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پزشکی مازندران ،ارديبهشت .1392



وحيده ابوالحسن نژاد  ،بی بی نرگس معاشری ،زهره واحدی طبس ،فاطمهه بخشهی .ارزيهابی وضهعيت آلهودگی
صوتی بخش اورژانس بيمارستان آموزشی .هشتمين همايش سراسری بهداشت و ايمنی کار  ،دانشگاه علوم پزشهکی
مازندران ،ارديبهشت .1392



وحيده ابوالحسن نژاد ،بی بی نرگس معاشری ،منصهور سهلطانی ،فهائزه شهيرازی ،رضها ههدايت خهواه ،مصهطفی
حميدی ،فرزانه کريم پور ،مهال صالح آبادی ،طاهره آذری .ارزيابی آلودگی صوتی در بخش مراقبتهای ويژه جنرال
مرکز آموزشی درمانی ولی عصر (عج) بيرجند .هفتمين کنگره بين المللی مراقبت های ويژه پزشهکی ،تبريهز ،ايهران،
مهرماه .1392



الهام يعقوبی ،وحيده ابوالحسن نژاد ،رويا خسروی  ،حميد گلشاهی .بررسی و سنجش آلودگی های هوا و صدا
در صنعت کاشی و سراميك .دومين همايش ملی مديريت آلودگی ههوا و صهدا ،دانشهگاه صهنعتی شهريف ،تههران،
ايران ،ديماه .1392



مصطفی عليجانزاده  ،وحيده ابوالحسن نژاد،کمال الهدين اونهق  ،سهميه رحيمهی .طراحهی ابهزار روا و پايها بهرای
ارزيابی شاخص تعادل کار و زندگی به عنوان يکی از شاخص¬های سبك زندگی سالم .سهومين همهايش کشهوری
پژوهش در توسعه سالمت با محوريت سبك زندگی سالم  ،بيرجند ،ايران ،اسفند .1392



وحيده ابوالحسن نژاد ،محمدرضا منظم اسماعيل پور ،بی بی نرگس معاشری .آزردگی ناشی از صوت و ديدگاه
ساکنين شهر بيرجند در ارتباط با اثرات آزردگی صوتی .نهمين همايش سراسهری بهداشهت و ايمنهی کهار دانشهگاه
علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد ،خرداد .1394
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رستم گلمحمدی  ،وحيده ابوالحسن نژاد .ارزيابی شاخص اولويتبندی در کنترل ريسك آلودگی صوتی بر
مبنای قاعده سه دسیبل .ششمين کنفرانس بين المللی آکوستيك و ارتعاشات .دانشگاه خواجه نصير الدين طوسی،
تهران ،ايران ،آذرماه .1395



وحيده ابوالحسن نژاد ،رستم گلمحمدی ،وحيد ابوالحسن نژاد .ارائه روش مبتنی بر پردازش تصوير جهت
بررسی صدا و تحليل آکوستيکی بنا در محيطهای صنعتی بسته .دهمين همايش سراسری بهداشت و ايمنی کار.
دانشگاه علوم پزشکی گيالن ،ارديبهشت ماه .1396



وحيده ابوالحسن نژاد ،رستم گلمحمدی ،حسن ختن لو ،عليرضا سلطانيان ،محسن علی آبادی ،وحيد ابوالحسن
نژاد ،پيش بينی اثرات غيرشنيداری عينی صدا با استفاده از مدلسازی هوش مصنوعی در محيط های صنعتی بر اساس
نقطه برش فرکانسی ،نهمين کنفرانس بين المللی آکوستيك و ارتعاشات ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،تهران ،دی
ماه.1398



وحيده ابوالحسن نژاد ،رستم گلمحمدی ،حسن ختن لو ،عليرضا سلطانيان ،محسن علی آبادی ،وحيد ابوالحسن
نژاد  ،ارائه روش تجربی برآورد تراز صدا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در محيط های صنعتی بسته ،يازدهمين



