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 :سوابق تحصیلی  
 

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی  موسسه آموزشی  از سال لغایت  عنوان پایان نامه 

 RULAبررسي تأثير تشكچه ارگونوميك بر اندكسهاي 

SCORE   در رانندگان شركت واحد اتوبوسراني اصفهان

 ( 384056)طرح تحقيقاتي شماره 

 علوم پزشكي اصفهان 1382 1385

ايبهداشت حرفه  مهندسي  

 كارشناسي ارشد

 کرمانعلوم پزشكي  1378 1380 -
بهداشت حرفه اي مهندسي  كارشناسي ناپيوسته 

 كارداني بهداشت حرفه اي کرمانعلوم پزشكي  1376 1378 -

 

 

 :سوابق شغلی 

 

 محل تصدی لغایت از سال عنوان شغل

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان تا کنون 1399 دانشگاه انتشاراتعضو شورای 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان تا کنون 1399 عضو کمیته برنامه ریزی درسی

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان تا کنون 1400 99حرفه ای ورودی استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت 

 پزشکی سیرجان دانشکده علوم تا کنون 1399   رجانیس یدانشکده علوم پزشک یعضو اتاق فکر معاونت آموزش

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان تا کنون 1399اردیبهشت  و ایمنی کار  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای مدیر

 مدیر مرکز امور هیئت علمی
 1398آبان 

اردیبهشت 

1399 
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان



 

 نشکده علوم پزشکی سیرجاندا تا کنون 1398مهر عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 کرمان علوم پزشکیدانشگاه  1398مهر  1393اسفند عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 1393بهمن 1392بهمن  عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

رفه ای و ایمنی کارعضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت ح  گناباد علوم پزشکیدانشگاه  1392بهمن  1385مهر 

 انجمن متخصصین ایمنی و بهداشت صنعتی سیرجان تا کنون 1398تیر   س دوره هاي عمومي و تخصصيمدر

 کرمان علوم پزشکیدانشگاه  1397آبان  1394اردیبهشت  سرپرست آزمایشگاه ادیومتري و اسپيرومتري

شيشوراي آموز عضو   1392اسفند  

 1388شهریور 

 1393بهمن 

 1390بهمن 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 گناباد علوم پزشکیدانشگاه 

بهداشت حرفه ايمهندسي مدیر گروه   گناباد علوم پزشکیدانشگاه  1390بهمن  1388شهریور  

 گناباد دانشکده علوم پزشکی 1388شهریور  1386مهر  مدیر دپارتمان بهداشت حرفه اي

، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكييگروه تخصصي توانمند ساز عضو  گناباد علوم پزشکیدانشگاه  1392 1385 

بهداشت حرفه ايرشته مهندسي استاد راهنماي دانشجویان   گناباد علوم پزشکیدانشگاه  1392 1385 

شوراي هم اندیشي اساتيد عضو  گناباد علوم پزشکیدانشگاه  1392 1385 

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی تا کنون 1386 )ایمني اسباب بازي(  TC 181كميته فني متناظر  عضو

كميته طرح بقاعضو   گناباد علوم پزشکیدانشگاه  1392 1386 

(مهندسي صنایع ، ارگونومي،بهداشت كار)علمي  هاي انجمنعضو    تا کنون 1386 

 عضو كميته هاي كنفرانسها:

 يو بهداشت حرفه ا يمنیا يكشور شیهما نيدوم ي و اجرایيعضو کمیته علم 

  شرق كشور يعلوم پزشك انیدانشجو يپژوهش انهيهماش سال نيششمعضو کمیته علمي 

  همایش ایمني معادن و صنایع معدنيعضو کمیته علمي 

 دومين همایش ملي ایمني در معادن و صنایع معدني عضو کمیته علمي 

 1384 بهشتیارد

 1389آذرماه 

 1398آذرماه  14-13

 1400مهر 

 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 مجتمع مس سرچشمه

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

مجالت: داور   

 
 

 
 



 

رمان، علوم پزشكي تبریز، قم، طبیب شرق زاهدان، بابل، جهرم، شهرکرد، بهداشت و توسعه ک

ار یزدافق دانش گناباد، اهواز، جنتاشاپیر، طب ک  
International Journal, Air Quality, Atmosphere and Health  

Springer 2016 (
) 3.184Impact Factor  

00137-16-D-AIRQ 

https://www.springer.com/environment/en

vironmental+health+-

+public+health/journal/11869 

 

 

