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 مجتبی امکانی      نام و نام خانوادگی : 

  کارشناسی ارشد     آخرین مدرک تحصیلی : 

 مهندسی بهداشت حرفه ای      رشته تحصیلی : 

 گناباددانشگاه علوم پزشکی      :  کارمحل 

 آدرس الکترونیکی:

mojtabaemkani@gmail.com 

 mojtabaemkani@yahoo,com 
 

گاهی  سوابق تحصیالت دانش

 سال اخذ مدرک دانشگاه رشته تحصیلی درجه تحصیلی

 1392 دانشگاه علوم پزشکی کرمان مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی ارشد

 1389 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی
 

عنوان پایان انمه کارشناسی ارشد
 

  ضالنی در رانندگان خودرو های سنگین مجتمع گل گهرع-ارزیابی ارتعاش و رابطه آن با اختالالت اسکلتی

Vibration assessment and its relation to musculoskeletal disorders in heavy vehicle drivers of Gol-e-Gohar Complex 

 دکتر فرزانه ذوالعلی :اری آممشاور          دکتر ابوالفضل برخورداری - دکتر ناصر هاشمی نژاد ساتید راهنما :ا

 

کاری اه عضویت اه و هم
 

 العات و توسعه آموزش علوم پزشکی عضویت در گروه تخصصی رشد و بالندگی اعضاء هیئت علمی مرکز مط

 مجله علمی و پژوهشی بهداشت و توسعهداور علمی  

 کار گروه پژوهشی سالمت کار مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سالمت

 شورای فناوری و مرکز رشد

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

 انشگاهشورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی د

 دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشورداور علمی 
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 مقاالت