همايش سراسری بهداشت و ايمنی کار ( 29بهمن تا  1اسفند )98
وحيده ابوالحسن نژاد ،رستم گلمحمدی ،حسن ختن لو ،عليرضا سلطانيان ،محسن علی آبادی ،وحيد ابوالحسن
نژاد  ،ارائه مدلهای پيش بين اثرات غير شنيداری ذهنی صدا بر اساس نقطه برش فرکانسی ،يازدهمين همايش



سراسری بهداشت و ايمنی کار ( 29بهمن تا  1اسفند )98
وحيده ابوالحسن نژاد ،غالمرضا شريف زاده ،فاطمه شمشيری ،فرشته سداوی پور ،حميدرضا زره پوش ،بررسی
و مقايسه شاخص های صوتی در تخمين اثرات ذهنی صدا در شاغلين دفاتر باز اداری ،دهمين کنفرانس بين المللی



آکوستيك و ارتعاشات29 ،و  30بهمن ماه  ،1399دانشگاه تهران
وحيده ابوالحسن نژاد ،غالمرضا شريف زاده ،فرشته سداوی پور ،فاطمه شمشيری .بررسی نقش حساسيت به
صدا و آزار صوتی در ميزان تاب آوری شاغلين دفاتر باز اداری .سومين همايش (وبينار) بين المللی ارگونومی ايران



و چهارمين همايش (وبينار) دوساالنه ارگونومی ايران ،اسفند  .99دانشگاه علوم پزشکی شيراز
وحيده ابوالحسن نژاد ،الهه اهلل ياری ،وحيد ابوالحسن نژاد ،پيش بينی خشم کارگران تحت مواجهه با صدا با
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در محيط های صنعتی بسته ،يازدهمين کنفرانس بين المللی آکوستيك و



ارتعاشات 17،و  18آذر .1400
وحيده ابوالحسن نژاد ،الهه اهلل ياری .بررسی اثربخشی بيوريتم در ارزشيابی تحصيلی دانشجويان با استفاده از
شبکه عصبی مصنوعی ،بيست و سومين همايش کشوری آموزش علوم پزشکی 28 ،الی  30ارديبهشت ،1401
دانشگاه علوم پزشکی ايران.

7

مقاالت ارائه شده در کنفرانس های خارجي
 Abolhasannejad ,V ., Salehi zade , M ., Akhlaghi nasab ,H ., Rahimifard ,H .,
Moasheri ,N .,Shahriari ,T. “ In vitro Comparison of pulmonary exposure to arsenic in
cement air and settled dust”. Presented in Fourth Regional Conference on Occupational
Health, Kuala Lumpur, Malaysia, June 2011.


Nasiri, P., Abolhasannejad,V., Moasheri, N. Evaluation of noise pollution in Small

industrial workshops in Birjand city (Iran). Presented in Fourth Regional Conference on
Occupational Health, Kuala Lumpur, Malaysia, June 2011.


Moasheri ,N ., Miri, MR., Honari, F., Islami, MR., Abolhasannejad,V.,

Kardanmoghadam,V. Studying the rate of the prevalence of domestic violence and Birjand
employed and housewives women’s attitude toward this phenomenon. Presented in Fourth
Regional Conference on Occupational Health, Kuala Lumpur, Malaysia, June 2011.
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1383،شرکت در پنجمين همايش سراسری دانشجويان بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



1383 ، دانشگاه علوم پزشکی تهران،شرکت در سمينار دانشجويی علوم بهداشتی



.1384  پاييز، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،شرکت در همايش صدا و سالمتی



.1385  ارديبهشت، تهران، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدنی، شرکت درششمين همايش ايمنی



.1388 ، ايران، تهران، شرکت درهمايش سراسری بهداشت و ايمنی کار
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شرکت در دومين همايش ملی ساماندهی مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای  ،دانشگاه صنعتی اميرکبير(پلی تکنيهك
تهران) ،ايران.1389 ،




