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 وضعیت تحصیالت.2
 رتبه معدل فارغ  التحصیلی شروع محل تحصیل شتهر مقطع ردیف

 دانشگاه علوم پزشکی همدان ایبهداشت حرفهمهندسی  کارشناسی 1

 (قبولی)

 

1392 

 

1396 

 

09/18 

 

 اول

استعداد )

 (درخشان
 دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 (فارغ التحصیل)

 - - - 1396 دانشگاه تربیت مدرس ایبهداشت حرفهمهندسی  کارشناسی ارشد 2

 

  پایان یافته/ در حال انجامهای پایان نامه.3
 استاد مشاور استاد راهنما مقطع عنوان ردیف

خواب در میان شغلی با کیفیت  مفرط بین خستگی بررسی رابطه 1

های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی پرستاران بیمارستان

 1396ایالم در سال 

 - مقداد کاظمی کارشناسی

های ارگانوفسفره در خون کارگران کشپایش بیولوژیکی آفت 2

با فعالیت  شاغل در یک کارخانه تولیدی و بررسی رابطه آن

 های تیروئیدی و محرک تیروئیدهورمون

 علی خوانین حسن اصیلیان مهابادی ارشدکارشناسی 



 صوب در حال انجام یا پایان یافتهم هایطرح.4

نوع  عنوان طرح ردیف

 همکاری

تاریخ 

 تصویب

در حال 

 انجام/پایان یافته

بررسی رابطه بین سالمت عمومی با عوامل استرس زای شغلی در میان کارکنان دانشگاه علوم  1

 1394پزشکی ایالم در سال 

مجری 

 اول

 پایان یافته 1394

شغلی با کیفیت خواب در میان پرستاران بیمارستان های  مفرط بین خستگی بررسی رابطه 2

 1396دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال 

مجری 

 دوم

 در حال انجام 1397

بررسی وضعیت توسعه نیروی انسانی با توجه به رویکردهای آموزش، جابجایی شغلی، ارزشیابی  3

 1394پزشکی ایالم در سال عملکرد و پیشرفت شغلی در دانشگاه علوم 

 پایان یافته 1394 همکار

کنترل و فرسودگی شغلی در میان  –ارزیابی ارتباط وضعیت استرس شغلی بر اساس مدل نیاز  5

 1395کارکنان مراکز فوریت های پزشکی شهر ایالم در سال 

 در حال انجام 1395 همکار

 

 مقاالت.5
 وضعیت نوع نویسنده مجله عنوان مقاله ردیف

بررسی وضعیت سالمت عمومی با استفاده از  1

( گلدبرگ در G.H.Q-28پرسشنامه سالمت عمومی )

میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال 

1394 

پژوهشی  –مجله علمی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایالم

 چاپ شده پژوهشی –علمی  اول

بررسی تاثیر آموزش مرتبط با کار، جابجایی شغلی،  2

ارزشیابی عملکرد و پیشرفت شغلی در توسعه منابع 

انسانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم در 

 1394سال 

پژوهشی  –مجله علمی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایالم

 چاپ شده پژوهشی –علمی  چهارم

 کیفیت خواب و ارتباط آن با خستگی شغلی )مطالعه 3

های موردی بر روی پرستاران شاغل در بیمارستان

 (1396دولتی در سال 

 - - اول در حال داوری

 و ارتباط آن با سالمت عمومیاسترس شغلی  4

)مطالعه موردی بر روی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 

 (1394ایالم در سال 

 - - اول در حال داوری



بر شاغلین کارگاه های قنادی استرس گرمایی  یابیارز 5

 DIو  WBGTهای اساس شاخص

 (مطالعه موردی شهر ایالم)

 - - اول در حال داوری

 استرس شغلی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک 6

ی موردی بر روی کارکنان دانشگاه علوم )مطالعه

 (1394پزشکی در سال 

 - - اول در حال داوری

 

 هاپذیرفته شده در کنگره مقاالت.6
عنوان  عنوان مقاله ردیف

 کنگره/همایش

  نوع همکاری پوستر/سخنرانی

)نویسنده 

 مسئول/همکار(

بررسی عوامل زمینه ای و دموگرافیک موثر بر سالمت  1

در سال  G.H.Q-28عمومی با استفاده از پرسشنامه 

)مطالعه موردی بر روی کارکنان دانشگاه علوم  1394

 پزشکی ایالم(

سومین کنگره 

پژوهشی دانشجویی 

منطقه جنوب غرب 

 کشور

 ارائه دهنده پوستر

 QECعضالنی به روش  –برسی اختالالت اسکلتی  2

در کارکنان پاالیشگاه نفت شهید تندگویان تهران در 

 1391سال 

سومین کنگره داخلی 

دانشجویان علوم 

 پزشکی ایالم

 ارائه دهنده سخنرانی

ارزیابی وضعیت سروصدا و عوامل تاثیر گذار بر آن در  3

میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایالم در سال 

1395 

لی ششمین همایش م

مدیریت آلودگی هوا و 

 صدا

 ارائه دهنده سخنرانی

بررسی وضعیت سالمت عمومی با استفاده از  4

( گلدبرگ G.H.Q-28پرسشنامه سالمت عمومی )

در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال 

1394 

پنجمین کنگره داخلی 

دانشجویان علوم 

 پزشکی ایالم

 ارائه دهنده سخنرانی

طه نوبت کاری و کیفیت خواب بر خستگی بررسی راب 5

شغلی در میان پرستاران شاغل در  بیمارستان های 

 1396آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال 

یازدهمین همایش تازه 

 های علوم بهداشتی

 ارائه دهنده پوستر

بررسی وضعیت استرس شغلی و عوامل استرس زای  6

مرتبط با کار با استفاده از پرسشنامه استرس شغلی 

Philip. L.Rice  در میان کارکنان دانشگاه علوم

 1394پزشکی ایالم در سال 

یازدهمین همایش تازه 

 های علوم بهداشتی

 ارائه دهنده پوستر



بررسی رابطه بین خستگی مفرط شغلی با کیفیت  7

خواب در میان پرستاران بیمارستان های دولتی 

 1396وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال 

 

همایش بین المللی 

روانشناسی و مطالعات 

 اجتماعی

 ارائه دهنده پوستر

 

 ها و افتخاراتعضویت.7
 مسئولیت تا سال -از سال  ها و افتخاراتعضویت ردیف

دانشگاه پنجمین کنگره پژوهشی دانشجویان مقاله برتر پنل بهداشت و تغذیه در  1

 علوم پزشکی ایالم

1395 - 

 - - داور فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سالمت 2

 علل البدل عضو هیئت مدیره 1400-1397 سال وقفه( 13)پس از انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای  3

 1392رتبه اول فارغ التحصیلی در بین دانش آموختگان دانشجویان ورودی سال  4

 (پذیرش بدون کنکور)

1392-1396  

 عضو فعال 1398-1397 ای دانشگاه تربیت مدرسدانشجویی مهندسی بهداشت حرفه -انجمن علمی 5

 عضو فعال 1395-1394 دانشگاه علوم پزشکی ایالم کمیته تحقیقات دانشجویی 6

 عضو فعال 1396-1393 دانشگاه علوم پزشکی ایالم کمیته استعداد درخشان 7

 

 


