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 مطالعه دينامیك هوا در بخشهای خاصي از يك تونل راه با استفاده از، ماسلف ل ا، كنعاني مقدم ح،* جعفري م ج.1
11 - 31  صص،1331  بهار،7  شماره مسلسل، شماره اول، مجله علمي پژوهشي سالمت كار ايران،مدل فیزيكي
 بررسي اثرات زيست محیطي خروجي سیستمهای تهويه بین ايستگاهي نیمه، خرم م، ع تابي ف، ج. جعفري م.7
 شماره،1  شماره،3  دوره، مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژی محیط زيست،شمالي خط يك متروی تهران
19 - 39  صص،1333  زمستان،1 مسلسل
 مجله، اثر صدای فركانس كم بر عملكرد ذهني، حاتمي ج، محرابي ی، علیمحمدی ا. كاظمپور م،* جعفري م ج.3
33-33  صص،1331  تیرماه37  شماره،علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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 .1جعفري م ج ،عتابي ف ،عابدی م ،ملكي ر ،بررسي میزان انتشار آاليندههای هوا و ارزيابي هزينههای خارجي آن در
نیروگاه گازی كرمان ،مجله نفت و انرژی ،شماره بیست و سوم ،خرداد  ،1331صص 11-1
 .3جعفري م ج* ،برآورد ظرفیت تهويه تونلهای راه ،مجله دانشكده بهداشت ،سال  ،3شماره  ،17مرداد 1313
 .3جعفري م ج ،عتابي ف ،عابدی م ،ملكي ر ،ارزيابي فني و اقتصادی سیستم های بازيافت انرژی در نیروگاه كرمان با
ديدگاه كاهش آلودگي هوا ،مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژی محیط زيست ،شماره مسلسل دوره  ،11شماره
 ،7تابستان  ،1333صص 71-13
 .1جعفري م ج* ،كوهي ف ،موحدی م ،الهیاری ت ،بررسي تأثیر آنالیز ايمني شغلي بر درك كارگران از ريسكهای
شغلي در مشاغل پرمخاطره يك پااليشگاه ،فصلنامه علمي پژوهشي سالمت كار ايران ،دوره ششم ،شماره  ،1زمستان
 1333صص 73 - 17
 .3نگهداری ه ،جعفري م ج ،عتابي ف ،باصری غ« ،بررسي آاليندههای خروجي دودكش كوره ذوب يك كارخانه پشم
شیشه و برآورد صرفه جويي اقتصادی استفاده از يك سیستم بازيافت در آن» ،مجله علمي پژوهشي علوم و
تكنولوژی محیط زيست ،دوره چهاردهم ،شماره  ،1زمستان  ،1391صص 31-11
 .9ياراحمدی ر ،قلیزاده ع ،جعفري م ج ،كوهپايي ع ،مهدینیا م ،بررسي و ارزيابي عملكرد مقررات ملي ساختمان با
رويكرد ايمني حريق در بخشهای بستری يك بیمارستان ،مجله علمي – پژوهشي سالمت كار ايران ،دوره ششم،
شماره  ،1بهار  ،1333صص33-73 .
 .11حكم آبادی ر ،سوری ح ،جعفري م ج ،تدوين شاخص سنجش عملكرد ايمني راههای كشور ،مجله تخصصي
اپیدمیولوژی ايران ،1333 ،دوره  ،3شماره  ،3صفحات 9-3
 .11جعفري م ج ،صفری م ،احمدی زاده ی ،شكری ب ،كنترل جريان هوا در اليه مرزی با استفاده از محرك تخلیه سد
دیالكتريك ،دو فصلنامه پژوهشي مهندسي هوانوردی ،بهار 33-39 :)1(17 ،1339
 .17سوری ح ،طهماسبيزاده ح ،منتظری ع ،جعفري م ج ،عیني ا ،ارتباط كیفیت زندگي با اختاللهای اسكلتي –
عضالني در موناژكاران خودروساز ،مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،سال پانزدهم ،شماره ( 1پي در پي )33
بهار  1391صص31-37:
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 .13كاظمپور م ،جعفري م ج* ،محرابي ی ،علیمحمدی ا ،حاتمي ج ،بررسي اثر صدای كم فركانس بر عملكرد ذهني
در حین انجام محاسبات رياضي ،مجله سالمت كار ايران ،تابستان  ،1391دوره  ،3شماره  ،7صص 33 – 13
 .11جعفري م ج ،قراری ن ،حضرتي ص ،روحيراد ز ،عالیقدر م ،صادقي ه ،مختاری س م ،سیستم تهويه مناسب برای
كنترل گازهای متان در تونلهای در حال ساخت ،مجله علمي  -پژوهشي سالمت و بهداشت اردبیل ،دوره  3شماره 1
زمستان  ،1391صفحات .31-11
 .13جعفري م ج* .قراری ن ،قرباني غ ،مديريت ريسك و اثر بخشي اقدامات پیشگیرانه در ايمني ناوگان ريلي تونل
البرز ،مجله علمي  -پژوهشي سالمت و بهداشت اردبیل ،دور سوم ،شماره اول ،بهار  ،1391صفحات .11-1
 .13دهقان شهرضا ح ،مرتضوی سب ،جعفري م ج ،مراثي م ر ،خوانین ع ،طراحي و بررسي روايي محتوايي و پايايي
يك روش پرسشنامه ای جهت ارزيابي مقدماتي استرس گرمايي در محیط كار ،مجله تحقیقات نظام سالمت ،سال
هفتم ،شماره دوم ،تابستان  ،1391صص713-773 :
 .11دهقان ح ،مرتضوی سب ،جعفري م ج  ،مراثي م ر ،كاربرد توأم شاخص دمای تر گويسان و ضربان قلب در شرايط
آب و هوايي گرم :راهنمايي برای برآورد بهتر استرين گرمايي ،دو ماهنامه علمي – پژوهشي فیض ،دوره شانزدهم،
شماره  ،7خرداد و تیر  ،1391صص171-117 :
 .13دهقانشهرضا ح ،مرتضوی سب ،جعفري م ج ،مراثي م ر ،خوانین ع ،جهانگیری م ،كاربرد مدل معادالت ساختاری