 :مقاالتب( 

 چاپ شدهمقاالت 
 

 ایندکس نویسنده نفر چندم نام مجله عنوان مقاله
ضریب 

 (IFتاثیر )
 سال چاپ

Comparison of ergonomic training and knee pad using effects on the 

Saffron Pickers musculoskeletal disorders 

Advances in Intelligent Systems and 
Computing book series (AISC, 

volume 825) 
Proceedings of the 20th Congress of 

the International Ergonomics 
(Springer) 

 اول و مسئول
Web of 

Science 

1.25 

(2020) 
2018 

 Exposure to vibration and its relationship with the low-back pain in the 

drivers of mining heavy vehicles 

 

IJOH 
International Journal of Occupational 

Hygiene 

 Emkani M., 

Hashemi Nejad 

N., 

Rahimimoghada 

S., Sadeghi N., 

Firoozi Chahak 

A. 

 (DOAJ) 

EBSCO 
 

June 

20, 

2017 

 Exposure to whole body vibration in heavy mine vehicle drivers and its 

association with upper limbs musculoskeletal disorders 

JOHE 
Journal of Occupational Health and 

Epidemiology 
(ICMJE) 

 Emkani M., 

Hashemi Nejad, 

N., Jalilian H., 

Gholami M., 

Sadeghi N., 

Rahimimoghadam 

S. 

OAJI, Cite 
Factor, 
ICMJE,. 

 
Autumn 

2016 

Effects of ergonomics training and knee braces on temporary 

musculoskeletal disorders in saffron harvesters. 

Avicenna Journal of Phytomedicine . 
2015 Supplement, Vol. 5, p122-122. 

2/3p. 

 اول
  2015 

 تاثیرآموزش اصول ارگونومي بر وضعیت بدني زعفرانكاران

 

ارطب ک يپژوهش يعلم فصلنامه   

  ،صادقي نسرین

 ، عسكري مقدم مریم

رهدار حسین، تولیده اي 
  

زمستان 

1391 

https://www.springer.com/environment/environmental+health+-+public+health/journal/11869
https://www.springer.com/environment/environmental+health+-+public+health/journal/11869
https://www.springer.com/environment/environmental+health+-+public+health/journal/11869
https://link.springer.com/bookseries/11156
https://link.springer.com/bookseries/11156
https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm


 

 حمیدرضا

Comparison of Iranian student’s anthropometric information and American 

and English standards 

 

Journal of Jahrom University 

Of Medical Sciences 

E Habibi, N 

Sadeghi, F 

Mansouri, M 

Sadeghi, M 

Ranjbar 

CINHAL, 
EMRO, 
OAJI 

 2012 

Changes in Air Quality due to Closure of a Major Industry 
IJCRIMPH 

International Journal of 
collaborative Research on 
Medicine and Public Health 

Sajjadi S.A., 

Howard A. 

Bridgman,  

Sadeghi N. 

Cite 
Factor, 
DRJI, 

WorldCat,.. 

 
2012 

June 

The relationship between musculoskeletal disorders and anthropometric 

indices in public vehicle drivers 
IJCRIMPH 

International Journal of 
collaborative Research on 
Medicine and Public Health 

Sadeghi N., 

Habibi E., 

Sajjadi S.A. 

Cite 
Factor, 
DRJI, 

WorldCat,.. 

 
2012 

June 

Occupational exposure determination to Silica dust in an Iron-Stone Ore and 

comparison with standard 
IJCRIMPH 

International Journal of 
collaborative Research on 
Medicine and Public Health 

Gholami A., Fani 

M.J., Sadeghi N. 

Cite 
Factor, 
DRJI, 

WorldCat,.. 

 
2012 

June 

The relationship between heart rate as an indicator of work hardness and 

results of dynamometry (PMID: 2317650) 

DOI: 10.3233/WOR-2012-0917-5677 

Work: A Journal of Prevention, 
Assessment and Rehabilitation 

(IOS Press) 

Sadeghi N., 

Tolidei H.R.,  

Ghaderi F. 

MEDLINE 
PubMed 
Scopus 
Web of 
Science 

1.132 2012 Jan 

Assessment of occupational exposure to crystalline silica dust in an iron-

stone mine, and comparing the results with standards 

 

Rostamineh 
Kakooei H., Fani 

M.J., Sadeghi N., 

Rafiee Manesh E., 

Gholami A. 

  2011 

REBA method posture analysis in Saffron pickers in Gonabad 

 

The Horizon of Medical 

Sciences 

N. Sadeghi, A. 

Delshad, M.J. 