شرکت در همايش نقش زنان در توسعه نظام سالمت  ،کرمانشاه  ،ايران .1389 ،
شرکت در همايش سراسری سبك زندگی و سالمت ،ياسوج ،ايران ،زمستان .1389



شرکت در سمينار کشوری کيفيت زندگی و ارتقاء سالمت ،چابهار ،ايران ،زمستان .1389



شرکت در دومين همايش ملی تهويه و بهداشت صنعتی ،دانشگاه صنعتی شريف ،تهران ،ايران ،زمستان .1389



شرکت در همايش کشوری مسموميت با عوامل شيميايی جنگی و تروريستی .بيرجند ،ايران ،زمستان .1389



شرکت دراولين همايش ملی دو ساالنه آسيب های اجتماعی ايران ،بيرجند ،ايران ،فروردين .1390



شرکت در هفتمين همايش سراسری ايمنی و بهداشت کار،دانشگاه علوم پزشکی قزوين،ايران ،ارديبهشت .1390



شرکت در چهارمين همايش منطقه ای بهداشت حرفه ای  ،مالزی  ،ژوئن .2011



شرکت در يازدهمين همايش سم شناسی ايران  ،مشهد  ،شهريور .1390



شرکت در اولين کنفرانس بين المللی آکوستيك و ارتعاشات  ،تهران ،ايران  ،آذرماه .1390



شرکت در همايش پژوهش در توسعه سالمت ،بيرجند ،ايران ،اسفند .1390



شرکت در سومين همايش تهويه و بهداشت صنعتی دانشگاه صنعتی شريف ،تهران ،ايران ،آذرماه .1391



شرکت در پنجمين سمينار سراسری پرستار ،ماما و پژوهش ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان 22 ،و  23آذر .1391



شرکت در همايش توليد و جهاد اقتصادی در سالمت .دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،آذرماه 1391



شرکت در دومين کنفرانس بين المللی آکوستيك و ارتعاشات .دانشگاه صنعتی شريف ،تهران ،ايران ،ديماه .1391



شرکت در هشتمين همايش سراسری بهداشت و ايمنی کار ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ارديبهشت .1392




شرکت در نهمين همايش سراسری بهداشت و ايمنی کار ،دانشگاه علوم پزشکی يزد ،خرداد .1394
شرکت در ششمين کنفرانس بين المللی آکوستيك و ارتعاشات .دانشگاه خواجه نصير الدين طوسی ،تهران ،ايران،
آذرماه .1395



شرکت در دهمين همايش سراسری بهداشت و ايمنی کار ،دانشگاه علوم پزشکی گيالن ،ارديبهشت .1396



شرکت در نهمين کنفرانس بين المللی آکوستيك و ارتعاشات .دانشگاه علم و صنعت ايران ،تهران ،ديماه .1398



شرکت در يازدهمين همايش سراسری بهداشت و ايمنی کار ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بهمن .1398



شرکت در کنگره ملی آنالين کرونا ويروس"کوويد  ،"19مراکز تحقيقات باروری سالم و مديريت بيمارستانی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،شهريور .1399




شرکت در دهمين کنفرانس بين المللی آکوستيك و ارتعاشات .دانشگاه تهران ،ديماه .1399
شرکت در سومين همايش(وبينار بين المللی)ارگونومی ايران و چهارمين همايش(وبينار) دوساالنه ارگونومی ايران،
اسفند .1399



شرکت در اولين کنفرانس بين المللی ايمنی و بهداشت حرفه ای در بيمارستان ها ،خرداد .1400



