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دانشکده علوم پزشکی سیرجان

عضو کمیته برنامه ریزی درسی

1399

تا کنون

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی 99

1400

تا کنون

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

عضو اتاق فکر معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

1399

تا کنون

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

اردیبهشت 1399

تا کنون

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
مدیر مرکز امور هیئت علمی

آبان 1398



اردیبهشت
1399

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مهر1398

تا کنون

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

اسفند1393

مهر 1398

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

بهمن 1392

بهمن1393

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مهر1385

بهمن 1392

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مدرس دوره هاي عمومي و تخصصي

تیر 1398

تا کنون

انجمن متخصصین ایمنی و بهداشت صنعتی سیرجان

اردیبهشت 1394

آبان 1397

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اسفند 1392

بهمن 1393

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

شهریور 1388

بهمن 1390
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شهریور 1388
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مهر 1386

شهریور 1388
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عضو گروه تخصصي توانمند سازي ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

1385

1392

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

استاد راهنماي دانشجویان رشته مهندسي بهداشت حرفه اي

1385

1392

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

عضو شوراي هم اندیشي اساتيد

1385

1392

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

عضو كميته فني متناظر ( TC 181ایمني اسباب بازي)

1386

تا کنون

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی

عضو كميته طرح بقا

1386

1392

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

عضو انجمن هاي علمي (بهداشت كار ،ارگونومي ،مهندسي صنایع)

1386

تا کنون

سرپرست آزمایشگاه ادیومتري و اسپيرومتري
عضو شوراي آموزشي
مدیر گروه مهندسي بهداشت حرفه اي
مدیر دپارتمان بهداشت حرفه اي

عضو كميته هاي كنفرانسها:


عضو کمیته علمي و اجرایي دومين همایش كشوري ایمني و بهداشت حرفه اي



عضو کمیته علمي ششمين هماش ساليانه پژوهشي دانشجویان علوم پزشكي شرق كشور



عضو کمیته علمي همایش ایمني معادن و صنایع معدني



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

اردیبهشت 1384

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آذرماه 1389

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
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2. The Survey of relation between Anthropometric indices and
Musculoskeletal Disorders in Public Vehicle Drivers
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شرکت سنگ آهن گل گهر

.4

اجراي طرح بقا (بهداشت قالیبافان ایران) در راستاي توسعه پایدار مناطق روستایي
در شهرستان گناباد

.5

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

.6

اجراي روش  PHAجهت ارزیابي خطرات در کارکنان بخش ترانسپورت معدن
سنگان

.7

بررسي تاثیر تشكچه ارگونومیك بر اندکسهاي  RULA SCOREرانندگان

Sadeghi N
صادقي نسرین
حبیبي احسان اهلل
فرحناك مسعود
صادقي نسرین
نمكي مقدم الهه
صادقي نسرین
هوشمندي مریم

صادقي نسرین
عرب مجید

صادقي نسرین



محل ارائه

تاریخ

نوع
ارائه

2007,June, 1113

Oral

2007,June, 1113

Oral

هفتمین همایش ایمني،
بهداشت و محیط زیست در
معادن و صنایع معدني

کرمان
مجتمع مس
سرچشمه

8-10
آبان 1386

سخنرانی

نخستین همایش ملي حفاظت
محیط زیست و توسعه پایدار
روستایي

تهران

7-8
اسفند1386

سخنرانی

هتل عباسي
اصفهان

18-19
اردیبهشت 1387

سخنرانی

16th International
Conference on Safe
Communities

اولین کنفرانس بین المللي
جایگاه ایمني صنعتي ،بهداشت
حرفه اي و محیط زیست در
سازمانها
اولین کنفرانس بین المللي
جایگاه ایمني صنعتي ،بهداشت
حرفه اي و محیط زیست در
سازمانها
نخستین کنفرانس بین المللي
ارگونومي ایران

Tehran,
Iran
Tehran,
Iran

هتل عباسي،
اصفهان

هتل
المپیك،

18-19
اردیبهشت 1387

18 -19
اردیبهشت1387

پوستر

پوستر

تهران

.8

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

صادقي نسرین

.9

مقایسه ارتعاش منتقله به تمام بدن رانندگان با استانداردISO-2631/1997

حبیبي احسان اهلل
صادقي نسرین
پورعبدیان سیامك

 .10بررسي میزان رعایت استانداردهاي بهداشت حرفه اي در محیطهاي آموزشي یكي از
دانشگاههاي علوم پزشكي کشور
 .11اجراي طرح کاهش و کنترل سیلیكوزیس و نقش آن در ارتقاء سالمت کارکنان

سخنرانی

دومین کنفرانس بین المللي
سالمت ،ایمني و محیط
HSEزیست

هتل المپیك
تهران

10-11
آبان1388

صادقي نسرین

دومین کنفرانس بین المللي
سالمت ،ایمني و محیط
HSEزیست

هتل المپیك
تهران

10-11
آبان1388

پوستر

صادقي نسرین

همایش ملي زعفران -هم غذا
هم دارو

سالن اداره
ارشاد
اسالمي،
گناباد

 27-28آبان1388

اولین همایش ملي بسیج
سالمت و اصالح الگوي مصرف

تاالر امام،
بیمارستان
امام
خمیني(ره)