Fani 
  2010-1-15 

The survey of relation between Musculoskeletal Disorders and 

Anthropometric Indices in the bus drivers in Isfahan 
Iran Occupational Health 

N Sadeghi, E 

Habibi 
  2009 

The effect of cushion of air on vibration transmitted to vehicle drivers 

based on standard 

Journal of Shahrekord 

Uuniversity of Medical 

Sciences 

E. Habibi,  

N. Sadeghi,  

S .Pourabdian 
  2009 

https://doi.org/10.3233/wor-2012-0917-5677


 

The survey of ergonomic cushion effect on RULA Score indices in drivers 
The Horizon of Medical 

Sciences 

E Habibi,  

N. Sadeghi 
  2008 

 

 در کنفرانس شده مقاالت ارائه

 عنوان مقاله

 

 نویسندگان

 

 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 بخش آسیابهاي خشك واحد تغلیظ  3D-Melbourneارزیابي ریسك به روش .3

 شرکت سنگ آهن گل گهر

 صادقي نسرین

 حبیبي احسان اهلل

 فرحناك مسعود

هفتمین همایش ایمني، 

بهداشت و محیط زیست در 

 معادن و صنایع معدني

کرمان 

 مجتمع مس

 سرچشمه

10-8  

1386آبان   

 
 سخنرانی

قالیبافان ایران( در راستاي توسعه پایدار مناطق روستایي  اجراي طرح بقا )بهداشت .4

 در شهرستان گناباد

 

 صادقي نسرین

 نمكي مقدم الهه

 نخستین همایش ملي حفاظت

 محیط زیست و توسعه پایدار

 روستایي

  7-8 تهران

1386اسفند  

 
 سخنرانی

بررسي ریسك فاکتورهاي شغلي زنان و نقش بهداشت حرفه اي در ارتقاء سالمت  .5

 آنها

 

 صادقي نسرین

 هوشمندي مریم

ي اولین کنفرانس بین الملل

ت جایگاه ایمني صنعتي، بهداش

حرفه اي و محیط زیست در 

 سازمانها

 هتل عباسي

 اصفهان

19-18  

1387اردیبهشت   

 
 سخنرانی

جهت ارزیابي خطرات در کارکنان بخش ترانسپورت معدن  PHAاجراي روش  .6

 سنگان
 

 

 صادقي نسرین

 عرب مجید

ي لین کنفرانس بین المللاو

ت جایگاه ایمني صنعتي، بهداش

حرفه اي و محیط زیست در 

 سازمانها

، هتل عباسي

 اصفهان

19-18  

1387اردیبهشت   

 
 پوستر

 رانندگان RULA SCOREبررسي تاثیر تشكچه ارگونومیك بر اندکسهاي  .7
 

 

 صادقي نسرین

مللي نخستین کنفرانس بین ال

 ارگونومي ایران

هتل 

المپیك، 

19- 18 

1387اردیبهشت  

 
 پوستر



 

 تهران

بررسي تاثیر تشكچه هوا بر ارتعاش منتقله به تمام بدن رانندگان وسایل نقلیه  .8

 سنگین

 

 صادقي نسرین

مللي نخستین کنفرانس بین ال

 ارگونومي ایران

هتل 

المپیك، 

 تهران

 اردیبهشت 18 -19

1387 

 
 پوستر

 حبیبي احسان اهلل ISO-2631/1997ا استانداردمقایسه ارتعاش منتقله به تمام بدن رانندگان ب .9

 صادقي نسرین

 پورعبدیان سیامك

ت اولین همایش سراسري بهداش

 و ایمني کار و ششمین همایش

 بهداشت حرفه اي

سالن 

همایشهاي 

 رازي، تهران

10-8  

1388اردیبهشت   

 
 سخنرانی

یكي از  بررسي میزان رعایت استانداردهاي بهداشت حرفه اي در محیطهاي آموزشي .10

 دانشگاههاي علوم پزشكي کشور

 صادقي نسرین

 مرادپور قزل فاطمه

ي دومین کنفرانس بین الملل

سالمت، ایمني و محیط 

 HSEزیست

 هتل المپیك

 تهران

11-10  

1388آبان  

 
 سخنرانی

 صادقي نسرین اجراي طرح کاهش و کنترل سیلیكوزیس و نقش آن در ارتقاء سالمت کارکنان .11

