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 �وا�ق ���یالت دا��ی

 سال اخذ مدرك دانشگاه رشته تحصیلی درجه تحصیلی
 1392 دانشگاه علوم پزشکی کرمان مهندسی بهداشت حرفه اي کارشناسی ارشد

 1389 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مهندسی بهداشت حرفه اي کارشناسی
 

 ��وان پایان �� کار�نا�ی ار�د

  عضالنی در رانندگان خودرو هاي سنگین مجتمع گل گهر-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 ابوالفضل برخورداري -دکتر ناصر هاشمی نژاد  اساتید راهنما :
 مشاور آماري : دکتر فرزانه ذوالعلی

 �قاالت

 وضعیت محل انتشار نویسندگان عنوان ردیف
 در رانندگان آن با مرتبط عوامل و خواب کیفیت 1

 شهري هاي بین اتوبوس
 علمی و پژوهشی طب مجله ، نرگس خانجانیمجتبی امکانی

 نظامی
 شدهچاپ 

در  آن با مرتبط عوامل و خواب کیفیت بررسی 2
 1390 سال در کرمان در کامیون رانندگان

مجله علمی و پژوهشی  ، نرگس خانجانیمجتبی امکانی
دانشگاه  بهداشت و توسعه

 زشکی کرمان÷علوم 

 چاپ شده
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 مؤثر بر عوامل و عمومی سالمت وضعیت بررسی 3
 کرمان در صنعت یک کارکنان در آن

،  دهقان عزیزاله، امکانی مجتبی، غالمی میالد
 هادي هادیزاده، دانشمندي هادي

مجله پژوهشی دانشگاه 
 علوم پزشکی نیشابور

 چاپ شده

 هاي خودرو رانندگان در بدن تمام ارتعاش ارزیابی 4
 سیرجان گهر گل مجتمع معدن سنگین

 فرزانه، برخورداري ابوالفضل ،نژاد هاشمی ناصر
 امکانی مجتبی، ذوالعلی

فصلنامه علمی و پژوهشی 
 طلوع بهداشت

 چاپ شده

 هاي اتوبوس رانندگان بدن تمام ارتعاش ارزیابی 5
 گهر گل معدنی و صنعتی مجتمع

 ، امینی زاده، سجاد زارعراضیه ، مجتبی امکانی
 احمديمحمدرضا 

فصلنامه پژوهشی پژوهشگر 
پژوهشکده سنگ آهن و 

 فوالد گل گهر

 چاپ شده

 فرکانس با مغناطیسی شار چگالی محیطی  ارزیابی 6
 بررسی و حرارتی نیروگاه یک در کم نهایت بی

 شغلی وظیفه نوع حسب بر آن با کارکنان مواجهه

حامد جلیلیان، محمد رضا منظم، سید ابولفضل 
، مجتبی امکانیذاکریان، کامران نجفی، 

 محسن حدادي

 چاپ شده فصلنامه سالمت کار ایران

7 Relationships of General 
Health and Job Stress in 
Industrial Workers 

Mojtaba Emkani, Milad 
Gholami, Azizallah 
Dehghan, Reza Tajik, 
Farhad Ghamari, Saba 
Kalantari, Mohammadreza 
Tavakol  

International 
Journal of 
Industrial 

Ergonomics  

Submission 

8 Exposure to vibration and its 
relationship with the low-back 
pain in the drivers of mining 
heavy vehicles 

Naser Hashemi Nejad,  
Abolfazl Barkhordari, 
SomayehRahimimoghadam, 
Hamed Jalilian, Farzaneh 
Zolala, Mojtaba Emkani 

Iranian Journal 
of Medical 
Sciences 

Submission 

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 

Submission 

 شیوع و ارگونومی علم از آگاهی بین رابطه بررسی 10
 هاي عضالنی در فیزیوتراپ - اسکلتی اختالالت

 شیراز

، نرگس مجتبی امکانیسمیه رحیمی مقدم، 
 خانجانی

مجله علمی و پژوهشی 
بهداشت و توسعه دانشگاه 

 علوم پزشکی کرمان

 در دست بررسی

 

 ��ح �ی ����قا�ی ��وب
شماره  عنوان طرح پژوهشی ردیف

 طرح
 سمت در طرح  اسامی همکاران تاریخ ارائه

بررسی کیفیت خواب در رانندگان وسایل نقلیه بین شهري  1
 90کرمان در سال 

نرگس خانجانی، میالد غالمی، سجاد  1390 361/90
 نظري

 مجري

 عضالنی -اختالالت اسکلتی آن با ارتعاش و رابطه ارزیابی 2
گهر(مشترك سنگین مجتمع گل  رانندگان خودرو هاي در

 با صنعت گل گهر)

ابوالفضل برخورداري، ناصر هاشمی  1392 25/92
 فرزانه ذوالعلی ،نژاد

 همکار اصلی

 

 



 �ما�ش � و ����ا�س �

 نحوه ارائه نویسندگان محل برگزاري عنوان همایش عنوان مقاله ردیف
 و عمومی سالمت وضعیت بررسی 1