 28-29بهمن
1388

نخستین کنگره ملي طب کار و
سالمت شغلي در صنعت نفت

سالن
همایشهاي
بین المللي
صدا و سیما-
تهران

 21-22اردیبهشت

دومین جشنواره کار سالم و
همایش ارتقاء سالمت و ایمني

تاالر ابن
سینا،

صادقي نسرین
مرادپور قزل فاطمه

دلشاد علي
فاني محمدجواد

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

صادقي نسرین

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

صادقي نسرین

 .15بررسي تاثیر برنامه آموزشي بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بر میزان استفاده از لوازم
حفاظت فردي در کارگران سنگبریهاي فعال شهر گناباد

اولین همایش سراسري بهداشت
و ایمني کار و ششمین همایش
بهداشت حرفه اي

سالن
همایشهاي
رازي ،تهران

8-10
اردیبهشت 1388

سخنرانی

نمكي مقدم الهه

 .12بررسي سالمت شغلي زعفرانكاران از دیدگاه بهداشت حرفه اي

نخستین کنفرانس بین المللي
ارگونومي ایران

هتل
المپیك،
تهران

 18 -19اردیبهشت
1387

پوستر

پوستر

سخنرانی

سخنرانی

صادقي نسرین ،محبي سیامك،
فاني محمدجواد ،رعنایي سمانه
اسكندري ،مسعود،مطلبي محمد



12-13
تیر ماه 1389

سخنرانی

 .16مقایسه وزن بار حمل شده توسط کارگران یكي از صنایع با میزان توصیه شده توسط
سازمان NIOSH

صادقي نسرین
فاني محمدجواد
ابوترابي سیدهاشم
غالمي عبداهلل

 .17بررسي علل تصادفات در رانندگان وسایل نقلیه سنگین شهر بیرجند و ارائه
راهكارهاي اصالحي

صادقي نسرین ساالري سمانه

 .18تغییر نگرش کارگران در مورد استفاده از تجهیزات حفاظتي بر اثر آموزش

صادقي نسرین صادقي نژاد
فائزه
حسیني نامقي رضا
مطلبي محمد

 .19تعیین احتمال وقوع آسیب کمر با استفاده از شاخص بلند کردن بار

صادقي نسرین
فاني محمدجواد
ابوترابي سیدهاشم

 .20ضرورت تغییر و تحول در محیط کار از دیدگاه بهداشت شغلي

ششمین همایش سالیانه
پژوهشي دانشجویان علوم
پزشكي شرق کشور

دانشگاه علوم
پزشكي
گناباد

 10تا  11آذر
1389

دانشگاه علوم
پزشكي
گناباد

 10تا  11آذر
1389

دانشگاه علوم
پزشكي
گناباد

 10تا  11آذر
1389

ششمین همایش سالیانه
پژوهشي دانشجویان علوم
پزشكي شرق کشور
ششمین همایش سالیانه
پژوهشي دانشجویان علوم
پزشكي شرق کشور
نخستین همایش ملي انسان،
صنعت ،روانشناسي

صادقي نسرین
غالمپور جمشید
ایزدي الهام

 .22حقوق بیماران شغلي ،چالشها ،فرصتها و نقش سازمانهاي ذیربط

7th International
Industrial Engineering
Conference

دانشگاه
صنعتي
اصفهان

صادقي نسرین
باوقار ریحانه
فریدي معصومه

 .21علل و عوارض خستگي و تاثیرآن بر بهره وري شاغلین

محیط کار

دانشگاه علوم
پزشكي
تهران

نخستین همایش ملي انسان،
صنعت ،روانشناسي

صادقي نسرین
غالمي عبداهلل



سومین کنگره بین المللي
حقوق پزشكي

 14و  15مهرماه
1389

پوستر

پوستر

پوستر

پوستر

دانشگاه آزاد
اسالمي-
واحد تهران
مرکزي

1تا 2دیماه 1389
مجتمع دانشگاهي
ولیعصر

پوستر

دانشگاه آزاد
اسالمي-
واحد تهران
مرکزي

1تا 2دیماه 1389
مجتمع دانشگاهي
ولیعصر

پوستر

مرکز
همایشهاي
بین المللي
جزیره کیش

 3تا  5اسفند
1389

پوستر

 .23مالحظات مربوط به تغذیه نوبتكاران

صادقي نسرین
غالم پور جمشید

 .24بررسي تاثیر صدا بر افت شنوایي کارکنان صنایع دیرگداز

صادقي نسرین
نمكي مقدم الهه

 .25ارزیابي کارایي سیستم تهویه مطبوع جهت تامین آسایش حرارتي کارکنان با تاکید
بر شاخص WBGT
 .26تاثیر هوش هیجاني بر ابعاد رواني اجتماعي سالمت با اشاره به سوره کهف