شرکت در يازدهمين کنفرانس بين المللی آکوستيك و ارتعاشات 17،و  18آذر .1400



شرکت در بيست و سومين همايش کشوری آموزش علوم پزشکی 28 ،الی  30ارديبهشت .1401
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شرکت در هفتمين کنفرانس حقوق سالمت با رويکرد " الزامات اخالقی و حقوقی کاربرد هوش مصنوعی در نظام
سالمت "  2 ،خرداد  ،1401دانشگاه علوم پزشکی مجازی

شرکت در کارگاه های آموزشي



شرکت درکارگاه آموزشی روش تحقيق مقدماتی  ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان1385 ،
شرکت در دوره  ، ITدانشگاه علوم پزشکی کرمان 1386 ،



شرکت در دوره آموزشی کار با حيوانات آزمايشگاهی  ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1385 ،



شرکت درکارگاه آمار کاربردی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان1387،



شرکت درکارگاه طرح دوره و طرح درس  EDC ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،تيرماه .1388



شرکت درکارگاه روش تحقيق مقدماتی ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،آذرماه .1388



شرکت درکارگاه آشنايی با تحقيقات کيفی  ، EDC،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،ديماه .1388



شرکت درکارگاه  ، Endnoteدانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،مهرماه .1389



شرکت درکارگاه آموزش پزشکی پاسخگو(جامعه نگر) ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،مهرماه .1389



شرکت درکارگاه مقاله نويسی  ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،آبانماه .1389




شرکت درکارگاه اخالق حرفه ای  ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،تيرماه .1390
شرکت در کارگاه آشنايی با آزمون های پيشرفت تحصيلی،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،شهريورماه .1390



شرکت در کارگاه  ،Scientific Writingدانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،آبان ماه . 1390



شرکت در کارگاه آموزش نرم افزار  ، spssدانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،آذر ماه .1390



شرکت در کارگاه آموزشی آشنايی با نگارش فرايند آموزشی ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،آبان ماه .1391



شرکت در کارگاه آموزشی اصول مديريت کالس ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،آبان ماه .1391



شرکت در کارگاه آشنايی با عالئم اختالالت روانپزشکی در دانشجويان ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،بهمن ماه
.1391




شرکت در کارگاه آموزشی آشنايی با پرتال آموزشی دانشگاه و نحوه برگزاری امتحانات آنالين ،دانشگاه علوم
پزشکی بيرجند.1392 ،
شرکت در کارگاه آموزشی آشنايی با قوانين و مقررات ارتقاء اعضای هيات علمی ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند،
.1392



شرکت در کارگاه آموزشی آشنايی با نرم افزار  ،Endnoteدانشگاه علوم پزشکی همدان.1394 ،



شرکت در کارگاه آموزشی آشنايی با پايگاه اطالعاتی بالينی  ،PubMedدانشگاه علوم پزشکی همدان.1394 ،



شرکت در کارگاه آموزشی کاهش اضطراب در محل کار و ايجاد انگيزه ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند.1397 ،



شرکت در کنفرانس توسعه آموزش مجازی مبتنی بر فناوری های نوين ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند.1398 ،



شرکت در کارگاه اصول مقاله نويسی آکادميك ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند.1398 ،
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شرکت در کارگاه مهارت ارتباطی استاد با دانشجو ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند.1398 ،
شرکت در کارگاه بررسی الزامات ارائه درس بصورت مجازی و بيان تجربيات آموزشی در سامانه نويد ،دانشگاه
علوم پزشکی بيرجند.1399 ،
شرکت در کارگاه آموزشی آشنايی با نرم افزار  Adobe connectو نحوه مديريت کالس با اين نرم افزار1399 ،



شرکت در دوره آمهوزش مجازی با عنوان کارگاه 01بخش  :01نوآوری و فنآوری)1399 ، (101



شرکت دردوره آمهوزش مجازی با عنوان کارگاه 01بخش :02نوآوری فنآورانه در بهداشت وسالمت(1399،(102