 یک در کارکنان آن مؤثر بر عوامل
 صنعت

هفتمین همایش 
دانشجویی تازه هاي 

 علوم بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی 

 شهید بهشتی

 عزیزاله، امکانی مجتبی، غالمی میالد
هادي ، دانشمندي هادي،  دهقان

 هادیزاده

 پوستر

 و شغلی استرس میزان بررسی 2
 یک کارکنان در آن با مرتبط عوامل
 صنعت

هشتمین همایش 
سراسري ایمنی و 

 بهداشت کار

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی 

 مازندران

 عزیزاله ،غالمی میالد، امکانی مجتبی
 هادي دانشمندي، دهقان

 پوستر

 و عمومی سالمت وضعیت بررسی 3
استرس شغلی کارکنان در یک 
صنعت تولید تابلوهاي برق در 

 کرمان 

نخستین همایش 
ارگونومی دوساالنه 

 ایران

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی 

 همدان

دهقان، رضا  عزیزاله ،امکانی مجتبی
تاجیک، فرهاد قمري، صبا کالنتري، 

 غالمی محمدرضا توکل، میالد

 پوستر

 با آن ارتباط و ارتعاش با مواجهه 4
 در فوقانی اندام هاي آسیب

 معدن سنگین هاي خودرو رانندگان

نهمین همایش 
سراسري بهداشت و 

 ایمنی کار

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی 

 یزد

 جلیلیان، حامد نژاد، هاشمی ناصر
 ذوالعلی، فرزانه برخورداري، ابوالفضل

 امکانی مجتبی

 پوستر

بررسی مواجهه کارکنان یک  5
نیروگاه حرارتی میدان مغناطیسی و 

 اثر آن بر خواب آنان

همایش  نهمین
سراسري بهداشت و 

 ایمنی کار

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی 

 یزد

سید ، محمدرضا منظم، کامران نجفی
ابوالفضل ذاکریان، مجتبی امکانی، حامد 

 جلیلیان

 پوستر

 

کاری � �وا�ق ا��ایی  و ��ویت � و ��

 مدت همکاري نوع همکاري نام واحد ردیف

 ماه 22 مشاور ایمنی و بهداشت حرفه اي الوان کرمانگروه صنعتی  1
 ماه 20 مشاور ایمنی و بهداشت حرفه اي شرکت ولتا کابل کرمان 2
 ماه 6 کارآموز شرکت سرایش اصفهان 3
 ماه 6 کارآموز شرکت نسیم لیاء قزوین 4
 ماه 12 پژوهشگر پژوهشکده سنگ آهن و فوالد گل گهرسیرجان 5
 ماه 3 مسئول ایمنی و بهداشت حرفه اي  صنعتی رکن سوله زرندیهشرکت تولیدي  6
مجله علمی و پژوهشی بهداشت و توسعه دانشگاه علوم پزشکی  7

 کرمان
 تاکنون ادامه دارد 1391از سال  داوري مقاالت

  ماه HSE 7جانشین  پروژه زیرساخت پاالیشی سیراف(شرکت نصر اصفهان) 8
 

 

 آ�وز�یکارگاهھا و �ما�ش �ی 

 زمان برگزاري  محل اخذ دورهعنوان  ردیف
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، معاونت پژوهشی  مقاله نویسی مطالعات کمی 1

 دانشکده بهداشت
 17/8/91و 10



دانشگاه علوم پزشکی کرمان، معاونت پژوهشی  مقاله نویسی مطالعات کیفی 2
 دانشکده بهداشت

 4/8/91و3

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، معاونت پژوهشی  در مدیریت مستندات بزرگ Officeکاربرد نرم افزار  3
 دانشکده بهداشت

6/7/91 
 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، معاونت پژوهشی  ارسال نوشتار براي مجالت بین المللی از طریق اینترنت 4
 دانشکده بهداشت

18/8/91 

مرکز تحقیقات و تعلیمات مجتمع مس سرچشمه  همایش ایمنی در حمل و نقل 5
 حفاظت فنی و بهداشت کار منطقه جنوبشرق

6/7/90 

6 Occupational Health & Safety 
Assessment Series (OHSAS18001) 
Internal Audit 

TUV RHEINLAND ACADEMY 1719/11/89و18و 

 20/07/94 مرکز بهداشت زرندیهدانشکده علوم پزشکی ساوه،  دوره پیشگیري و کنترل سیلیکوزیس در محیط کار 7

 

�ھارت � و عال�ق
  

 میزان مهارت  و گرایش زمینه
عوامل  -تهویه صنعتی -(تجزیه دستگاهی)  سم شناسی  -عوامل شیمیایی محیط کار علمی و پژوهشی

 ایمنی در محیط کار  - ارگونومی  -فیزیکی محیط کار
 عالی

 عالی ICDL  -سایت هاي علمی –اینترنت  -سیستم هاي عامل -نرم افزار ها کامپیوتر
 عالی SPSS-Microsoft Office-Minitab-ArcGIS نرم افزار هاي کاربردي

 متوسط درك مطلب –ترجمه  زبان انگلیسی
 
 

 

 

 


