
1 

 

 اهلل الرحمن الرحيمبسم 

 بيوگرافي علمي و تحصيلي

 

 

  مصطفی میرزایی علی آبادی نام و نام خانوادگي:

 مهندسی بهداشت حرفه ایدکتری  درجه تحصيلي:

 هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی همدان عضو وضعيت استخدامي:

 8پایه استادیار  رتبه علمي:

 HSEمدیریت همدان ـ دانشگاه علوم پزشكی همدان ـ دانشكده بهداشت ـ گروه  آدرس:

 157داخلی  081-38380090  تلفن:

 081-38380509 فاكس:

EـMail: Mirzaei@umsha.ac.ir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 كتب تاليفي

 چاپ تالیف/ ترجمه ناشر عنوان كتاب ردیف
 چهارم  ترجمه آورانفن  ایمنی و بهداشت برای مهندسین   .1

 اول ترجمه فن آوران ایمنی مخازن و عملیات بارگیری و تخلیه  .2

 اول ترجمه فن آوران خطرات ناشی از برق و الكتریسته ساکن   .3

 اول ترجمه فن آوران ورود به فضاهای بسته   .4

 اول ترجمه فن آوران خطرات ناشی از فشار حبس شده و خالء   .5

 اول ترجمه فن آوران ی بخار هاگیدو  هاکورهخطرات   .6

 اول ترجمه فن آوران خطرات بخار آب   .7

 اول ترجمه فن آوران یمواد سبک نفت یمنیا  .8

 

 

 طرح هاي تحقيقاتي مصوب

 كارفرما عنوان طرح ردیف

 شناسایی وارزیابی خطای انسانی در عملیات آتش باری معدن با استفاده از تكنیک  .1

SHERPA 
 دانشگاه ع پ همدان

2.  
تدوین روشی جهت شناسایی و ارزیابی علل خطاهای پزشكی مبتنی بر روش تجزیه و 

 در بیمارستان ها (HFACS) تحلیل و طبقه بندی فاکتورهای انسانی

 دانشگاه ع پ همدان

3.  
مطالعه نسبت هزینه به سود مداخالت ارگونومی جهت کاهش اختالالت اسكلتی 

 عصالنی در یكی از مراکز درمانی کشور

 دانشگاه ع پ همدان

4.  
تعیین اثر جو ایمنی بر عملكرد ایمنی با استفاده رویكرد آنالیز مسیر در کارگران 

 1396صنایع استان همدان در سال 

 دانشگاه ع پ همدان

5.  
ارزیابی ریسک حریق در آزمایشگاه های پردیس دانشگاه علوم پزشكی همدان در سال 

1395 

 دانشگاه ع پ همدان

6.  
در عملیات  ATHEANA وارزیابی خطای انسانی با استفاده از تكنیکشناسایی 

 معدنكاری

 دانشگاه ع پ همدان

7.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمي:
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سال 
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1.  
بهداشت حرفه  يسندمه

 يا
معـدن  اتيعملدر  يانسان يخطاها يابیو ارز ينيب شيپ

 يانسان دادیرو ليتحل کيبا استفاده از تکن يكار
 1397 1شماره - 5دوره 

2.  
بهداشت حرفه  يسندمه

 يا

شناسایي و ارزیابي خطا در آتش باري معدن سنگ آهن 

با استفاده از روش نظام یافته پيش بيني وكاهش خطاي 
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 1394 1شماره - 2دوره 

3.  
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 مين با استفاده از تکنيک تحليل رویداد انساني
 1394  3شماره - 2دوره 

4.  
بهداشت حرفه  يسندمه

 يا

هـاي اكتشـافي چاه (Blow out) آناليز ریسک فوران

عمليات حفاري با استفاده از تکنيـک  نفت و گاز در فاز

 و شبکه بيزین (BTA) تحليل پاپيوني

 1396 4, شماره 4دوره 

5.  
بهداشت حرفه  يسندمه

 يا
 عیمـا يگـاز نفتـ يسـاز رهيمخازن ذخ سکیر يابیارز

 ي ونيپاپ کيبا استفاده از تکن يندیفرا عیشونده در صنا
 1395 2, شماره 3دوره 

 ایران سالمت کار  .6
 یيايميشـ يندیفرآ يهاستميدر س سکیر ایپو يابیارز

  نیزيبا شبکه ب
 1397 3, شماره 15جلد 

 فصلنامه بهداشت در عرصه  .7
خطاهاي انساني مربوط به بردمن در یکي از اتاق  يابیارز

 CREAMهاي كنترل صنایع پتروشـمي توسـر روش 

 گسترده 

1شماره  -6دوره   7139  

8.  
و  يمنیا يمجله ارتقا

 ها تياز مصدوم يريشگيپ
تحليل پویا حوادث صـنایع فرآینـدي: مقایسـه مـدل 

  پاپيوني و شبکه بيزین
 1396 4شماره  -5دوره 

 مجله سالمت كار ایران  .9
شـانه درد  -بروز و عود )بازگشـت  كمـر درد و گـردن

 ناتوان كننده در گروه صنعتي ایران خودرو 
 1386 1شماره  -5دوره 
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Effects of human and organizational 

deficiencies on workers’ safety behavior at a 
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Vol. 40 2018 