شرکت در دوره آمهوزش مجازی با عنوان کارگاه اول آموزشی مالکيت فکری( 1399 ، )1001



شرکت در دوره آمهوزش مجازی با عنوان کارگاه 07بخش :12شاخص های محيط کسب و کار)1399 .،(712



وبينار آموزشی راهکارهای انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جديد انقالب.1399 ،



دوره مهارتی کارگاه آموزشی مجازی ضوابط و مقررات دانشگاهی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان.1399 ،



دوره آموزشی مجازی اخالق در پژوهش های زيست پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی قزوين.1399 ،



شرکت در کارگاه آموزشی نقش اساتيد مشاور تحصيلی در کاهش آسيب ها و تخلفات انضباطی دانشجويان.1399 ،



کارگاه اخالق علمی دانشجويی اخالق در پژوهش ،دانشهگاه علوم پزشکی گلستان1399 ،




کارگههاه اخالق سازمانی ،دانشهگاه علوم پزشکی گلستان.1399 ،
آموزه چگونه درس خود را برای ارائه مجازی آماده کنيم؟ نکات و ايده های کاربردی برای مدرسان ،آکادمی
آرمان.1399 ،



کارگاه آموزشی "ضوابط و مقررات دانشگاهی" ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی همدان.1399،



وبينار آشنايی با علم سنجی و معيارهای سنجش علم ،حوزه مديريت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه
علوم پزشکی بيرجند.1399 ،




وبينارهای آموزشی هفته پژوهش "آشنايی با مطالعات مروری نظام مند و متاآناليز".1399 ،
وبينارهای آموزشی هفته پژوهش"آشنايی با مهارتهای جستجو در پايگاههای اطالعاتی".1399 ،



وبينارهای آموزشی هفته پژوهش"آشنايی با روشهای جذب گرنت پژوهشی".1399 ،



وبينارهای آموزشی هفته پژوهش" آشنايی با فرايند ثبت اختراع داخلی".1399 ،



وبينارهای آموزشی هفته پژوهش"آشنايی با مبانی اخالق در نشر".1399 ،



کارگاه آموزش با "رويکرد کارآفرينی در دانشگاه هزاره سوم".1399 ،



کارگاه وبينار  ، M-learning AND M-healthمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بيرجند با
همکاری دانشکده مجازی آموزش پزشکی و مديريت دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی.1399 ،



وبينار آموزشی اشتراک داده های پژوهشی با پلتفرم .1399 ، Mendeley Data



کارگاه نگارش آکادميك زبان انگليسی.1400 ،



کارگاه (.1400 ، How to improve language skills )Speaking and listening
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دوره آموزشی اخالق در پژوهش های زيست پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.1400 ،

عضويت در کميته ها  ،شوراها و فعاليت های اجرايي


عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ازخردادماه  1388تا بهمن ماه .1390



عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ازخردادماه  1388تاکنون.



سرپرست کميته تحقيقات دانشجويی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بيرجند از شهريورماه 1390تا .1392



همکاری در راه اندازی رشته کارشناسی پيوسته مهندسی بهداشت حرفه ای در سال .1389



عضو مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت .از  1390تاکنون.



عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت از ديماه  1394تاکنون.




استاد راهنمای تحصيلی دانشجويان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ايمنی کار ،ورودی .1398
معاون آموزشی مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی بيرجند از فروردين ماه .1398



داور مکاتبه ای سيزدهمين کنگره پژوهشی ساالنه دانشجويان علوم پزشکی شرق کشور ،ارديبهشت ماه .1398



دبير کميته ايمنی اعتبار بخشی دانشگاه1398،



عضوکميته مشورتی و توسعه آموزش مجازی دانشکده بهداشت ،ارديبهشت ماه .1399



عضو شورای هم انديشی دانشکده بهداشت ،مرداد ماه .1399



عضو کميته علمی همايش بين المللی ارگونومی ،دانشگاه علوم پزشکی شيراز ،اسفند .1399



دبير و عضوکميته  HSEدانشگاه علوم پزشکی بيرجند.1399 ،

سوابق آموزشي
 عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند  ،خرداد ماه  1388تاکنون
 گرايش تخصصی :عوامل فيزيکی