 وضعیت محل انتشار نویسندگان عنوان ردیف

1 Sleep quality and its related 

factors in intercity bus drivers 

Mojtaba Emkani, Narges 

Khanjani 

Journal Military 

Medical 

Published 

2 The quality of sleep and its 

related factors among truck 

drivers in Kerman 

Mojtaba Emkani, Narges 

Khanjani 

Journal of health 

and development 

Published 

3 Survey of general health status 

and the factors affecting in it 

among industry staffs in Kerman 

Milad Gholami, Mojtaba 

Emkani, Azizallah Dehghan, 

Hadi Daneshmandi, Hadi 

Hadizadeh 

J Neyshabur 

University Medical 

Science 

Published 

4 Assessment of Whole Body 

Vibration in the Heavy Mine 

Vehicles Drivers of Gol Gohar 

Sirjan Complex 

Naser Hashemi Nejad, Abolfazl 

Barkhordari, Farzaneh Zolala, 

Mojtaba Emkani 

Journal of Toloo-e-

behdasht 

Published 

 اتوبوس رانندگان بدن تمام ارتعاش ارزیابی 5

 گهر گل معدنی و صنعتی مجتمع های

، راضیه امینی زاده، سجاد مجتبی امکانی

 زارع،  محمدرضا احمدی

فصلنامه پژوهشی پژوهشگر 

پژوهشکده سنگ آهن و 

 فوالد گل گهر

 چاپ شده

6 Environmental evaluation and 

employee’s exposure of a 

thermal power plant with 

extremely low frequency 

magnetic fields 

M Monazzam, H Jalilian, K 

Najafi, A Zakerian, M Emkani, 

M Hadadi 

Iran Occupational 

Health 

Published 

7 Psychological Health and Its 

Relation with Occupational 

Stress in Midwives 

Somayeh Rahimimoghadam, 

Mahmood Moosazadeh, 

Mahmood mohamadyan, 

Mojtaba Emkani, Narges 

Khanjani, Naser Layegh Tizabi,  

International 

Journal of 

Occupational 

Hygiene 

Published 

8 Exposure to vibration and its 

relationship with the low-back 

pain in the drivers of mining 

heavy vehicles 

Naser Hashemi Nejad,  Abolfazl 

Barkhordari, Somayeh 

Rahimimoghadam, Hamed 

Jalilian, Farzaneh Zolala, 

Mojtaba Emkani 

Iranian Journal of 

Medical Sciences 

Published 

9 Musculoskeletal Disorders and 

its relation with Job stress in 

Midwives 

Somayeh Rahimimoghadam, 

Mahmood Moosazadeh, 

Mahmood mohamadyan, Narges 

Khanjani, Naser Layegh Tizabi, 

Mojtaba Emkani 

Iranian journal of 

health science 

Published 

10 Awareness of Ergonomics and 

its Relationship with the 

Prevalence of Musculoskeletal 

Disorders: a study on 

physiotherapists in Shiraz, Iran 

Somayeh Rahimi Moghadam, 

Mahmoud Mohamadyan, 

Mojtaba Emkani, Najmeh Sadat 

Zarei 

Journal of Health 

and Development 

Published 

11 The Effect of Noise Pollution on 

sleep disturbance among 

Neyshabour hospital Staff in 

2015  

Somayeh Rahimimoghadam,  

Naser Layegh Tizabi, Narges 

Khanjani, Mojtaba Emkani, 

Vahid Taghavi Manesh, Ali 

Akbar Mohammadi 

Journal of 

Occupational 

Health and 

Epidemiology 

Published 

12 Exposure to whole body 

vibration in heavy mine vehicle 

Mojtaba Emkani , Naser 

Hashemi Nejad , Hamed Jalilian 

Journal of 

Occupational 

Published 

http://militarymedj.ir/browse.php?a_code=A-10-758-1&slc_lang=en&sid=1&sw=Accident
http://militarymedj.ir/browse.php?a_code=A-10-758-1&slc_lang=en&sid=1&sw=Accident


drivers and its association with 

upper limbs musculoskeletal 

disorders 

, Milad Gholami , Nasrin 

Sadeghi , Somayeh 

Rahimimoghadam 

Health and 

Epidemiology 

13 The effect of sound with 

different frequencies on men and 

women noise annoyance 

Ali Firoozi Chahack, 

Mohammad Hossein beheshti, 

Mojtaba Emkani, Ali Tajpoor, 

Ghasem yarahmadi, Hamid 

piramoon, Sekineh khoshehsahi, 

Negar Zobeidi 

Journal of Research 

& Health   

Published 

14 Relationship between the 

Dose of Noise Exposure with 

Sleep Quality and Noise 

Annoyance in Industrial 

Workers 

Mohammad Hossein Beheshti, 

Alireza Koohpaei, Ali Firoozi 

Chahack, Mojtaba Emkani, 

Mojtaba Kianmehr, Roohalah 

Hajizadeh 

Research Journal 

of Pharmacy and 

Technology 

Published 

15 Evaluating the whole body 

vibration exposure in walking 

tiller operators 

Mohammad Hossein Beheshti, 

Gholamheidar Teimori, Elham 

Saber, Roohalah Hajizadeh, 

Mojtaba Emkani, 

MojtabaKianmehr 

Research Journal 

of Pharmacy and 

Technology 

Published 

16 Survey of musculoskeletal 

disorders and its relationship 

with fatigue and burnout in 

the staff of a petrochemical 

industry 

Mojgan Heydari, Saeed 

Erfanpoor, Hamed Jalilian, 

Davood Afshari, Elahe 

Banafshe, Mojtaba Emkani 

 

Journal of Health 

and Development 
Accepted 

17 Survey of the Priorities of 

Teachers Evaluation and 

effective factors from 

Students viewpoint of 

Neyshabur University of 

Medical Sciences 

Somayeh Rahimi Moghadam, 

Maryam Sadat Hosseini, 

Nazanin Fekri, Mojtaba Emkani 

 

Biannual Journal of 

Medical Education 

Education 

Development 

Center (edc) Babol 

University of 

Medical Sciences 

Published 

 

 

 طرح اهی تحقیقاتی مصوب
 سمت در طرح کد طرح عنوان طرح پژوهشی ردیف

 مجری 90/  361 90بررسی کیفیت خواب در رانندگان وسایل نقلیه بین شهری کرمان در سال  1

2 
از نظر  گناباد شهر عمومی های پارک در کودکان بازی تجهیزاتمطابقت میزان  مطابقت

 مجری / ت / پ 625 ملی استانداردهای با ایمنی

3 

 سنگ معدن کارگران در خواب وکیفیت شغلی استرس با کاری نوبت ارتباط بررسی

 سنگان آهن
 مشاور 11/  96

 مشاور 17/  96نیروگاه سیکل  نکارگرا در خواب وکیفیت شغلی استرس با کاری نوبت ارتباط بررسی 4
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 ترکیبی شهید کاوه قاین