11.  
International Journal 

of Occupational 

Safety and 

Ergonomics 

Analysis of human and organizational factors 

that influence mining accidents based on 

Bayesian network 
Vol. 24 2018 

12.  Process Safety 

Progress 
Dynamic Safety Risk Modeling of Process 

Systems Using Bayesian Network 
10.1002/prs.11889 2017 

13.  
International Journal 

of Occupational 

Hygiene 

Identification, Assessment, and Control of 

Errors in Chemotherapy Process: A Case 
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 2017 
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16.  Iranian Journal of 

Public Health  

heat Stress and Physical Capacity: A Case 

Study of Semi-Profes-sional Footballers,  
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23:289–296 2014 
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http://johe.umsha.ac.ir/article-1-369-fa.html&sw=
http://johe.umsha.ac.ir/article-1-369-fa.html&sw=
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protective gloves 

18.  
Iranian Journal of 

Environmental Health 

Sciences Engineering.  

Transport properties of carboxylated nitrile 

butadiene rubber (XNBR)-nanoclay 

composites; a promising material for 

protective gloves in occupational exposures-  

12 (51);2-8 2014 

19.  
Archives of 

Environmental and 

Occupational Health 

Occupational cancers risk perception in 

Iranian workers  69 (3): 167-171 2013 
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 عنوان همایش عنوان مقاله ردیف
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سال 

 انتشار
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2.  
 لیبا استفاده از تحل یحوادث صنعت یمدلساز

 لیو تحل یطبقه بند ستمیو س یشبكه اجتماع

 ی انسان یفاکتورها

  کار یمنیبهداشت و ا یسراسر شیهما

 رشت
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3.  
و  ATHEANA کیدو تكن سهیاجرا و مقا

CREAM یانسان یخطاها یابیو ارز ییدر شناسا 

 یی زدا نیم اتیعمل

  کار یمنیبهداشت و ا یسراسر شیهما

 رشت

1396 

4.  
پرستاران  یخطاها سکیر یابیو ارز ییشناسا 

  یاصالح یو ارائه راهكارها یدرمان یمیش
  کار یمنیبهداشت و ا یسراسر شیهما

 رشت
1396 

5.  
شرکت قند با استفاده از  یمنیجو ا یبررس

  NOASACQ-50 کینورد یمنیپرسشنامه جو ا
  کار یمنیبهداشت و ا یسراسر شیهما

 رشت
1396 

6.  
 کیو حوادث در  یمنیمهار ا گاهیارتباط جا یبررس

 یصنعت طیمح
 1396 رشت  کار یمنیبهداشت و ا یسراسر شیهما

7.  
مقایسه دو روش مهندسی و تجویزی برای جانمایی 

 دتكتورهای حرارتی در یک انبار صنعتی
 1390 قزوین همایش بهداشت حرفه ای

8.  
 كنانیباز یكیزیدر توان ف یاسترس حرارت ریتأث

)همایش بهداشت حرفه ای،  فوتبال یحرفه ا مهین

 (1390قزوین اردیبهشت 

 1390 قزوین همایش بهداشت حرفه ای

9.  
 یكیولوژیزیف -یروان یارهایمع یمرور یبررس

  در رانندگان یخستگ یکننده ها نییتع
 1390 قزوین همایش بهداشت حرفه ای

10.  
ها و منافع  سکینگرش عموم نسبت به ر یبررس

  نانو یحاصل از کاربرد فناور
 1390 قزوین همایش بهداشت حرفه ای

 

 

 

 

 

 دبير و عضویت در همایشها: 

http://www.ijehse.com/content/12/1/51
http://www.ijehse.com/content/12/1/51
http://www.ijehse.com/content/12/1/51
http://www.ijehse.com/content/12/1/51
http://www.researchgate.net/journal/1933-8244_Archives_of_Environmental_and_Occupational_Health
http://www.researchgate.net/journal/1933-8244_Archives_of_Environmental_and_Occupational_Health
http://www.researchgate.net/journal/1933-8244_Archives_of_Environmental_and_Occupational_Health
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  کار همایش ملی بهداشت حرفه ای و ایمنی دهمینعضو کمیته علمی  .1

 

 

 : برد و انجمن های تخصصی

 انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای ضوع .1

 

 

 