 تدريس  :صدا در محيط کار ،روشنايی در محيط کار ،تنش های گرمايی و سرمايی در محيط کار ،بهداشت پرتوها،
ارتعاش در محيط کار

فرآيند آموزشي
ارائه فرآيند قابل تقدير کشوری با عنوان "طراحی ،تدوين ،اجرا و ارزشيابی يك بسته نرم افزاری مبتنی بر نيازسنجی آموزشی جهت
خودارزيابی دانشجويان از ريسك مواجهه با نانو مواد در آزمايشگاه " در جشنواره شهيد مطهری.1395 ،

گرايش پژوهشي
 عوامل فيزيکی زيان آور در محيط کار
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سوابق پژوهشي
 مجری اول در طرح تحقيقاتی " بررسی ميزان آزردگی و حساسيت نسبت به صدا در ميان ساکنين دو منطقه از بافت
قديم و جديد شهر بيرجند در تابستان( "89خاتمه يافته )

 مجری اول در طرح تحقيقاتی " بررسی ميزان کنترل خشم در ماماهای شاغل در بيمارستان های شهر بيرجند در سال
( "1389خاتمه يافته)

 مجری اول درطرح تحقيقاتی "ارزيابی ميزان آلودگی صوتی در خيابان های اصلی و پرترافيك شهر بيرجند در سال
( "1390خاتمه يافته)
 مجری دوم در طرح تحقيقاتی " بررسی کيفيت ميکروبی شبکه توزيع آب شهرستان سربيشه در بهار ( . "1390خاتمه
يافته)


همکار اصلی در طرح تحقيقاتی " ارزيابی طرح های تحقيقاتی انجام شده در زمينه سالمت خانواده و محيط در دانشگاه
علوم پزشکی بيرجند از سال  85تا ( " 90خاتمه يافته )



همکار اصلی در طرح تحقيقاتی "بررسی نگرش دانشجويان پزشکی نسبت به يادگيری مهارت های ارتباطی با بيمار در
دانشگاه علوم پزشکی بيرجند در سال ( "1390خاتمه يافته)

 همکار اصلی در طرح تحقيقاتی " ارزيابی ميزان آمادگی بيمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
بيرجند و بيمارستان تامين اجتماعی در مقابله با حوادث غير مترقبه در سال ( " 90خاتمه يافته)

 مجری اول در طرح تحقيقاتی " بررسی کيفيت زندگی کاری در کارگران صنعت کاشی " (خاتمه يافته)
 مجری اول در طرح تحقيقاتی " ارزيابی ميزان آلودگی صوتی در بخش مراقبت های ويژه جنرال بيمارستان آموزشی
ولی عصر (عج) شهر بيرجند " (خاتمه يافته)
 استاد راهنمای طرح تحقيقات دانشجويی " بررسی ميزان صدای زمينه و حساسيت و آزردگی دانشجويان در يك محيط
آموزشی" (خاتمه يافته)

 استاد مشاور علمی طرح تحقيقات دانشجويی" بررسی ميزان غيبت های شغلی وعوامل مرتبط با آن درکادر درمانی
بيمارستان های ولی عصر(عج) و امام رضا (ع)بيرجند سال ("1397خاتمه يافته)

 همکار اصلی در طرح تحقيقاتی " تعيين مقادير گرد و غبار و سيليس در محيط کار و هوای استنشاقی کارکنان کارخانه
کاشی نيلوفر بيرجند و بررسی شيوع بيماری سيليکوزيس"(خاتمه يافته)