صادقي نسرین
قادري فاطمه
صادقي فاطمه
صادقي نسرین
قادري فاطمه

 .27سالمت و حقوق بیماران و گروههاي آسیب پذیر شغلي

 .28ارتباط اختالالت دید رنگي و حوادث ترافیكي در رانندگان

سالن
همایشهاي
رازي

 7تا  8اسفند
1389

یاسوج

10-12
اسفند1389

دومین همایش ملي تهویه و
بهداشت صنعتي

دانشگاه
صنعتي
شریف

 11-12اسفند
1389

پوستر

اولین همایش ملي سالمت از
دیدگاه قرآن کریم با محوریت
سوره کهف

سالن
همایشهاي
رازي

 11-12اسفند
1389

سخنران
ي

دومین کنگره بین المللي
سالیانه پزشكي قانوني ایران

بیمارستان
امام
خمیني-
تهران

 11تا  13اسفند
1389

پوستر

سالن
همایشهاي
دانشگاه بین
المللي
هایتك
کرمان

31فروردین تا 1
اردیبهشت1390

تغذیه و غذاي سالم در محیط
کار
همایش کشوري سبك زندگي و
سالمت

صادقي نسرین

صادقي نسرین غالمي عبداهلل
ساالري سمانه
همایش ملي ترافیك ،ایمني و
راهكارهاي اجرایي ارتقاء آن

همایش ملي ترافیك ،ایمني و
راهكارهاي اجرایي ارتقاء آن

سالن
همایشهاي
دانشگاه بین
المللي
هایتك
دانشگاه آزاد
شیروان

 5اردیبهشت 1390

سخنرانی

مشهد

 .30دردهاي عضالني اسكلتي رانندگان ،علل و تدابیر پیشگیرانه

صادقي نسرین

همایش منطقه اي درد و تدابیر
آن

صادقي نسرین

دوازدهمین همایش کشوري
آموزش پزشكي

فاني محمدجواد



پوستر

31فروردین تا 1
اردیبهشت1390

 .29بررسي تطبیقي فرایند صدور گواهینامه رانندگي در استرالیا

 .31موانع تحقق اهداف پژوهشي نقشه جامع علمي کشور و ارائه راهكارهاي اجرایي

پوستر

سخنران
ي

صادقي نسرین

فاني محمدجواد

پوستر

تا 10 12
اردیبهشت 1390

پوستر

مقدس

 .32ابهام موجود در نتایج متفاوت مطالعه حمل دستي بار توسط معادله  NIOSHو
load index

 .33نقش شیفت کاري در بروز دیس پپسي

صادقي نسرین
فاني محمدجواد
صادقي فاطمه

هفتمین همایش سراسري
بهداشت و ایمني کار

شریفیان سیداکبر،
لطفي حسین ،صادق نیت خسرو،
احساني محمدجواد

هفتمین همایش سراسري
بهداشت و ایمني کار

صادقي نسرین

 .34تاثیر توام استرسهاي شغلي و اجتماعي بر سالمت عمومي انسان

صادقي نسرین

همایش سراسري "همه براي
سالمت"

دانشگاه علوم
پزشكي
کرمان

صادقي نسرین ،باوقار ریحانه،

دوازدهمین کنگره سالیانه
دانشجویان علوم
پزشكي(کشوري-بین المللي)

دانشگاه علوم
پزشكي
اصفهان

 15-18شهریورماه
1390

صادقي نسرین ،تولیده اي

دوازدهمین کنگره سالیانه
دانشجویان علوم
پزشكي(کشوري-بین المللي)

دانشگاه علوم
پزشكي
اصفهان

 15-18شهریورماه
1390

Imam
Reza
Hospital,
Mashad,
Iran
دانشگاه علوم
پزشكي
اصفهان

13-15
September
2011

Poste
r

7-5
 1390مهر

پوستر

فریدي معصومه

 .36بررسي ارتباط سختي کار با فاکتورهاي فردي و ضربان قلب در کارگران کارخانه
چیني تقدیس
37. Occupational Cardiotoxins considerations from occupational
hygiene specialists viewpoint

 .38تشخیص زودهنگام پرفشاري خون توسط غربالگري شغلي کارگران یكي از صنایع

حمیدرضا ،رضایي زینب ،چناراني
زهره
Sadeghi N. Sadeghi A.