در تعیین روايي سازه يك روش غربالگری استرين گرمايي ،مجله تحقیقات سالمت ،شال ششم ،شماره چهارم،
زمستان  ،1339صص 317-311
 .19مهدینیا م ،ياراحمدی ر ،جعفري م ج ،كوهپايي ع ر ،ارائه يك روش نرمافزاری جهت استفاده از ارزيابي ريسك در
بهیته سازی اقدامات حفاظت حريق ساختمان ،فصلنامه سالمت كار ايران ،دوره  9شماره  1بهار  ،1391صص9 :
– 13
 .71مهدینیا م ،ياراحمدی ر ،جعفري م ج  ،كوهپايي ع ر ،خزايي م ،ارزيابي ريسك حريق و نقش يك برنامه
امداد ،تخلیه و مراقبت بر میزان كاهش سطح آن در يك بیمارستان ،مجله دانشگاه علوم پزشكي قم ،دوره  ،3شمار
 ،3پائیز  ،91صص13 – 11 :
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 .71جعفري م ج* ،حاجي حسیني ع ر ،حلواني غ ح ،محرابي ی ،قاسمي م ،پیش بیني و تحلیل خطای انساني اپراتورهای
اتاق كنترل پستهای  111كیلو ولت و اثربخشي راهكارهای پیشنهادی ،مجله سالمت كار ايران ،دوره نهم ،شماره  3پائیز
 ،1391صص.31-11 :
 .77جعفري م ج* ،كوهي ف ،موحدی م ،الهیاری ت ،آنالیز ايمني جوشكاری در پااليشگاه تهران و اثر بخشي راههای
كنترلي ،فصلنامه علمي پژوهشي بهداشت و ايمني كار ،سال اول ،شماره دوم ،زمستان ( 1391پیاپي) صص 11 – 3
 .73جعفري م ج* ،حكمآبادی ر ،سوری ح ،بررسي وضعیت ايمني راههای كشور طي سالهای  1331الي  ،1333فصلنامه
علمي پژوهشي بهداشت و ايمني كار ،جلد  ،3شماره  ،7تابستان  ،1397صص .17-1
 .71جعفري م ج* ،ماپار م ،منصوری ن ،ارانه الگوی رتبه بندی  HSEپیمانكاران پیش از عقد قرارداد بر اساس سطح پیمان،
مجله سالمت كار ايران ،دوره  11شماره  ،7خرداد و تیر  ،1397صص .13-33
 .73جعفري م ج ،كاظمپور م ،مروری بر تاثیر صدای كم فركانس بر عملكرد ذهني ،فصلنامه علمي  -پژوهشي سالمت و
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اردبیل ،دوره  3شماره  ،1زمستان  ،1391صفحات .37-37
 .73جعفري م ج ،شفیعیان ن ،محفوظپور س ،محرابي ی ،رابطه میزان رضايتمندی شغلي پرستاران يك بیمارستان با
وضعیت ايمني و بهداشت حرفهای در آن ،فصل نامه علمي پژوهشي ايمني و بهداشت كار ،سال دوم ،شماره اول (پیاپي
 ،)3پائیز  ،1391صص .13-11
 .71رضازاده آذری م ،چوپاني ع ،جعفري م ج ،سوری ح ،حسیني س ی ،ارزيابي مواجهه شغلي كارگران ريختهگری
آلومینیم با آئروسولهای قابل استنشاق آلومینیم ،مجله ارتقای ايمني و پیشگیری از مصدومیتها ،دوره اول ،شماره
 ،7صص  13-39
 .73قاسمي ف ،رضايي ع ،جعفري م ج  ،جذب اسپورهای باكتريايي از هوا توسط خاكستر استخوان ،مجله سالمت كار ايران،
جلد  ،11شمار  ،3صفحات .11-31
 .79جعفري م ج ،امیدی ل ،رضازاده آذری م ،مسعودی نژاد م ر ،نامداری م« ،مقايسه میزان حذف آمونیاك از هوا توسط
شستشو دهنده تر پر شده با حلقههای سرامیكي و پيویسي» فصلنامه علمي پژوهشي طب كار ،پائیز  ،97دروه پنجم،
شماره سوم ،صص 19-11
 .31امیدی ل ،جعفري م ج* ،رضازاده آذری م ،مسعودی نژاد م ر ،نامداری م ،ج«جذب شیمیايي آمونیاك از هوا توسط
ستون پرشده» مجله علمي پژوهشي اردبیل( ،پذيرفته شده منتظر چاپ).
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 .31رحیمي ا ،جعفري م ج* ،بهزادی م ح ،رجبي م ح .اثر فرمالدئید بر پالكتهای خون پرسنل يك شركت صنعت چوب،
مجله علمي پژوهشي بهداشت و ايمني كار  ،جلد  7شماره  ،1زمستان  ،1391صص .31-71
 .37جعفري م ج ،زارعي ا ،دورمحمدی ع « ،ارائه روشي برای مدل سازی پیامد و ارزيابي كمي ريسك حريق و انفجار در
صنايع فرآيندی (مطالعه موردی :فرآيند تولید هیدروژن)» ،فصلنامه بهداشت و ايمني كار ،جلد  ،3شماره  ،1بهار ،1397
صص .37-33
 .33جعفري م ج ،صديق زاده ا ،سرسنگي و ،زائری ف ،زارعي ا« ،طراحي و روان سنجي پرسشنامه ارشیابي جو ايمني» مجله
ارتقاء ايمني و پیشگیری از مصدومیتها ،دوره  ،1شماره  ،3پائیز  ،97صص .133-173
 .31جعفري م ج ،حكمآبادی ر ،صوری ح« ،بررسي ايمني راههای كشور طي سالهای  1331الي  ،»1333فصلنامه بهداشت
و ايمني كار ،جلد  ،3شماره  ،7تابستان  ،1397صص 17-1
 .33عسكریپور ط ،جعفري م ج « ،ايمني مبتني بر رفتار ،راهكار اصلي كاهش وقوع حوادث در كشور( مطالعه موردی-
يك شركت خودروسازی)» فصلنامه علمي – پژوهشي طلوع بهداشت ،پذيرفته شده منتظر چاپ.
 .33جعفري م ج ،منظم م ر ،ناصرپور م ،پورآقا شاهنشین ح ر ،صارمي م ،جام برسنگ س« ،بررسي عملكردهای
شناختي دانشجويان در مواجهه با گرما با استفاده از آزمون عملكرد پیوسته» فصلنامه علمي – پژوهشي طب كار،
پذيرفته شده منتظر چاپ.