  :پایان نامه هدایت شده )تحصيالت تکميلي

 
 تاریخ تصویب سمت نام دانشجو عنوان پایان نامه 

ارائه چارچوبی برای بهبود عملكرد ایمنی بر اساس متغیر های   .1

 پیش بینی کننده آگاهی موقعیتی

 محسن مهدی نیا

 )دانشجوی دکترا(

 1397 استاد مشاور

در تیم TTRAM ( (آموزشتجزیه و تحلیل الزامات وظیفه و   .2

های پاسخ اضطراری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

 شهرداری همدان

مصطفی پرچمی 

  محمود

 )کارشناسی ارشد(

 1397 استاد مشاور

تجزیه و تحلیل حوادث فاجعه بار با استفاده از تكنیک نقشه   .3

 پالسكوحادثه، مطالعه موردی: حادثه 

 معصومه دهقان

 )کارشناسی ارشد(

 1397 استاد مشاور

ارزیابی ریسک واحد تولید هیدروژن یک شرکت تولید روغن   .4

  )Bow Tie Analysis(نباتی با استفاده از آنالیز پاپیونی

 افشین پورحسن

 )کارشناسی ارشد(

 1397 استاد راهنما

 شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از تكنیک  .5

 BBN-SPARH در عملیات پیگرانی شرکت انتقال گاز

 همدان

 رضا اسمعیلی

 )کارشناسی ارشد(

 1397 استاد راهنما

تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی   ارائه و تدوین الگویی جهت   .6

  هایشبكه كردیروبا استفاده از  HFACSروش   براساس

  )BN (ینزیب

حامد آقایی 

 )دانشجوی دکترا(

 1395 استاد  راهنما

با  CNGارزیابی ریسک انفجار جایگاه های سوخت گیری   .7

 Bayesian Networkو  FTAاستفاده از روش 

اسكندری )کارشناسی 

 ارشد(

 1395 استاد راهنما

عملیات مین زدایی با استفاده از ارزیابی خطاهای انسانی در   .8

  CREAMو ATHEANA تكنیک های

محمد حاجی اکبری 

 )کارشناسی ارشد(

 استاد راهنما

 اتمام یافته
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سازی صنایع فرایندی مخازن ذخیره ارزیابی و مدیریت ریسک  .9

 Bowtieو FTA ، ETA تكنیک های با استفاده از

 یوسف بابایی

 )کارشناسی ارشد(

 1394 استاد راهنما

ارزیابی قابلیت اطمینان به پاسخ های اضطراری دربیمارستان   .10

 بعثت همدان

 مینا حاصلی

 )کارشناسی ارشد(

 1394 استاد مشاور

انسانی در عملیات آتش باری معدن شناسایی وارزیابی خطای   .11

 SHERPA با استفاده از تكنیک

 صفورا کریمی

 )طرح(

 1394 استاد راهنما

چاه نفت در  (Blow outریسک فوران) ارزیابی شناسایی و  .12

 ( و تكنیکbow-tieفاز حفاری)با استفاده از روش پاپیونی )

 (Bayesian Approachبیزین )

 احمدرضا احمدی گهر

 ارشد()کارشناسی 

 1395 استد راهنما

شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در اتاق کنترل شرکت   .13

 صنعتی پتروشیمی کرمانشاه با استفاده از روش های 

CREAM  گسترده وBayesian Network   و ارائه

 صفورا کریمی

 )کارشناسی ارشد(

استاد راهنمای 

 دوم

1395 
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 راهكارهای کنترلی مناسب

 ارزیابی ریسک حریق و انفجار با روش ارائه الگویی جهت  .14

F&EI 1710و مقایسه با الزامات .NFPA  :مطالعه موردی

 پاالیشگاه نفت امام خمینی شازند

 

 حامد تكلو بیغش

 )کارشناسی ارشد(

 1397 استاد مشاور

مدلسازی پویای کمی ریسک با استفاده از سیستم فازی و   .15

 صنایع فرآیندیشبكه پویای بیزین در 

 اسماعیل زارعی

 )دکترا(

 1394 استاد مشاور

ارزیابی خطر دستگاه های اکسیژن ساز بیمارستان بعثت   .16

 What if و HAZOP سنندج به روشهای

 فواد سعیدی

 )کارشناسی ارشد(

 1394 استاد راهنما

ارزیابی و مدیریت خطاهای انسانی در فرایند شیمی درمانی با   .17

مطالعه THERP و SHERPA هایروشاستفاده از 

 موردی: بیمارستان امام رضا )ع( شهر کرمانشاه

 مهنوش کریمی

 )کارشناسی ارشد(

 1394 استاد راهنما

 

 دوره هاي آموزش برگزار شده:

 آموزشي در شركت ها و صنایع مختلف كشور: هاي دوره تعدادي از

 حوادث  یبررس

 مدیریت شبه حوادث 

 خطاهای انسانیارزیابی و شناسایی 

 ارزیابی و مدیریت ریسک

  یندیفرا عیصنا راتیدر تعم یمنیا

 ( MOC) رییتغ تیریدوره مد

 (PSM) ندیفرا یمنیا تیریمد

 (QRA) یمنیا یکم یابیارز

 یندیدر حوادث فرا نویاثر دوم

 یندیفرا یمنیا 

  ینفت یها دروکربنیه یساز رهیمخازن ذخ یمنای

 مشابه در صنایع کشورو دوره  کارگاه  ده هاو برگزاری 
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