11th Congress of
Toxicology and
Poisoning

صادقي نسرین ،تولیده اي

المللي بین همایش اولین
درمان و تشخیص پیشگیري،
خون پرفشاري

حمیدرضا

 .39درمان گیاهي سنتي براي نفخ و ناراحتیهاي گوارشي

دانشگاه بین
المللي امام
خمیني-
قزوین

 11تا 13
اردیبهشت 1390

سخنرانی

 5-4خرداد ماه
1390

غالمي عبداهلل
صادقي فاطمه

 .35تعیین وضعیت ایمني کارخانه مروارید نخ با استفاده از روشSLRA

دانشگاه بین
المللي امام
خمیني-
قزوین

 11تا 13
اردیبهشت 1390

پوستر

صادقي اعظم،
صادقي نسرین
اولین کنگره ملي داروهاي
گیاهي



دانشگاه آزاد
واحد
شهرکرد،
مرکز
پژوهش هاي
گیاهان

پوستر
پوستر

پوستر

 27-29مهر 1390
پوستر

دارویي

 .40معرفي چند روش درمان گیاهي سنتي براي دردهاي اسكلتي و مفاصل

صادقي اعظم،
صادقي نسرین
اولین کنگره ملي داروهاي
گیاهي

 .41تاثیر عادات و سوابق فردي بر دردهاي عضالني اسكلتي و ارائه پیشنهادات کاربردي

همایش سراسري ایمني در کار

مرکز آموزش
علمي
کاربردي
شهربابك و
اداره بازرسي
کار

هفتمین همایش سالیانه
دانشجویان دانشگاههاي علوم
پزشكي شرق کشور

هتل پارس-
مشهد
مقدس

25-27
آبان ماه 1390

اولین کنگره سراسري سالمت
دانشگاهها

دانشگاه علوم
بهزیستي و
توانبخشي

 14-15دیماه
1390

پوستر

قادري فاطمه ،صادقي فاطمه

اولین کنگره سراسري سالمت
دانشگاهها

دانشگاه علوم
بهزیستي و
توانبخشي

 14-15دیماه
1390

پوستر

Sadeghi N., Ghaderi F.,
Tolidei H.R.

18th World Congress
of ErgonomicsIEA 2012

ReciefBrasil

11-12 Feb
2012

Poste
r

گوهري بهاري صدیقه ،صادقي

همایش قرآن ،سنت پژوهی و

دانشگاه

 26-27بهمن

پوستر

نسرین

طب

علوم

1390

صادقي نسرین
صادقي فاطمه
گوهري بهاري صدیقه

 .42ارتباط بین ضربان قلب به عنوان شاخص سختي کار و نتایج دینامومتري

صادقي نسرین
قادري فاطمه

 .43ضرورت توجه به تناسب آنتروپومتریكي بین افراد و تجهیزات آموزشي براي داشتن
دانشجویان و دانشگاه سالم
 .44تعیین وضعیت گرمایش واحد کامپیوتر دانشگاه براساس مقایسه پارامترهاي محیطي
با استاندارد ISO-7243
45. The relationship between heart rate as an indicator of work hardness
and results of dynamometery

 .46تطبیق یافته هاي طب نوین با حكم حرمت شرعي خوردن گوشت مردار

دانشگاه آزاد
واحد
شهرکرد،
مرکز
پژوهش هاي
گیاهان
دارویي

 27-29مهر 1390
پوستر

صادقي نسرین
منصوري فریبا
صادقي نسرین،



پزشکی

 11آبان 1390

سخنران
ي

پوستر

هرمزگان

47. The relationship between musculoskeletal disorders and
anthropometric indices in public vehicle drivers
48. Occupational exposure determination to Silica dust in an IronStone Ore and comparison with standard

Sadeghi N., Habibi
E.A., Sajjadi S.A.

Gholami A., Fani M.J.,
Sadeghi N.

49. Changes in Air Quality due to Closure of a Major Industry
Sajjadi S.A., Howard A.
Bridgman, Sadeghi N.

 .50خستگي ناشي از کار ایستاده و ارتباط آن با اختالالت اسكلتي عضالني کارگران

صادقي نسرین ،تولیده اي
حمیدرضا،
ایزدي شهري الهام،
گوهري بهاري صدیقه

 .51بررسي فرمهاي تعیین سالمت رانندگان و لزوم توجه به پارامترهاي دیگر

5th International
Online Medical
Conference- IOMC
2012
5th International
Online Medical
Conference- IOMC
2012
5th International
Online Medical
Conference- IOMC
2012
اولین همایش کشوری پژوهش
در توسعه سالمت