 .31جعفري م ج ،حورفراست غ ،صالح پور س ،خداكريم س ،حیدرنژاد ن« ،مقايسه همبستگي شاخصهای استرس
گرمايي  PSI ،WBGTو  PSIHRبا ضربان قلب و دمای تمپان كارگران يك كارخانه شیشه» ،مجله تخصصي ارتقاء
ايمني و پیشگیری از مصدومیتها ،دوره  ،7شماره  ،3بهار ،93صفحات .799-313
 .33زارعي ا ،جعفري م ج ،درمحمدی ع ،سرسنگي و« ،نقش مدل سازی و ارزيابي پیامد در بهبود سطح ايمني
تأسیسات مخاطره آمیز صنعتي (مطالعه موردی :واحد تولید هیدروژن) ،مجله سالمت كار ايران ،جلد  ،11شماره ،3
صفحات  ،37-33بهمن و اسفند  .1397
 .39ناصر پور م ،جعفري م ج* ،منظم م ر ،پورآقا شاهنشین ح ر ،صارمي م ،جام برسنگ س« ،بررسي عملكردهای
شناختي دانشجويان در مواجهه با صدا با استفاده از آزمون عملكرد پیوسته» فصلنامه بهداشت و ايمني كار ،جلد ،1
شماره  ،1بهار  ،1393صص  .11-31
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 .11الجوردی ش س ،جعفري م ج ،محمد فام ا« ،تعیین سطح يكپارچگي ايمني در يك واحد تولید هیدروژن با
استفاده از تجزيه و تحلیل اليههای حفاظتي ،مجله ارتقای ايمني و پیشگیری از مصدومیتها ،دوره  ،7شماره  ،3بهار
 ،1393صص 731 :تا  .711
 .11طايفه رحیمیان ر ،رضازاده آذری م ،جعفري م ج ،سورس ح ،سرانجام ب ،توكل ا ،كريمي م« ،ارزشیابي مواجهه
شغلي كارگران با مونومر وينیل كلرايد در دو صنعت پالستیك سازی تهران» مجله ارتقای ايمني و پیشگیری از
مصدومیتها ،دوره  ،7شماره  ،3بهار  ،1393صص 739 :تا  .733
 .17جعفري م ج* ،حاج غالمي م ر ،صالحپور س ،امیری ز ،طبرسي پ« .تأثیر تهويه بر تراكم آاليندههای بیولوژيك
هوا در يك اتاق بیمار مسلول» ،فصلنامه علمي تخصصي طب كار ،دوره ششم ،شماره دوم ،تابستان  ،93صص -1
 17
 .13جعفري م ج ،عسكريان ع ،امید ل ،میری لواساني م ر ،تقوی ل ،عاشوری ع« .ارزيابي اليههای حفاظتي مستقل
برجهای شیرين سازی گاز در دو پااليشگاه گاز» مجله ارتقای ايمني و پیشگیری از مصدومیتها ،تابستان  ،93دوره
 ،7شماره  ، 7صفحات  117-113
 .11میرزا س ،جعفري م ج* ،امیدواری م ،میری لواساني س م ر« .استفاده از منطق فازی در برآورد احتمال شكست
در آنالیز ريسك به روش درخت خطا» ،مجله ارتقای ايمني و پیشگیری از مصدومیتها ،تابستان  ،93دوره  ،7شماره
 ، 7صفحات  173-113
 .13جعفري م ج ،قراری م ،غفاری م ،امیدی ل ،فردی غ ا ،اكبرزاده آ" .بررسي اپیدمیولوژی حوادث ناشي از كار در
شاغلین يك شركت ساختمان سازی" مجله ارتقای ايمني و پیشگیری از مصدودمیتها ،دوره  ،7شماره  ،3پائیز
 ،1393صفحات  193تا  .713
 .13جعفري م ج ،صديقزاده ا ،سرسنگي و ،زائری ف ،يگاني ف " .بررسي جو ايمني معادن اورانیوم ايران در سال
 "1391مجله ارتقای ايمني و پیشگیری از مصدودمیتها ،دوره  ،7شماره  ،3پائیز  ،1393صفحات  113تا  131
 .11جعفري م ج ،نوريان س ،زنده دل ر ،مسعودی نژاد م ر ،سربخش پ ،رحمتي ع ،مفیدی ا ع" ،بررسي عملكرد يك
برج اسپری در حذف سولفید هیدروژن از جريان هوا" ،مجله ارتقای ايمني و پیشگیری از مصدودمیتها ،دوره ،7
شماره  ،1زمستان  ،1391صفحات  371تا .373
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 .13جعفري م ج ،حاج غالمي م ر ،جعفری م ،امیری ز ،امیدی ل ،صالح پور س ،طبرسي پ" .تعیین اثربخشي حاالت
مختلف تهويه بر كاهش میزان مواجهه شغلي كاركنان درماني با بیوآئروسول" ،مجله مهندسي بهداشت حرفهای،
دوره  ،1شماره  ،1صفحات  1تا .11
 .19جعفري م ج ،قراری م ،غفاری م ،امیدی ل ،فردی غ ا" ،بررسي جو ايمني و فاكتورهای مرتبط با آن در يك شركت
ساختمان سازی در سال  ،"1391فصلنامه بهداشت در عرصه ،دوره  ،7شماره  ،3پائیز  ،1393صفحات  1تا .1
 .31جعفري م ج ،قراری م ،كالنتری ص ،امیدی ل ،غفاری م ،فردی غ ا" ،ارزيابي تأثیر آموزش ايمني بر بهبود جو
ايمني در كارگاههای يك شركت ساختمانسازی" مجله ارتقای ايمني و پیشگیری از مصدومیتها ،دوره  ،7شماره
 ،1زمستان  ،1393صفحات .731-731
 .31جعفری م ج ،عباس گوهری ف ،امیدی ل ،ايزدی س ك ،خوشگواه م ح" .تهیه و اعتبارسنجي يك نرم افزار جهت
طراحي سیستمهای تهويه صنعتي" مجله ارتقای ايمني و پیشگیری از مصدومیتها ،دوره  ،3شماره  ،7تابستان
 ،1391صفحات .111-113

مقاالت اا شده در كنفرانسها به زبان فارسي:
 .1جعفري م ج* ،نصیری ن ،گلبابايي ف ،تعیین شاخص بهینه استرس گرمايي برای كارگان شیقت كار ،اولین
همايش طب صنعتي و بهداشت حرفهای ،يزد ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي يزد ،1331 ،مجموعه مقاالت
 .7جعفري م ج* ،آالينده های ناشي از سیستم گرمايشي با شعله مستقیم در هوای سالنهای رنگ كارخانجات
خودروسازی ،اولین همايش بهداشت حرفهای استان خوزستان ،اهواز ،1317 ،مجموعه مقاالت
 .3جعفري م ج*  ،واردی ا ،يك ابزار پیش نگر برای پشتیباني تهويه تونل ،چهارمین كنفرانس تونل 71 - 77 ،تیرماه
 ،1311تهران ،دانشگاه صنعتي امیركبیر ،مجموعه مقاالت صص 319 - 333
 .1جعفري م ج* ،شبیه سازی تهويه تونل با استفاده از مدل جريان گذزا ،چهارمین كنفرانس تونل 71 - 77 ،تیرماه
 ،1311تهران ،دانشگاه صنعتي امیركبیر ،مجموعه مقاالت صص .333 – 333
 .3جعفري م ج* ،تركیبي از تهويه طولي و نیمه عرضي برای تونل تالون ،پنجمین كنفرانس تونل 9 – 1 ،آبان ماه
 ،1331تهران ،دانشكده فني دانشگاه تهران ،مجموعه مقاالت صص 337 – 333
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 .3يساقي ع* ،ساالری راد ح ،جعفري م ج ،ضرورت حفاری و اهمیت پايداری تونل پیشگام تالون ،پنجمین كنفرانس
تونل 9 – 1 ،آبان ماه  ،1331تهران ،دانشكده فني دانشگاه تهران ،مجموعه مقاالت صص 131 – 133
 .1جعفري م ج* ،چالشهای مهندسي بهداشت حرفه ای ،همايش چالشهای بهداشت حرفهای ،آموزش عالي ،تهران،
دانشگاه علوم پزشكي ايران ،1337 ،مجموعه مقاالت
 .3جعفري م ج*  ،تهويه تونلهای مترو ،سمینار بررسي الزامات پروژه های قطار شهری ،تهران ،1337 ،مجموعه
مقاالت.
