالمت از دیدگاه قرآن كریمجهت كسب  لوح سپاسجایزه و دریافت  .3

 1389اسفند  11-12سالن همایشهاي رازي، تهران

 1389 سالمت و ایمني محيط كار در دومين جشنواره كار سالم و همایش ارتقاء ارائه مقاله  تدریافت لوح سپاس جه .4
 1387-88علوم پزشكي گناباد در سال تحصيلي  ، دانشگاهشگر برتر دانشگاهوهپژبه عنوان  دریافت لوح سپاس .5



 8-10در اولين همایش سراسري بهداشت و ایمني كار و ششمين همایش بهداشت حرفه اي،  ارائه مقاله تدریافت لوح سپاس جه .6

 یشهاي رازي، تهران ، سالن هما1388اردیبهشت 

هتل المپيك ، 1387 اردیبهشت 18 -19ایران  نخستين كنفرانس بين المللي ارگونوميدر  ارائه مقاله تدریافت لوح سپاس جه .7

 تهران 

 1387از سوي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گناباد  ،كميته طرح بقا همكاري در جهت دریافت تقدیرنامه .8

  1386از سوي معاونت بهداشتي دانشكده علوم پزشكي گناباد  كاري و تدریس در طرح بهگرهم دریافت تقدیرنامه جهت .9

-10كرماندر هفتمين همایش ایمني، بهداشت و محيط زیست در معادن و صنایع معدني،  ارائه مقاله تدریافت لوح تقدیر جه .10
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