5 
 پزشکی های فوریت و حوادث مدیریت مرکز در شده ثبت حوادث تحلیل و تجزیه

 مجری / پ 1/  522 پارتو نمودار از استفاده با 1395 تا 1392 سال از گناباد شهرستان

6 

 و تاب سرسره،) کودکان بازی مخصوص بررسی ابعاد ایمنی و آنتروپومتریکی تجهیزات

 اساس و طراحی این تجهیزات بر گناباد شهر عمومی های پارک در موجود( االکلنگ

 کودکان آنتروپومتریک های داده و ایمنی اصول
 مجری 

7 
 روان و گرایی برون /گرایی درون)  شخصیتی های ویژگی بین ارتباط بررسی

 مجری / پ 1 /551 صدا آزاردهندگی میزان با( رنجورخویی

8 
 اختالالت فاکتورهای ریسک تعیین و MFA روش به عضالنی خستگی ارزیابی

 راهنما 31/  96 1396 سال در گناباد شهرستان مزارع زعفران کنندگان برداشت در عضالنی-اسکلتی

9 
بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی و پیش بینی عوامل خطر مرتبط در رانندگان 

 مجری / ت / پ 635 1397موتورسیکلت شهر تهران در سال 

10 
ررسی اثر پودر استخوان به عنوان یک ماده پیزو الکتریک بر افت انتقال و ضریب جذب ب

 مجری A-10-1436-4 صوت جاذب های صوتی رایج در بناهای صنعتی و اداری کشور

11 
حاوی  (MPP)بررسی ایزوالسیون صوتی و حرارتی پانل های میکرومتخلخل 

 مجری A-10-1436-3 کامپوزیت های الیاف طبیعی حیوانی

12 
علل انواع حوادث ثبت شده در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های  بررسی شیوع و

 مجری A-10-1436-5 براساس نمودار پارتو 1397تا  1395پزشکی شهرستان گناباد از سال 

13 
بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی و تعیین سطح اقدام اصالحی آرایشگران شهر 

 استاد راهنما 49/  97 گناباد

14 

در نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی آن ها  نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت

 لوم پزشکی گناباددانشگاه ع
98  /8 

 استاد راهنما

 استاد راهنما 28/  96 بررسی ارتباط بین روشنایی با عملکرد شغلی در خیاطی های شهر گناباد 15

 

 