 .9جعفري م ج ،بطحايي ا*  ،علیزاده س ،بررسي اثر صدای محیط كار بر آستانه شنوايي دانشجويان رشته
دندانپزشكي ،چهارمین همايش سراسری بهداشت حرفهای ايران ،همدان ،دانشگاه علوم پزشكي همدان،1333 ،
مجموعه مقاالت ،صص 133-131
 .11جعفري م ج ،بطحايي ا* ،رحیمي ش ،آرسته ش ،بررسي رابطه شكايات اسكلتي – عضالني با وضعیت بدني
استرس زا در كارگران خط مونتاژ يك كارخانه خودروسازی ،چهارمین همايش سراسری بهداشت حرفهای ايران،
همدان ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،1333 ،مجموعه مقاالت ،صص 111-139
 .11جعفري م ج* ،معیارهای جديد ايمني در تونلهای شبكه حمل و نقل اروپا ،سمینار انجمن تونل ايران ،تهران،
 ،1331مجموعه مقاالت
 .17كريمي ع* ،جعفري م ج  ،رضازاده آذری م ،تهويه صنعتي و عملكرد آن در كاهش ريسك مواجهه فردی با آالينده-
های ناشي از فرآيند تولید رنگ ،همايش بهداشت حرفهای ،تهران ،دانشگاه تهران ،1333 ،مجموعه مقاالت
 .13كاظمپور م* ،جعفري م ج  ،بررسي مطالعات انجام شده در زمینه اثر صدای فركانس كم ) (LFNبر عملكرد ذهني،
همايش بهداشت حرفهای ،تهران ،دانشگاه تهران ،1333 ،مجموعه مقاالت
 .11جعفري م ج*  ،قراری ن ،آنالیز ريسك تي بي ام به روش تجزيه و تحلیل حاالت شكست و اثرات آن ،هشتمین
كنفرانس تونل 31 – 79 ،ارديبهشت  ،1333تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،مجموعه مقاالت صص 133-133
 .13جعفري م ج ،عساكره ط*  ،محرابي ی ،بررسي رفتارهای ناايمن در بین كارگران يك شركت خودروسازی با استفاده
از روش نمونهگیری ايمني ،تهران ،اولین كنگره ملي طب كار و سالمت شغلي در صنعت نفت 77-71 ،ارديبهشت
 ،1339مجموعه مقاالت
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 .13جعفري م ج* ،غالمي صومعه م ،سخاوت جو م ص ،هیبتي م ر ،ارزيابي زيست محیطي و شغلي آاليندهها هوای
يك كارخانه ريختهگری ،هفتمین همايش سراسری بهداشت و ايمني كار ،دانشگاه امام خمیني ،قزوين13-13 ،
ارديبهشت .1391
 .11دهقان ح ،مرتضوی س ب ،جعفري م ج ،خوانین ع،مراث م ر ،جهانگیری م ،كاربرد توأم  WBGTو  ،PSIHRدر
شرايط جوی گرم ،مرطوب و خشك :راهنمايي برای برآورد بهتر استرين گرمايي ،هفتمین همايش سراسری بهداشت
و ايمني كار ،دانشگاه امام خمیني ،قزوين 13-13 ،ارديبهشت .1391
 .13طهماسبيزاده ح ،سوری ح ،جعفري م ج ،بررسي ارتباط بین شاخصهای فیزيكي كیفیت زندگي مرتبط با سالمت
با اختالالت اسكلتي – عضالني در مونتاژ كاران خودروسازی سايپا ،هفتمین همايش سراسری بهداشت و ایمني
كار ،دانشگاه امام خمیني ،قزوين 13-13 ،ارديبهشت .1391
 .19شفیعي ب ،جعفري م ج ،رضازاده آذری م ،موحدی م ،كاهش آاليندههای جوشكاری توسط حالتهای مختلف تهويه.
هفتمین همايش سراسری بهداشت و ايمني كار ،دانشگاه امام خمیني ،قزوين 13-13 ،ارديبهشت .1391
 .71كاظمپور م ،جعفري م ج ،ارتباط بیماری رينود و ارتعاش دست – بازو در كارگرهای يك واحد صنعتي ،هفتمین
همايش سراسری بهداشت و ايمني كار ،دانشگاه امام خمیني ،قزوين 13-13 ،ارديبهشت .1391
 .71مرتضوی س ب ،دهقان ح ،جعفري م ج ،خوانین ع،مراثي ر ،جهانگیری م ،طراحي و اعتبار يابي يك روش جديد
غربالگری استرين گرمايي در شرايط آب و هوايي ايران با كاربرد مدل سازی معادله ساختاری ،هفتمین همايش
سراسری بهداشت و ايمني كار ،دانشگاه امام خمیني ،قزوين 13-13 ،ارديبهشت .1391
 .77تكیه ا ح ،جعفري م ج ،مرتضوی س ب ،كاربرد تكنیك  Bow-Tieدر آنالیز حادثه واحد  SRPپااليشگاه شهید
تندگويان تهران .هفتمین همايش سراسری بهداشت و ايمني كار ،دانشگاه امام خمیني ،قزوين 13-13 ،ارديبهشت
.1391
 .73عساكره ط ،جعفري م ج ،ايمني مبتني بر رفتار ،راهكار اصلي كاهش وقوع حوادث در كشور ،دومین همايش ملي
علوم ايمني ايران 71 ،الي  77ارديبهشت  ،1391تهران ،ايران.
 .71صارمي م ،جعفری م ج ،آذری م ر ،نیكآزما س ،ارزيابي ناراحتي های اسكلتي – عضالني دندانپزشكان  :آنالیز
پوسچر و شیوع درد ،پنجاه و يكمین كنگره بینالمللي انجمن دندانپزشكي ايران 71 ،تا  73ارديبهشت ،1391
تهران ،ايران
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 .73جعفري م ج* ،ماپار م ،تعیین شاخصهای پیش ارزيابي و ارزيابي  HSEپیمانكاران در الزامات قراردادی براساس
نوع پیمان ،مجموعه مقاالت نخستین همايش آسیايي و نهمین همايش ملي تونل (فضاهای زير زمیني برای توسعه)
 9الي  17آبانماه  ،1391تهران ،ايران ،صفحه 111 – 131
 .73حبیباهلل دهقان* ،مرتضوی س ب ،جعفري م ج  ،مراثي م ر ،ساخت و اعتبار سنجي يك روش پرسشنامهای برای
ارزيابي استرس گرمايي محیط كار ،هشتمین كنفرانس بهداشت و ايمني كار 3-1 ،ارديبهشت  ،1397ساری،
مازندران.