 استاد راهنمای طرح تحقيقات دانشجويی " بررسی ارتباط حساسيت به صدا و آزار ناشی از آن با تاب آوری شاغلين دفاتر
باز اداری در بانك های دولتی شهر بيرجند"(خاتمه يافته)
 استاد راهنمای طرح تحقيقات دانشجويی " بررسی ارتباط ميان عوامل محيطی (صدا) و کنترل خشم با ارائه مدل پيش بين
در شاغلين محيط های درمانی شهرستان بيرجند در سال ("1398در حال اجرا)
 همکاراصلی در طرح تحقيقات دانشجويی " بررسی وضعيت بهزيستی معنوی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی بيرجند در
سال ("1398در حال اجرا)
 همکار اصلی در طرح تحقيقاتی" بررسی دانش ،نگرش و عملکرد پزشکان ،کارکنان سالمت و عموم مردم در باره بيماری
کرونا ويروس جديد (کوويد )19-در دنيا :يك مطالعه مرور نظام مند"(خاتمه يافته)
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 همکار اصلی در طرح تحقيقاتی "بررسی شيوع سوء رفتار غير فيزيکی با همسر (همسر آزاری غير فيزيکی) و عوامل مرتبط
با آن به دنبال همه گيری کرونا ويروس در استان خراسان جنوبی"(در حال اجرا)

فعاليتهای فرهنگي
 شرکت در اولين کارگاه طرح معرفت اساتيد با موضوع حجاب و عفاف ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،مهرماه


.1390
شرکت در کنفرانس آموزشی اخالق و عرفان  ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،اسفند .1391



شرکت در طرح ضيافت انديشه استادان ،دانشگاه بيرجند ،تابستان .1391



شرکت در کارگاه آموزشی فرهنگی طرح معرفت  1با عنوان مسائل سياسی روز و عفاف و حجاب ،دانشگاه علوم
پزشکی بيرجند ،تابستان .1391




شرکت در دوره طرح معرفت ويژه اعضای هيات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
تابستان .1391
شرکت در کارگاه د انش افزايی ضيافت انديشه استادان با موضوع اخالق حرفه ای سطح يك و دو ،دانشگاه علوم
پزشکی بيرجند ،تابستان .1393



کسب مقام سوم در مسابقات جشنواره ورزشی رمضان در رشته بدمينتون ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند.1390 ،



کسب مقام اول در سومين جشنواره ورزشی استانی کارکنان و اعضای هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند در




رشته بدمينتون.1390 ،
کسب مقام سوم در سومين جشنواره ورزشی استانی کارکنان و اعضای هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند در
رشته پينگ پنگ.1390 ،
کسب مقام دوم در سومين جشنواره ورزشی استانی کارکنان و اعضای هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند در
رشته بدمينتون .1391 ،



کارگاه آشنائی با عوامل استحکام خانواده ،دوره آموزش مجازی ويژه بانوان دانشگاه علوم پزشکی بيرجند.1399 ،



دوره آموزشی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمينی(ره).1400 ،

فعاليتهای فوق برنامه
 کارشناس فيلم آموزشی بهداشت قاليبافان (تهيه شده در اداره بهداشت ،درمان و امور بيمه اداره کل کميته امداد امام خمينی
(ره) خراسان جنوبی)  ،اسفند ماه . 88


مدرس دوره بهداشت محيط کار در کالس های آموزش ضمن خدمت ويژه سرپرستان مدارس شبانه روزی استان خراسان
جنوبی بهمن ماه .1390





دبير و سخنران علمی دوره بازآموزی مدون طب کار ويژه پزشکان عمومی ،ديماه 1392
مدرس کارگاه آموزشی کنترل صدا و ارتعاش در محيط کار ويژه کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در مراکز بهداشت و
کارخانجات خراسان جنوبی  ،بهمن ماه .1392
مدرس دوره آموزشی کليات ارگونومی در محيط کار ويژه کارکنان سازمان هالل احمر خراسان جنوبی ،مردادماه 1395
14