 همایش اه و کنفرانس اه

 نحوه ارائه نویسندگان محل برگزاری عنوان همایش عنوان مقاله ردیف

 عوامل و عمومی سالمت وضعیت بررسی 1

 صنعت یک در کارکنان آن مؤثر بر

هفتمین همایش دانشجویی تازه 

 های علوم بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی و 

 درمانی شهید بهشتی

، امکانی مجتبی، غالمی میالد

 هادی،  دهقان عزیزاله

 هادی هادیزاده، دانشمندی

 پوستر



 عوامل و شغلی ترساس میزان بررسی 2

 صنعت یک کارکنان در آن با مرتبط

هشتمین همایش سراسری ایمنی 

 و بهداشت کار

دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی و 

 درمانی مازندران

 ،غالمی میالد، امکانی مجتبی

هادی ، دهقان عزیزاله

 دانشمندی

 پوستر

 و عمومی سالمت وضعیت بررسی 3

استرس شغلی کارکنان در یک صنعت 

 تولید تابلوهای برق در کرمان 

همایش دوساالنه ارگونومی 

 ایران

دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی و 

 درمانی همدان

دهقان،  عزیزاله ،امکانی مجتبی

رضا تاجیک، فرهاد قمری، 

صبا کالنتری، محمدرضا 

 غالمی توکل، میالد

 پوستر

 آسیب با آن ارتباط و ارتعاش با مواجهه 4

 خودرو رانندگان در فوقانی اندام های

 معدن سنگین های

نهمین همایش سراسری بهداشت 

 و ایمنی کار

دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی و 

 درمانی یزد

 حامد نژاد، هاشمی ناصر

 ابوالفضل جلیلیان،

 ذوالعلی، فرزانه برخورداری،

 امکانی مجتبی

 پوستر

هه کارکنان یک نیروگاه بررسی مواج 5

حرارتی میدان مغناطیسی و اثر آن بر 

 خواب آنان

نهمین همایش سراسری بهداشت 

 و ایمنی کار

دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی و 

 درمانی یزد

محمدرضا منظم، کامران 

سید ابوالفضل ذاکریان، ، نجفی

 مجتبی امکانی، حامد جلیلیان

 پوستر

6 Relationships of General 

Health and Job Stress in 

Industrial Workers 

 ارگونومی دوساالنه همایش

 ایران

 پزشکی علوم دانشگاه

 و بهداشتی خدمات و

 درمانی شیراز

Mojtaba Emkani, 

Milad Gholami, Reza 

Tajik, Azizallah 

Dehghan, Kosar 

Samiei, Fatemeh Ali 

Akbari 

 پوستر

 شیوع و گونومیار علم از آگاهی ارتباط 7

 در عضالنی -اسکلتی اختالالت

 فیزیوتراپان

 و بهداشت سراسری همایش

 کار ایمنی

 پزشکی علوم دانشگاه

 و بهداشتی خدمات و

 گیالن درمانی

 محمود مقدم، رحیمی سمیه

 خانجانی، نرگس محمدیان،

 سادات نجمه ،امکانی مجتبی

 زارعی

 پوستر

8 Comparison of ergonomic 

training and knee pad effects 

on the Saffron Pickers 

musculoskeletal disorders 

20th CONGRESS 

INTERNATIONAL 

ERGONOMICS 

ASSOCIATION (IEA) 

Florence Nasrin Sadeghi, 

Mojtaba Emkani 
August  

26-

30.2018 

رسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی بر 9

و ارتباط آن با خستگی و فرسودگی 

کارکنان یک صنعت پتروشیمی در  شغلی

 ماهشهر

سومین همایش بین المللی نفت، 

 HSE  گاز، پتروشیمی و

مژگان حیدری، سعید  همدان

عرفانپور، حامد جلیلیان، داوود 

افشاری، حدیث کریمی، 

 مجتبی امکانی

 سخنرانی

 

 

 

 سوابق تدریس

 مقطع / عملی تئوری نام درس

 پیوسته کارشناسی تئوری / عملی سم شناسی شغلی

 کارشناسی پیوسته تئوری / عملی 3ایمنی در محیط کار 

 کارشناسی پیوسته تئوری / عملی م شناسی )علوم آزمایشگاهی(آزمایشگاه س



 کارشناسی پیوسته تئوری / عملی تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

 کارشناسی پیوسته عملی طراحی تهویه صنعتی

پیوسته کارشناسی تئوری کپارچهی تیریمد ستمیس  

 کارشناسی پیوسته تئوری / عملی هوا یها ندهیاز آال ینمونه بردار یمبان

 کارشناسی پیوسته عملی کار طیو ارتعاش در مح صدا

 کارشناسی پیوسته تئوری هوا یکنترل آلودگ یمبان

 کارشناسی پیوسته تئوری / عملی 2ی انسان یفاکتور ها یمهندس

 کارشناسی پیوسته عملی ی بهداشت حرفه ایکارآموز

 کارشناسی پیوسته تئوری در عرصه( ی)کاراموز قیتحق روش

 کارشناسی پیوسته تئوری ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم

 کارشناسی پیوسته ئوری / عملیت 1مهندسی فاکتورهای انسانی

 کارشناسی پیوسته تئوری سم شناسی )علوم آزمایشگاهی(

 کارشناسی پیوسته عملی آزمایشگاه سم شناسی )علوم آزمایشگاهی(

 کارشناسی پیوسته عملی کارآموزی در عرصه

 کارشناسی پیوسته عملی کارآموزی بهداشت حرفه ای

 کارشناسی ناپیوسته تئوری ایمنی و بهداشت 

 کارشناسی ناپیوسته تئوری ایمنی و بهداشت 

 کارشناس تئوری کنترل در بهداشت حرفه ای

 کارشناس تئوری عوامل شیمیایی زیان آور خانگی
 

 