 .71قاسمي ر ،جعفري م ج*  ،حاجي بابايي م ،محرابي ی ،تأثیر جريان هوا و محلول شستشو بر حذف بخارات اسید
سولفوريك از هوا در ستونهای پر شده ،هشتمین كنفرانس بهداشت و ايمني كار 3-1 ،ارديبهشت  ،1397ساری،
مازندران.
 .73حكم آبادی ر ،سوری ح* ،جعفري م ج ،فالح ح ،تدوين شاخص سنجش عملكرد ايمني راههای كشور ،هشتمین
كنفرانس بهداشت و ايمني كار 3-1 ،ارديبهشت  ،1397ساری ،مازندران.
 .79اسدی پ* ،رضازاده آذری م ،جعفري م ج  ،سوری ح ،حسیني و ،بررسي مواجهه افراد با فرمالدئید در بخش
آناتومي يكي از دانشكدههای پزشكي تهران ،هشتمین كنفرانس بهداشت و ايمني كار 3-1 ،ارديبهشت ،1397
ساری ،مازندران.
 .31جعفري م ج ،كاظمپور م* ،بررسي اثر برونگرايي و صدای كم فركانس بر عملكرد ذهني ،هشتمین كنفرانس
بهداشت و ايمني كار 3-1 ،ارديبهشت  ،1397ساری ،مازندران.
 .31كاظمپور م* ،جعفري م ج ،بررسي رابطه رضايت شغلي با اضطراب ،افسردگي و خصوصیات فردی در كاركنان يك
بیمارستان ،هشتمین كنفرانس بهداشت و ايمني كار 3-1 ،ارديبهشت  ،1397ساری ،مازندران.
 .37رحیمي ا* ،جعفري م ج ،بهزادی م ح ،رجبي م ح ،ارتباط بین تعداد گلبولهای سفید و غلظت خون با میزان
مواجهه شغلي به فرمالدئید در پرسنل يك شركت صنعت چوب ،هشتمین كنفرانس بهداشت و ايمني كار3-1 ،
ارديبهشت  ،1397ساری ،مازندران.
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 .33جعفري م ج ،زارعي ا*  ،درمحمدی ع ،تعیین و تحلیل حريم ايمن فرآيند رفورمینگ گاز طبیعي براساس دو
رويكرد نوين شبیهسازی پیامد و ريسك كمي در يك مجتمع صنعتي ،هشتمین كنفرانس بهداشت و ايمني كار-1 ،
 3ارديبهشت  ،1397ساری ،مازندران.
 .31دهقاني ع ،جعفري م ج ،نظرزاده ع ،بهزاد م ،فالحتي م" .بررسي ارتباط میان پارامترهای مؤثر در فرهنگ ايمني با
حوادث شغلي :مطالعه موردی پروژه عمراني" نهمین همايش سراسری بهداشت و ايمني كار 71 ،و  71خرداد سال
 ،1391دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي يزد ،مجموعه مقاالت
 .33دهقاني ع ،جعفري م ج ،بهزاد م" .ارزيابي ايمني پرتويي پرتوكاران و بیماران بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه
علوم پزشكي شهید بهشتي ،تهران ،نهمین همايش سراسری بهداشت و ايمني كار 71 ،و  71خرداد سال ،1391
دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي يزد ،مجموعه مقاالت
 .33دهقاني ع ،جعفري م ج ،نظرزاده ع ،فالحتي م" .بررسي اپیدمیولوژی حوادث ناشي از كار در شاغلین پروژه
عمراني" ،نهمین همايش سراسری بهداشت و ايمني كار 71 ،و  71خرداد سال  ،1391دانشگاه علوم پزشكي شهید
صدوقي يزد ،مجموعه مقاالت
 .31طايفه رحیمیان ر ،رضازاده آذری م ،جعفري م ج" ،روش جديد پايش بیولوژيكي كارگران صنعت پالستیك از
طريق اندازه گیری مونومرونیل كلرايد در هوای بازدم" نهمین همايش سراسری بهداشت و ايمني كار 71 ،و 71
خرداد سال  ،1391دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي يزد ،مجموعه مقاالت
 .33اسدی پ ،رضازاده آذری م ،جعفري م ج ،حسیني و" ،امكان سنجي پايش بیولوژيكي شاغلین سالن تشريح در
مواجهه با فرمالدئید از طريق بازدم" نهمین همايش سراسری بهداشت و ايمني كار 71 ،و  71خرداد سال ،1391
دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي يزد ،مجموعه مقاالت
 .39جعفري م ج ،عباس گوهر ف ،خداكريم س" .نرم افزار جديدی برای طراحي سیستمهای تهويه صنعتي" نهمین
همايش سراسری بهداشت و ايمني كار 71 ،و  71خرداد سال  ،1391دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي يزد،
مجموعه مقاالت

كتابهاي اا شده:
 .1جعفري م ج ،تهويه صنعتي جلد  ،1ترجمه ،چاپ اول ،1331 ،انتشارات آشتي ،تهران ،ايران
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 .7جعفري م ج ،حسن بیگي م ر ،ايمني و بهداشت در جوشكاری ،تألیف ،چاپ اول ،بهار  ،1333انتشارات فدك
ايساتیس ،تهران ،ايران
 .3جعفري م ج ،حسنبیگي م ر ،ايمني در برق ،ترجمه ،چاپ اول ،بهار  ،1333انتشارات فدك ايساتیس ،تهران ،ايران
 .1جعفري م ج ،تهويه صنعتي جلد  ،1ترجمه ،چاپ دوم ،اسفند  ،1331انتشارات فدك ايساتیس ،تهران ،ايران
 .3جعفري م ج ،حسنبیگي م ر ،ايمني در برق ،ترجمه ،چاپ دوم ،1331 ،انتشارات فدك ايساتیس ،تهران ،ايران
 .3جعفري م ج ،حسنبیگي م ر ،ايمني و بهداشت در جوشكاری ،تألیف ،چاپ دوم ،1333 ،انتشارات فدك ايساتیس،
تهران ،ايران.
 .1جعفري م ج ،تهويه صنعتي جلد  ،1ترجمه ،چاپ سوم ،اسفند  ،1339انتشارات فدك ايساتیس ،تهران ،ايران
 .3جعفري ،م ج ،پاك كنندههای هوا ،گردآوری و ترجمه ،1397 ،انتشارات فدك ايساتیس ،تهران ،ايران.