صادقي نسرین ،گوهري بهاري
صدیقه ،فاني محمدجواد

دومین سمینار بین المللی
سوانح ترافیکی

 .52الزامات الگوي اسالمي-ایراني پیشرفت در نظام آموزشي

صادقي نسرین ،گوهري بهاري
صدیقه

 .53بررسي تصادفات مربوط به خواب آلودگي رانندگان در سنین مختلف

عباسپور رضا،
گوهري بهاري صدیقه ،صادقي
نسرین



ONLINE

March 3, 4, 10
& 11, 2012

Poste
r

ONLINE

March 3, 4, 10
& 11, 2012

Poste
r

دانشگاه
علوم
پزشكي
بیرجند

 16-18اسفند
1390

مرکز
تحقیقات
سیاستگزار
ي سالمت،
شیراز
سالن
همایشهاي
رازي -تهران
تهران

صادقي نسرین
غالمي عبداهلل
ساالري سمانه

 .54طراحي مهندسي مالي براساس آموزه هاي اسالمي

همایش علوم اسالمي انساني

ONLINE

March 3, 4, 10
& 11, 2012

Poste
r

 20-21اسفند
1390

اردیبهشت 1391

پوستر

پوستر

سخنران
ي

اردیبهشت 1391

ITAC 2012

پوستر

همایش ملي معنویت و قرآن
پژوهي

سخنران
ي

گناباد

اردیبهشت 1391

 .55نقش خألهاي قانوني در پدیده کودك آزاري

سومین کنگره سالیانه بین
المللي پزشكي قانوني ایران

تاالر
همایشهاي
بین المللي
امام-
بیمارستان
امام خمیني

صادقي نسرین ،گوهري بهاري

سومین کنگره سالیانه بین
المللي پزشكي قانوني ایران

بیمارستان
امام خمیني

صادقي نسرین ،سعیدي

پنجمین همایش سالیانه
پژوهشي دانشجویان دانشگاه
هاي علوم پزشكي شمال کشور

سمنان

صادقي نسرین ،عسكري مقدم

پنجمین همایش سالیانه
پژوهشي دانشجویان دانشگاه
هاي علوم پزشكي شمال کشور

سمنان

صادقي نسرین ،ساالري سمانه،

پنجمین همایش سالیانه
پژوهشي دانشجویان دانشگاه
هاي علوم پزشكي شمال کشور

صادقي نسرین ،ساالري سمانه،

پنجمین همایش سالیانه
پژوهشي دانشجویان دانشگاه
هاي علوم پزشكي شمال کشور

گوهري بهاري صدیقه ،صادقي
نسرین

 .56پیشگیري از مسمومیتهاي شغلي

صدیقه

 .57بررسي ارتباط اختالالت اسكلتي عضالني با وضعیت بدن حین کار در زعفرانكاران

اسماعیل ،رهدار حسین ،تولیده
اي حمیدرضا

 .58تاثیرآموزش اصول ارگونومي بر وضعیت بدني زعفرانكاران

مریم ،رهدار حسین ،تولیده اي
حمیدرضا

 13-15اردیبهشت
1391

پوستر
 27تا 29
اردیبهشت ماه
1391
 27تا 29
اردیبهشت ماه
1391

سمنان

 27تا 29
اردیبهشت ماه
1391

سمنان

 27تا 29
اردیبهشت ماه
1391

رهدار حسین ،سعیدي اسماعیل ،

دومین کنگره پژوهشي
دانشجویان علوم پزشكي شبكه
همكار تهران

دانشگاه
شاهد-
تهران

خرداد 4 - 3
1391

صادقي نسرین ،گوهري بهاري

اولین سمینار بین المللي
سالمت زنان در ایران

Shiraz,
Iran

14-15 June
2012

 .63ارزیابي ارتباط سطح ریسك ارگونومیك و اختالالت اسكلتي عضالني در آرایشگران
زن و مرد

غالمي عبداهلل ،فاني محمدجواد،
صادقي نسرین

همایش ملي اختالالت
اسكلتي-عضالني

بابل

 15-14تیرماه
1391

 .64تاثیر وضعیت غیر ارگونومیك بدن در ایجاد ناراحتیهاي اسكلتي عضالني زعفرانكاران

صادقي نسرین ،سعیدي

همایش ملي اختالالت
اسكلتي-عضالني

بابل

 15-14تیرماه
1391

 .59بررسي ارتباط بین موقعیت زماني رانندگي و وقوع حوادث ترافیكي

غالمي عبدا...

 .60بررسي ارتباط وضعیت بینایي و حوادث ترافیكي

غالمي عبدا...

 .61مقایسه تأثیر آموزش ارگونومي و کاربرد زانوبند بر اختالالت اسكلتي-عضالني در
برداشت کنندگان زعفران

صادقي نسرین ،تولیده اي
حمیدرضا

62. Pregnant women's occupational hazards and their health
promotion strategies

صدیقه

اسماعیل ،رهدار حسین



سخنران
ي

پوستر

سخنران
ي
پوستر

پوستر

سخنران
ي
پوستر
پوستر
پوستر

 .65موانع اصلي کاربردي کردن علوم انساني اسالمي در نظام آموزشي رایج و ارائه
پیشنهادات کاربردي
 .66تاثیر زانوبند بر درد زانو در برداشت کنندگان زعفران

صادقي نسرین ،گوهري بهاري

اولین همایش ملي اسالم و
آموزش علوم

صادقي نسرین ،عمراني محمد،

کنگره کاردرماني ایران

صدیقه

 24-25آبان 1391

سخنران
ي

تهران

 11آبانماه 1391

سخنران
ي

هشتمین کنگره ایمني و
بهداشت حرفه اي

دانشگاه علوم
پزشكي
مازندران

 4-5اردیبهشت
1392

پوستر

هشتمین کنگره ایمني و
بهداشت حرفه اي

دانشگاه علوم
پزشكي
مازندران

 4-5اردیبهشت
1392

هشتمین کنگره ایمني و
بهداشت حرفه اي

دانشگاه علوم
پزشكي
مازندران

 4-5اردیبهشت
1392

تهران

سعیدي اسماعیل ،تولیده اي
حمیدرضا

 .67تعیین وضعیت ایمني کارخانه مروارید نخ با استفاده از روشSLRA

صادقي نسرین ،باوقار ریحانه،
فریدي معصومه ،تمدن جالل
الدین

 .68تاثیر وضعیت بدن در ایجاد ناراحتیهاي اسكلتي عضالني زعفرانكاران

صادقي نسرین ،سعیدي
اسماعیل ،رهدار حسین

 .69بررسي خطاي انساني به روش  SHERPAدر کنترل پانل کارخانه آرد والسي نگین
در سال  1389و ارائه راهكارهاي کنترل خطا
 .70شیوع عالئم سندرم تونل کارپال ) (CTSو عوامل مرتبط با آن در بین کارمندان
بانك هاي شهر گناباد