 نمكي مقدم الهه

ي مین کنفرانس بین المللدو

سالمت، ایمني و محیط 

 HSEزیست

 هتل المپیك

 تهران

11-10  

1388آبان  

 
 پوستر

 بررسي سالمت شغلي زعفرانكاران از دیدگاه بهداشت حرفه اي .12
 

 صادقي نسرین

 دلشاد علي 

 فاني محمدجواد

هم غذا  -همایش ملي زعفران

 هم دارو

سالن اداره 

ارشاد 

اسالمي، 

 گناباد

1388بانآ 28-27   
 پوستر

بررسي چالش میان مدیران صنایع و متخصصین بهداشت حرفه اي با رویكرد اصالح  .13

 الگوي مصرف

 

 صادقي نسرین
 

اولین همایش ملي بسیج 

 سالمت و اصالح الگوي مصرف

تاالر امام، 

 بیمارستان

امام 

 خمیني)ره(

بهمن  29-28

1388 

 
 سخنرانی

حفظ سالمت شاغلین و نقاط ضعف و قوت و بین المللي در  نقش سازمانهاي دولتي .14

 موجود

 

 صادقي نسرین

ار و نخستین کنگره ملي طب ک

 سالمت شغلي در صنعت نفت

سالن 

همایشهاي 

 بین المللي

 -صدا و سیما

 تهران

اردیبهشت 22-21   
 سخنرانی

بررسي تاثیر برنامه آموزشي بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بر میزان استفاده از لوازم  .15

 ردي در کارگران سنگبریهاي فعال شهر گنابادحفاظت ف

، محبي سیامكصادقي نسرین، 

فاني محمدجواد، رعنایي سمانه 

 اسكندري، مسعود،مطلبي محمد

 

دومین جشنواره کار سالم و 

 همایش ارتقاء سالمت و ایمني

 

تاالر ابن 

سینا، 

 

13-12  

1389تیر ماه    

 
 سخنرانی



 

وم دانشگاه عل محیط کار

پزشكي 

 تهران

قایسه وزن بار حمل شده توسط کارگران یكي از صنایع با میزان توصیه شده توسط م .16

 NIOSHسازمان 

 صادقي نسرین

 فاني محمدجواد

 ابوترابي سیدهاشم

7th International 

Industrial Engineering 

Conference 

دانشگاه 

صنعتي 

 اصفهان

مهرماه  15و  14

1389 

 
 پوستر

وسایل نقلیه سنگین شهر بیرجند و ارائه   انرانندگ در تصادفات علل يبررس .17

 راهكارهاي اصالحي

 غالمي عبداهلل

هساالري سمان نسرین  صادقي  
ششمین همایش سالیانه 

پژوهشي دانشجویان علوم 

 پزشكي شرق کشور

وم دانشگاه عل

پزشكي 

 گناباد

آذر  11تا  10

1389 

 

 پوستر

صادقي نژاد  نسرین  صادقي اظتي بر اثر آموزشتغییر  نگرش کارگران در مورد استفاده از تجهیزات حف .18

 فائزه

 حسیني نامقي رضا

 مطلبي محمد

ششمین همایش سالیانه 

پژوهشي دانشجویان علوم 

 پزشكي شرق کشور

وم دانشگاه عل

پزشكي 

 گناباد

آذر  11تا  10

1389 

 پوستر

 صادقي نسرین بار کردن بلند شاخصاحتمال وقوع آسیب کمر با استفاده از  نییتع .19

اني محمدجوادف  

 ابوترابي سیدهاشم

ششمین همایش سالیانه 

پژوهشي دانشجویان علوم 

 پزشكي شرق کشور

وم دانشگاه عل

پزشكي 

 گناباد

آذر  11تا  10

1389 

 پوستر

 صادقي نسرین يبهداشت شغل دگاهیکار از د طیو تحول در مح رییضرورت تغ .20

 باوقار ریحانه

 فریدي معصومه

 نخستین همایش ملي انسان،

عت، روانشناسيصن  

 دانشگاه آزاد

-اسالمي

واحد تهران 

 مرکزي

1389دیماه  2تا1  

مجتمع دانشگاهي 

 ولیعصر

 

 پوستر

 صادقي نسرین نیشاغل يبر بهره ور رآنیو تاث يعلل و عوارض خستگ .21

 غالمپور جمشید

 ایزدي الهام

 نخستین همایش ملي انسان،
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و  يسبك زندگ يورکش شیهما

 سالمت

اسوجی  12-10 

1389اسفند  

 پوستر

ارزیابي کارایي سیستم تهویه مطبوع جهت تامین آسایش حرارتي کارکنان  با تاکید  .25

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