طرحهاي تحقيقاتي انجام شده:
 .1همكار مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان اندازه گیری فیومهای
اكسیدآهن در جوشكاری صنايع فلزی در سال 1313
 .7همكار مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان آنتروپومتری كارگران كارخانه
زامیاد در سال 1313
 .3همكار مجری طرح پژوهشي مصوب شركت پتروشیمي ايران تحت عنوان اندازه گیری و ارزيابي صدا در مجتمع
پتروشیمي رازی در سال 1319
 .1همكار مجری طرح پژوهشي مصوب شركت پتروشیمي ايران اندازه گیری و ارزيابي صدا در مجتمع پتروشیمي بندر
امام خمیني در سال 1319
 .3مجری طرح پژوهشي مصوب سازمان بهداشت جهاني تحت عنوان The application of field data to
 recommend an occupational noise exposure limitدر سال 1333
 .3مجری طرح مصوب پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان تهیه بسته نرم افزاری ارزيابي صدا در
محیط كار در سال 1333
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 .1مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان اثر صدای فركانس كم بر عملكرد
ذهني دانشجويان در سال 1331
 .3مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان «بررسي حذف میستها و بخارات
اسید سولفوريك از جريان هوا توسط ستون پرشده در مقیاس آزمايشگاهي» ،موضوع قرارداد /73/11/711پ تاريخ
1339/1/77
 .9مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان «تأثیر تهويه اتاق بیمار مسلول بر
آاليندههای بیولوژيك هوا» موضوع قرارداد /73/11/7133پ مورخ 39/9/3
 .11مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان «بررسي ويژگيهای آئرو-
هیدرودينامیكي ستونهای پرشده با مواد مختلف» ،موضوع قرارداد /73/11/3391پ تاريخ 1391/11/13
 .11مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان «مقايسه میزان حذف آمونیاك از هوا
توسط شستشو دهنده تر پر شده با حلقههای راشیگ سرامیكي و  ،»PVCموضوع قرارداد /73/11/1313پ تاريخ
1391/3/13
 .17مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان «بررسي میران حذف توأم سولفید
هیدروژن و گرد و غبار از جريان هوا با استفاده از برج اسپری» ،موضوع قرارداد  1311/1773تاريخ 1391/3/1
 .13مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان «بررسي امكان استفاده از اتیلن به
جای سولفور هگزا فلورايد در ارزيابي عملكرد هودهای آزمايشگاهي به روش  ،»ANSI-ASHRAEموضوع قرارداد
 1311/1111تاريخ 1391/11/9
 .11مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان «ارزيابي كوتاه مدت اثر توأم استرس
گرمايي و صدا بر عملكردهای شناختي دانشجويان» ،موضوع قرارداد  1311/7137تاريخ 1391/17/3
 .13مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان «بررسي میزان حذف توأم سولفید
هیدروژن و گرد و غبار از جريان هوا» ،موضوع قرارداد  1311/1773تاريخ 1391/9/19
 .13مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان «مقايسه ارتباط شاخصهای استرس
گرمايي  HSSIو  WBGTبا پارامترهای فیزيولوژيك مربوطه در يك كارخانه تولید شیشه در تهران» موضوع قرار
داد شماره  1311/1193مورخ .97/17/71
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 .11مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان «بررسي رابطه بین استرس گرمايي و
برخي پارامترهای خون شناختي و بیوشیمايي در كارگران يك كارخانه ريختهگری» موضوع قرار داد شماره
 1311/1371مورخ 97/17/71
 .81همكار طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان «ارزشیابي مواجهه شغلي كارگران
ريختهگری با آئروسولهای آلومينیوم» .خاتمه يافته در 97/1/31
 .81مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تحت عنوان «مقايسه میزان ارتباط شاخصهای
استرس گرمايي  ESI ،MDI ،HSSIو  WBGTبا برخي پارامترهای فیزيولوژيكي بدن در كارگران معدن روباز
سنگ آهن سنگان ( »)1393موضوع قرارداد شماره مورخ

راهنمايي پايان نامههاي كارشناسي ارشد و دكتري:
 .1استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای اردشیر پیوندی با عنوان تهويه تونلهای تالون در مراحل مختلف
حفاری در سال 31-1331
 .7استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای ياقوتي با عنوان مطالعه آلودگي هوا در مجتمع های تولید تاير و
طراحي سیستم تهويه صنعتي در آنها در سال 1331-1333
 .3استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای محمد خرم با عنوان بررسي اثرات زيست محیطي خروجي
هواكشهای بین ايستگاهي نیمه شمالي خط يك متروی تهران در سال 1331-1333
 .1استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای علي كريمي با عنوان طراحي ،اجرا و ارزيابي سیستم تهويه صنعتي
يك كارخانه تولید رنگ سال 1333-1331
 .3استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای حسین عبدالمالكي با عنوان بررسي سیستمهای تهويه صنعتي در
مجتمع های ريخته گری با ديدگاه كنترل كیفیت هوا و طراحي مؤير آنها در يكي از صنايع ريخته گری در سال
1333-1331
 .3استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فاطمه سعیدی با عنوان طراحي فیلتر حذف كننده بخارات اسید
كلريدريك از جريان هوا در يك مجتمع شیمیايي و آزمون آن در سال 1333-1331
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 .1استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای علي محمدی بردشاهي با عنوان مطالعه آلودگي هوا در كارخانجات
ايرانیت تهران و طراحي سیستم تهويه صنعتي در آن در سال 1333-1331
 .3استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای رضا ملكي با عنوان بازيافت انرژی در نیروگاه كرمان با ديدگاه
كاهش آلودگي هوا در سال 1333-1331
 .9استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای نورالدين قراری با عنوان ارزيابي ريسك حفاری تونل با ماشین حفار
تونل به روش  MFMEAو طراحي تهويه موقت در سال 1333 – 1333
 .11استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مرضیه كاظمپور با عنوان بررسي تأثیر صدای فركانس كم )(LFN
بر عملكرد ذهني دانشجويان در سال 1333
 .11استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای طالب عساكره با عنوان تعیین رفتارهای ناايمن به روش نمونه
گیری رفتار ايمني و بررسي ارتباط آنها با برخي فاكتورهای فردی در سال 1333
 .17استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد خانم خانبانزاده با عنوان بررسي خطرات ناشي از بخاريهای گاز سوز در
اتاقهای بدون تهويه در سال 1333-1333
 .13استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای امین كريمي زارع با عنوان ارزيابي آلودگي هوا و سیستمهای تهويه
موجود در آزمايشگاههای شركت آب و فاضالب تهران و طراحي سیستمهای تهويه مؤثر در سال 1331-1333
 .11استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای محسن زارع با عنوان ارزيابي ريسك حريق و انفجار در واحد
ايزوماكس شركت پااليش نفت تهران با استفاده از شاخص حريق و انفجار داو ) (DOWدر سال 1333
 .13استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فريبا كوهي با عنوان ارزيابي وضعیت ايمني مشاغل پرمخاطره
پااليشگاه تهران به روش آنالیز ايمني شغلي و تأثیر آن بر درك كارگران از ريسكهای شغلي

(Risk

) Perceptionدر سال 1333
 .13استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد خانم بهناز شفیعي با عنوان میزان مواجهه شغلي با دمههای جوشكاری
در حالتهای مختلف تهويه در سال 1333
 .11استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای هادی نگهداری با عنوان بررسي آاليندههای خروجي دودكش كوره
ذوب كارخانه پشم شیشه شیراز و طراحي غبارگیر مناسب در سال 1333
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 .13استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای حاجي بابايي با عنوان بررسي تأثیر مواد پركننده بر حذف میستها
و بخارات اسید سولفوريك در ستونهای پر شده ،مهر  ،1339دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
 .19استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای قاسمي با عنوان « بررسي تأثیر برخي از ويژگي های هوای آلوده و
مايع جاذب بر حذف میست های اسید سولفوريك در ستون های جذب» ،مهر  ،1339دانشكده بهداشت ،دانشگاه
علوم پزشكي شهید بهشتي
 .71استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای علیرضا حاجي حسیني با عنوان « آنالیز ايمني :شناسايي ،پیش
بیني وارائه راه حلهای كنترل خطاهای انس اني اپراتورهای اتاق كنترل در پستهای فشار قوی برق در شركت برق
منطقهای يزد با استفاده از روش  »SHERPAارديبهشت  ،1391اولین دانشجوی كارشناسي ارشد گروه مهندسي
بهداشت حرفهای از شعبه بینالملل دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي.