71. Effects of ergonomics training and knee braces on temporary
musculoskeletal disorders in saffron harvesters.

 .72ارتباط بین ضربان قلب به عنوان شاخص سختي کار و نتایج دینامومتري

صادقي نسرین ،صحرانورد
مرضیه
دلشاد علي،
سیوکي علیرضا ,صادقي نسرین
مردان علي,

N Sadeghi, H Tolide'ee, H
Rahdar, E Saeedi, M
Omrani, MA Moghadam

نسرین صادقي
فاطمه قادري

 .73بررسي شیوع عالئم سندرم تونل کارپال ( )CTSو عوامل مرتبط با آن در بین
کارمندان بانك
74. Comparison of ergonomic training and knee pad using effects
on the Saffron Pickers musculoskeletal disorders

نسرین صادقي ،علي دلشاد،
علیرضا سیوکي ،علي مردان

Sadeghi N., Emkani M.



همایش سراسري راهكارهاي
ارتقاء کیفیت خدمات پرستاري
و مامایي

دانشگاه
پزشكي
خدمات
بهداشتي
شهید
صدوقي یزد

Avicenna Journal of
Phytomedicine
دومین همایش بین المللي
ارگونومي ایران و دومین همایش
دوساالنه ارگونومي ایران

دانشگاه علوم
پزشكي
شیراز

دومین همایش بین المللي
ارگونومي ایران و دومین همایش
دوساالنه ارگونومي ایران

دانشگاه علوم
پزشكي
شیراز

20th Congress of the
International Ergonomics
Association. IEA 2018

FlorenceItaly
http://iea

12-14
1393اسفند

1395/7/28-30

1395/7/28-30

August 26-30
2018

پوستر

پوستر

پوستر

پوستر

پوستر

Poste
r

2018.org

 .75عوامل تاثیرگذار در بروز اختالل استرس پس از حادثه در پرسنل آتش نشاني

فاطمه علي بيگيان ،نسرین
صادقي ،ندا محمدي نيا

 .76مروري بر مطالعات انجام شده در زمینه دورکاري ،آموزش مجازي و ارگونومي

نسرین صادقي ،محدثه شجاعي

یازدهمین همایش سراسري
بهداشت و ایمني کار

سومین وبینار بین المللي
ارگونومي ایران و چهارمین
همایش دوساالنه ارگونومي
ایران

دانشگاه علوم
پزشكي
تهران،
انجمن علمي
بهداشت کار
ایران
دانشگاه علوم
پزشكي
شیراز

 28-30آبان 1398

 13-14اسفند 99
شیراز

د ) پروژههای تحقیقاتی
نوع فعالیت در
طرح

عنوان طرح نحقیقاتی

(مجری یا

محل پژوهش

سال تصویب

همکار طرح)

 .1پایش بیوآئروسولهاي  COVID-19در نمونه سطوح و هواي اماکن و وسایل نقلیه عمومي شهر سیرجان

مجري

دانشكده علوم پزشكي سیرجان

-

 .2بررسي تأثیر مواجهه با سیلیس کریستالي و گرد غبارکلي هوابرد بر ظرفیت ریوي و عملكرد کبدي معدنكاران
معدن گل گهر سیرجان در سال 1399

مجري

دانشكده علوم پزشكي سیرجان

1399

 .3مقایسه کارآیي آموزش ارگونومي و استفاده از بخور بر سندرم بینایي ناشي از کار با کامپیوتر در کاربران رایانه

مجري

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

1391-92

 .4بررسي تاثیر مواجهه با الیاف طبیعي بر شاخص هاي اسپیرومتریك در طول شیفت کاري در کارگران صنعت
نساجي

استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

1391-92



ارائه
شده

ارائه
شده

 .5ارتباط ویژگیهاي روانشناختي و اعتقادات مذهبي با حوادث ترافیكي

استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

1391-92

 .6میزان شیوع سندرم تونل کارپال و عوامل مرتبط با آن در بین کارمندان بانك

استاد مشاور

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

1390-91

 .7مقایسه تأثیر آموزش ارگونومي و کاربرد زانوبند بر اختالالت اسكلتي-عضالني در برداشت کنندگان زعفران

استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

91-1390

 .8مقایسه تأثیر آموزش ارگونومي و کاربرد زانوبند بر اختالالت اسكلتي-عضالني در برداشت کنندگان زعفران

استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

91-1390

 .9بررسي خطاي انساني به روش  SHERPAدر کنترل پانل کارخانه آرد والسي نگین در سال  1389و ارائه
راهكارهاي کنترل خطا

استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

90-1389

 .10بررسي ارتباط سختي کار با فاکتورهاي فردي و تعیین برنامه کار و استراحت مطلوب در کارگران کارخانه چیني
تقدیس در سال 1389

استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

1389

 .11ارزیابي ریسك وقایع خطرناك به روش  SLRAبا تاکید بر ایمني حریق در کارخانه مرواریدنخ در سال 1389

استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

1389

 .12ارتباط بین ضربان قلب به عنوان شاخص سختي کار و نتایج دینامومتري کارگران کارخانه چیني تقدیس در
سال 1389

استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

90-1389

 .13مقایسه تاثیر کفپوشهاي ضد خستگي و آموزش ارگونومیك در خستگي کارگران کارخانه چیني تقدیس در سال
1389

استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

90-1389

مرکز تحقیقات و د ع پ گناباد

90-1389

 .14بررسي تاثیر رعایت اصول ارگونومي در کاهش سطح ریسك ارگونومیك در آرایشگران زن و مرد شهر گناباد

مجري

 .15ارتباط اختالالت دید رنگي و حوادث ترافیكي

استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

1389

 .16مقایسه میزان بار حمل شده توسط کارگران صنایع دیرگداز با استاندارد توصیه شده وزني سازمان NIOSH

استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

1388

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

1388

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

1387

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

1387

 .17بررسي اختالالت دستگاه تنفسي در کارگران معدن سنگان و ارتباط آن با میزان مواجهه شغلي با گرد و غبار
سیلیس در سال 1388
 .18بررسي تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بر کارگران سنگبریهاي فعال شهر گناباد در سال 88
 .19ارزیابي دروني رشته بهداشت حرفه اي دانشكده علوم پزشكي گناباد

مجري
استاد مشاور
مجري



 .20بررسي میزان رعایت استانداردها در کالسهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد در سال تحصیلي 85-86

استاد راهنما

1386

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

 .21ارزیابي وضعیت بدني برداشت کنندگان گل زعفران در شهرستان گناباد و ارائه روشهاي اصالحي (طرح برتر
منتخب شوراي HSRدانشگاه)

مجري

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

1385

 .22بررسي تأثیر تشكچه ارگونومیك بر اندکسهاي  RULA SCOREدر رانندگان شرکت واحد اتوبوسراني
اصفهان

مجري

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

1384

 .23بررسي شاخصهاي آنتروپومتري دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1383-84

مجري

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

1383

 سوابق فعالیت های آموزشی
نام دوره /درس

مؤسسه محل تدریس

دانشكده علوم پزشكي سیرجان

مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمني کار /ارگونومي شغلي یك

دانشكده علوم پزشكي سیرجان

مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمني کار /مباني نمونه برداري از

مقطع تحصیلی

کارشناسي
کارشناسي

آالینده هاي هواي محيط كار
دانشكده علوم پزشكي سیرجان
دانشگاه علوم پزشكي کرمان

کارشناسي

بهداشت عمومي /بهداشت حرفه اي
کارشناسي پیوسته و ناپیوسته مهندسي بهداشت حرفه اي/

کارشناسي

روانشناسي صنعتي و ارتقاء سالمت
دانشگاه علوم پزشكي کرمان

کارشناسي پیوسته و ناپیوسته مهندسي بهداشت حرفه اي/

کارشناسي

مدیریت صنعتي
دانشگاه علوم پزشكي کرمان و گناباد

کارشناسي پیوسته و ناپیوسته مهندسي بهداشت حرفه اي/

سيستمهاي مدیریت یكپارچه



کارشناسي

تعداد واحد

سال

2

1400

2

1400

2

1399

8

1398-1395

8

1398-1395

12

1398-1389

دانشگاه علوم پزشكي کرمان

کارشناسي پیوسته و ناپیوسته مهندسي بهداشت حرفه اي /نقشه

کارشناسي

كشي صنعتي
دانشگاه علوم پزشكي کرمان

کارشناسي پیوسته و ناپیوسته مهندسي بهداشت حرفه اي/

کارشناسي

طراحي تهویه صنعتي
دانشگاه علوم پزشكي کرمان
دانشگاه علوم پزشكي کرمان و گناباد

مهندسي بهداشت حرفه اي /طراحي روشنایي در محيط كار
مهندسي بهداشت حرفه اي /آشنایي با صنایع و شناخت فنون
صنعتي

دانشگاه علوم پزشكي کرمان
دانشگاه علوم پزشكي کرمان
دانشگاه علوم پزشكي کرمان و گناباد

مهندسي بهداشت حرفه اي /بيماریهاي ناشي از كار
مهندسي بهداشت حرفه اي /كارآموزي در عرصه

مهندسي بهداشت حرفه اي /مباني كنترل آلودگي هواي

کارشناسي
کارشناسي و
کارداني
کارشناسي
کارشناسي

دانشكده علوم پزشكي سیرجان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد سیرجان

مهندسي صنایع  /مهندسي فاكتورهاي انساني

دانشگاه آزاد اسالمي واحد سیرجان

مهندسي صنایع  /ایمني و بهداشت صنعتي

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

علوم آزمایشگاهي /اصول ایمني و حفاظت در آزمایشگاه

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

علوم آزمایشگاهي /سم شناسي

کارشناسي
کارشناسي
کارشناسي

کارشناسي
کارشناسي



2

1394

2

1395

12

1396-1386

2

1395

10

1398-1394

کارشناسي

محيط كار
ناپیوسته بهداشت محیط /بهداشت پرتوها و حفاظت

8

1398-1395

10

 1396و
1392-1388

1.5

1393

2

1393

2

1393

2

1392-1391

2

1392-1391

دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد

مهندسي بهداشت حرفه اي /سم شناسي صنعتي
مهندسي بهداشت حرفه اي /ایمني در محيط كار یك و دو
بهداشت محیط  /ایمني كاربرد سموم مواد شيميایي
مهندسي بهداشت حرفه اي /مهندسي انساني یك و دو
مهندسي بهداشت حرفه اي /زبان تخصصي