 .71استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد نیلوفر شاهقلينژاد با عنوان «بررسي خطای انساني در وظايف اپراتورهای
اتاقهای كنترل دو ،پااليشگاه تهران به روش  TRACErو  » HEARTمهرماه  ،1391دانشجوی كارشناسي ارشد
گروه مهندسي بهداشت حرفهای از شعبه بینالملل دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي.
 .77استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد تكیه با عنوان «مقايسه تكنیكهای  ETA ،BowTieو  FTAدر
بررسي  7حادثه مهم شركت پخش و پااليش تهران در سالهای  31الي  »1333مهرماه  ،1391دانشجوی كارشناسي
ارشد گروه مهندسي بهداشت حرفهای از شعبه بینالملل دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي.
 .73است اد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای محمد رضا حاج غالمي با عنوان « بررسي تأثیر ويژگيهای تهويه
اتاق بیمار مسلول بر میزان مواجهه شغلي به آاليندههای بیولوژيك هوا» ،مهر  ،1391دانشكده بهداشت ،دانشگاه
علوم پزشكي شهید بهشتي
 .71استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای ولي سرسنگي با عنوان «بررسي جو ايمني و ابعاد ساختاری آن در
معادن اورانیوم ايران» ،مهر  ،1391دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
 .73استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای علياصغر خواجهوندی با عنوان «بررسي سندرم ساختمان بیمارو
ارتباط آن با عوامل محیطي در ساختمانهای  1و  7سازمان بهداشت و درمان شركت ملي نفت ايران» ،مهر ،1391
دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
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 .73استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای بیك پور با عنوان «آنالیز ريسك حريق و انفجار در پااليشگاه الوان
با استفاده از شاخص داو» ،مهر  ،1391دانشكده مهندسي محیط زيست ،مركز تحقیقات دانشگاه آزاد
 .71استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای اسماعیل زارعي با عنوان «ارزيابي كمي ريسك يك واحد تولید
هیدروژن در تهران» ،آذر  ،1391دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي.
 .73استا د راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم ناهید شفیعیان با عنوان «بررسي وضعیت ايمني و بهداشت
حرفهای بیمارستان شهدای عشاير خرمآباد و تعیین رابطه آن را رضايتمندی پرستاران شاغل در آن ( »)1391مهر
 ،1391دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي.
 .79استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم شیماسادات الجوردی با عنوان «شناسايي مخاطرات يك
واحد تولید هیدروژن و بررسي میزان موثر بودن سیستمهای ايمني با استفاده از روش آنالیز اليههای حفاظتي
( »)LOPAتیر  ،1391دانشكده مهندسي محیط زيست ،مركز تحقیقات دانشگاه آزاد.
 .31استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم ماپار با عنوان «رتبه بندی شركتهای پیمانكار پااليشگاه
تهران قبل از عقد قرار داد از منظر  »HSEتیر ماه  ،1391دانشكده مهندسي محیط زيست ،مركز تحقیقات دانشگاه
آزاد.
 .31استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم بابايي با عنوان «بررسي میزان تركیبات آلي فرار در هوای
داخل و خارج ساختمانهای اداری (مطالعه موردی :ساختمان سازمان بهداشت و درمان شركت نفت واقع در تهران)»
شهريور  ،1391دانشكده مهندسي محیط زيست ،مركز تحقیقات دانشگاه آزاد.
 .37استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای جعفر عباس نژاد اللهدشتي با عنوان «تعیین ويژگي
آئروهیدرودينامیكي ستونهای پر شده با استفاده از مواد پركننده مختلف» دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي
شهید بهشتي ،بهمن .1391
 .33استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد مهدی قراری با عنوان «تعیین ارتباط بین جو ايمني و حوادث يكساله
شغلي كارگاه های يك شركت ساختمان سازی در پروژه مسكن مهر پرند و بررسي اثر مداخلهای آموزش ايمني بر
ارتقاء جو ايمني آن ( »)1391دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،اسفند .1391

 77



 .31استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم لیال امیدی با عنوان « مقايسه میزان حذف آمونیاك از هوا
توسط يك شستشو دهنده تر پر شده با حلقههای راشیگ سرامیكي و  » PVCدانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشكي شهید بهشتي ،اسفند ماه .1391
 .33استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم مهسا ناصریپور با عنوان «ارزيابي اثر توام استرس گرمايي و
صدا بر عملكردهای شناختي تعدادی از دانشجويان پسر در حین انجام كاربا رايانه» دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشكي شهید بهشتي مهر .1397
 .33استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم سپده نوريان با عنوان «بررسي كارايي اتاقكهای ته نشیني
در حذف توأم گرد و غبار و گاز سولفید هیدروژن از جريان هوا» دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید
بهشتي ،بهمن .1397
 .31استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم صبا كالنتری با عنوان «بررسي امكان استفاده از اتیلن به
جای سولفو رهگزافلورايد در ارزيابي عملكرد هودهای آزمايشگاهي به روش »ANSI-ASHRAE 110-1995
دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،اسفند ماه .1391
 .33استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای ابوالفضل رحیمي با عنوان «بررسي میزان مواجهه شغلي با فرمالدئید
و تاثیر آن بر گلبولهای سفید خون در پرسنل شركت صنعت چوب شمال و ارائه طرح مديريت فرمالدئید در محیط
كار» مركز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،بهمن ماه 1391
 .39استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم سحر نورلوئي با عنوان « بررسي رابطه بین استرس گرمايي و
برخي پارامترهای خون شناختي و بیوشیمايي در كارگران يك كارخانه ريختهگری» دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشكي شهید بهشتي ،بهمن .1397
 .11استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم غزل حورفراست با عنوان «مقايسه ارتباط شاخصهای
استرس گرمايي  HSSIو  WBGTبا پارامترهای فیزيولوژيك مربوطه در يك كارخانه تولید شیشه در تهران»
دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،بهمن .1397
 .11استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم فائزه گوهری با عنوان «تهیه يك بسته نرمافزاری جهت
طراحي سیستمهای تهويه صنعتي» دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهتشي ،مهرماه .1393
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 .17استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای رحمان بهمني با عنوان « مدلسازی پیامد ناشي از رهايش ناگهاني
وينیل كلرايد از مخزن يك مجتمع پتروشیمي با استفاده از روش  PHASTدر سال  »1393-91دانشكده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهتشي ،شهريور .1391
 .13استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد آقای عبدالحمید كريمي كیان با عنوان « تعیین اثر بخشي آموزش ايمني
بر ارتقاء سطح فرهنگ ايمني و درك ريسك رانندگان پروژه های توسعه فرودگاه و راه آهن لرستان(»)1393-91
دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهتشي ،شهريو .1391

مشاوره پايان نامههاي ارشد و دكتري:
 .1استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد آقای محمد ركني با عنوان ارزيابي میزان تماس كارگران با سیلیس آزاد و
بررسي اثرات ريوی آن در كارگاههای تحت پوشش دانشگاه ع پ شهید بهشتي سال 1333-1331
 .7استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد آقای رجبعلي حكم آبادی با عنوان تدوين شاخص برای سنجش عملكرد
ايمني راه و ارائه پیشنهادات برای ارتقاء ايمني رانندگان در سال 1333
 .3استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مینا صفری با عنوان ساخت محرك پالسمائي تخلیه سد دی الكتريك
سطحي ) (SDBDدر سال 1333
 .1استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد آقای محسن مهدی نیا با عنوان «ارزيابي ريسك حريق و ارائه الگوی بهینه
سازی اقدامات حفاظتي در يك مجتمع بیمارستاني» در سال 1333
 .3استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد آقای حسن طهماسبي با عنوان «بررسي ارتباط بین كیفیت زندگي مرتبط
با سالمت با اختالالت اسكلتي – عضالني در مونتاژكاران خودروسازی سايپا» در سال 1333
 .3استاد مشاور پايان نامه دكترای آقای امید رهايي با عنوان «معیارهای مطلوب برای طراحي ساختمانهای صنعتي با
هدف ارتقای تهويه صنعتي عمومي )( (GEVنمونه موردی :ساختمان تعمیرگاه مركزی پااليشگاه تهران)» دانشكده
معماری دانشگاه علم و صنعت ،بهمن .1339
 .1استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم وجیه حسیني كوهستاني با عنوان «بررسي مواجهه شغلي
كفاشان با تركیبات بنزن و تولوئن در كارگاههای تولید كفش منطقه شرق تهران» ،در سال .1391
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 .3استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم پريسا اسدی با عنوان «بررسي مواجهه افراد با فرمالدئید در
بخش آناتومي يك دانشكده پزشكي» ،در سال .1391
 .9استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد آقای محمد رضا خلج با عنوان «ارزيابي سیستمهای بحراني ايمني ريلباس
با استفاده از روشهای آنالیز خطر كاركردی ) (FuHAو آنالیز اليههای حفاظتي ) ،»(LOPAدر سال .1391
 .11استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد خانم رعنا طايفه رحیمیان با عنوان «بررسي مواجهه شغلي كارگران صنعت
پالستیك با منومر وينیل كلرايد  ،»1391در سال .1391
 .11استاد مشاور پايان نامه دكترای آقای محمد رضا دهقان با عنوان «تهیه و تدوين يك شاخص ارزيابي گرما برای
محیطهای گرم و مرطوب» ،دانشگاه تربیت مدرس ،تیر ماه سال 1391
 .17استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد آقای فخرالدين قاسمي با عنوان «حذف بیوآئروسلهای باكتريايي با استفاده
از سیستم تلفیقي امواج مايكروويو و تانو تیوب كربن تثبیت شده بر روی خاكستر استخوان» دانشگاه تربیت مدرس،
بهمن 1391
 .13استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد آقای علي چوپاني ،با عنوان «ارزشیابي شغلي كارگران ريختهگری آلومینیوم
با آئروسلهای آلومینیوم در تهران ( »)1391دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،دانشكده بهداشت1397 ،
 .11استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد خانم رحیمي ،با عنوان «ارزشیابي مواجهه كارگران با منومر ونیل كلرايد در
دو صنعت پالستیك سازی تهران» دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،دانشكده بهداشت ،بهمن .1397
 .13استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد آقای سجاد انصاری با عنوان « بررسي ظرفیت جذب بخارات تولوئن با
استفاده از جذب سطحي در بستر سیال نانوزئولیت  Yاصالح شده» دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،دانشكده
بهداشت ،شهريور .1391
 .13استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد آقای حسن محمدپور با عنوان «تعیین تاثیر استفاده از امواج آكوستیكي در
كاهش میستهای اسیدسولفوريك از جريان هوا» دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،دانشكده بهداشت ،شهريور
.1391

كارگاههاي برگزار شده (جمعا  38دوره)
 .1كارگاه ايمني برق پیشرفته  1دوره برای كارشناسان شركت برق استان خوزستان
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 .7كارگاه ايمني برق  1دوره برای كارشناسان وزارت دفاع
 .3كارگاه بازآموزی تهويه صنعتي  3دوره مورد برای كارشناسان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
 .1كارگاه بازآموزی تهويه صنعتي  3دوره برای كارشناسان صنايع مختلف
 .3كارگاه طراحي تهويه صنعتي  1دوره برای كارشناسان صنايع در مركز تحقیقات و تعلیمات وزارت كار
 .3كارگاه آموزش ايمني در معدن  1دوره برای كارشناسان معادن در مركز تحقیقات و تعلیمات وزارت كار.
 .1كارگاه ايمني  1دوره برای مديران صنايع وزارت دفاع
 .3كارگاه آموزش عوامل فیزيكي محیط كار در دورههای طب كار  11دوره
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