کارشناسي و
کارداني
کارشناسي
کارشناسي
کارشناسي
کارشناسي
کارداني

بهداشت حرفه اي /بيماریهاي شغلي
بهداشت حرفه اي /صدا و ارتعاش در محيط كار
بهداشت حرفه اي /روشهاي كنترل آلودگي هوا

کارشناسي
کارداني

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

بهداشت حرفه اي /مبارزه با آلودگيهاي هواي محيط كار

کارداني

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

بهداشت حرفه اي /شناسایي عوامل شيميایي

کارداني

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

بهداشت حرفه اي /شناسایي عوامل فيزیكي

کارداني

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

بهداشت حرفه اي /مهندسي انساني

کارداني

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

بهداشت حرفه اي /ایمني در صنعت یك

کارداني



8

1391-1386

6

1391-1389

4

1393-1390

20

1392-1388

4

1391-1390

6

189-1386

8

1391-1389

8
8
9
9
8
6

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

کارداني

بهداشت حرفه اي /حوادث ناشي از كار

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

بهداشت محیط  /كليات بهداشت حرفه اي

کارداني و
کارشناسي

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

بهداشت حرفه اي /كارآموزي یك و عرصه بهداشت حرفه اي کارشناسي

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

کارشناسي

بهداشت محیط ،پرستاري ،مبارزه با بیماریها  /كارآموزي
بهداشت حرفه اي



10
8

1391-1385

35

1391-1385

10

1391-1385

شرکت در دورههای مختلف (آموزشی ،پژوهشی)

گواهینامه های تخصصی
نام دوره

نوع (سطح) دوره

محل برگزاری

گواهینامه HSE-MS
گواهینامه OHSAS-18001-2007
شناسایي و ارزیابي خطر در محیط کار
آشنایي با الكترومیوگرافي

گواهینامه های فرهنگی
نام دوره

نوع (سطح) دوره

محل برگزاری

دوره دانش افزایي ویژه اعضاء هیات علمي اندیشه سياسي اسالم و مباني انقالب اسالمي

سطح 1

علوم پزشكي سیرجان 25-17 ،مهر 1399



مرکز آموزش مجازي تخصصي مهدویت

دوره اول آموزش عمومي معارف مهدویت (رایحه انتظار)

دانشگاه علوم پزشكي گناباد 26-29 ،خرداد 1392

طرح تاریخ و تمدن اسالمي

دانشگاه علوم پزشكي قم ،موسسه آموزشي امام خمیني(قدس
سره) 27 ،خرداد تا اول تیر 1391

طرح معرفت اساتيد

دانشگاه شهید باهنر کرمان 10-20 ،مرداد 1390

طرح ضيافت اندیشه استادان دانشگاه

مشهد مقدس 8-13 ،بهمن ماه 1390

طرح معرفت اساتيد دانشگاههاي علوم پزشكي شرق کشور



مدرک زبان معتبر
نام مدرک
MHLE, MSRT

تاریخ برگزاری

نمره

 جوایز و افتخارات
.1

دریافت پایه تشویقي پژوهشي در سال 1392

.2

دریافت تقدیرنامه جهت تهيه فيلم ارگونومي كار با رایانه ،از سوي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1392

.3

دریافت جایزه و لوح سپاس ارائه مقاله در همایش ملي ترافيك ،ایمني و راهكارهاي اجرایي ارتقاء آن ،از سوي سررتی دوم پاسردار حسرین چناریران ،فرمانرده انتظرامي

استان کرمان1390 ،
.4

دریافت جایزه و لوح سپاس جهت کسب رتبه چهارم مقاالت همایش ملي سالمت از دیدگاه قرآن كریم با محوریرت سروره کهرف ،سرالن همایشرهاي رازي ،تهرران11-12

اسفند 1389
.5

دریافت لوح سپاس جهت ارائه مقاله در دومین جشنواره کار سالم و همایش ارتقاء سالمت و ایمني محیط کار 1389

.6

دریافت لوح سپاس به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد در سال تحصیلي 1387-88

.7

دریافت لوح سپاس جهت ارائه مقاله در اولین همایش سراسري بهداشت و ایمني کار و ششمین همایش بهداشت حرفه اي 8-10 ،اردیبهشت  ،1388سالن همایشهاي رازي،



تهران
.8

دریافت لوح سپاس جهت ارائه مقاله در نخستین کنفرانس بین المللي ارگونومي ایران  18 -19اردیبهشت  ،1387هتل المپیك تهران

.9

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

.10

دریافت تقدیرنامه جهت همكاري و تدریس در طرح بهگر از سوي معاونت بهداشتي دانشكده علوم پزشكي گناباد 1386

.11

دریافت لوح تقدیر جهت ارائه مقاله در هفتمین همایش ایمني ،بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدني ،کرمان 8-10آبان 1386



