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 تحصیالت:

 .1381سال  فیزیک، ریاضی دیپلم -1

 دانشگاه و( سابق کار بهداشت و حفاظت) بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه ای، حرفه بهداشت کارشناسی -2

 .1388 سال کاشان، پزشکی علوم

 .1392 از، سالشیر پزشکی علوم دانشگاه ،ارگونومی ارشد کارشناسی -3
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 .1394 سال
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 دانشگاه ،شیمی و پلیمر مهندسی گروه ،طرح پژوهشی جاذب اشعه ایکس مطالعاتی فرصت دعوتنامه اخذ -5

 .1395 سال ،اسپانیا  ،سانتیاگو

 .1396 ، سالایراندانشگاه علوم پزشکی  مرکز تحقیقات طب کار، ،ارگونومی پژوهشی تخصصی دکترای -6

 

 اختراعات:

 .کاربر دست با متناسب و جدید انگشتی ارگونومیک ماوس(: Gold Ergo Mice) گلدارگومایس -1

 (.20/12/1391: تاریخ) 79282: ثبت شماره 

 نخبگان ملی بنیاد فارس خلیج اختراعات جشنواره در برتر اختراع مقام کسب. 

 .سونوگرافی پروب ارگونومیک نگهدارنده(: Ergoprobe) ارگوپروب -2

 (. 8/11/1392: تاریخ) 82664: ثبت شماره 

 .کمردرد از پیشگیری منظور به ها صندلی انواع برای ارگونومیک و پنوماتیک پد(: Ergo back) ارگوبک -3

 (. 28/5/1392: تاریخ) 83628: ثبت شماره 

 و عضالنی اسکلتی اختالالت از پیشگیری منظور به صندلی ارگونومیک روکش(: Ergo Seat) ارگوست -4

 .سنگین نقلیه وسایل رانندگان کمردرد

 (. 24/10/1393: تاریخ) 84797: ثبت شماره 

 حومه و تهران اتوبوسرانی سازمان همکاری با. 

 نانوفلزات پایه بر ایکس اشعه محدوده در الکترومغناطیسی امواج جاذب رنگ(: Nano X Dye) دای ایکس نانو -5

 .سربی غیر ترکیبات با

 (. 9/2/1392: تاریخ) 79340: ثبت شماره 

 .تیروئید شیلد در کاربرد منظور به ایکس اشعه جاذب نانوکامپوزیت -6

 (.8/11/1391: تاریخ) 78415: ثبت شماره 

 موبایل امواج زیستی اثرات کاهش منظور به( رنگ الکترو) الکترومغناطیسی امواج جاذب فریت - کربن رنگ -7

 .پزشکی تصویربرداری های اتاق پرتویی حفاظت و BTS های آنتن و

 (. 4/2/1392: تاریخ) 78926: ثبت شماره 



 
 

 (.راداری ضد پوشش. )رادار الکترومغناطیسی امواج جاذب نانوکامپوزیت: نظامی اختراع -8

 (.30/7/1391: تاییدیه تاریخ. )دفاع وزارت از علمی تاییدیه دارای 

 .کلینوپتبلوالیت زئولیت پایه بر دیابتی های زخم سریع دهنده بهبود پماد(: Zeobet) زئوبت -9

 (.11/8/1393: تاریخ) 84159: ثبت شماره 

 .عضالنی – اسکلتی اختالالت از پیشگیری منظور به میکروسکوپ انواع برای ارگونومیک زینی صندلی -10

 (.30/3/1394: تاریخ) 85935: ثبت شماره 

 در باال راندمان با استیل استینلس بافت پایه بر دیزل موتورهای شستشوی قابل و العمر مادام هوای فیلتر -11

 .موتور استهالک فیلتر، تعویض های هزینه هوا، آلودگی و سوخت مصرف: کاهش منظور به غبار و گرد جذب

 (.10/08/1394: تاریخ) 87099: ثبت شماره 

 حومه و تهران اتوبوسرانی سازمان همکاری با. 

 درون اتوماتیک های اتوبوس رانندگان چپ پای درد و عضالت تحلیل آتروفی، از کننده پیشگیری پدال -12

 .شهری

 (16/11/1396: تاریخ) 94929: ثبت شماره 

 حومه و تهران اتوبوسرانی سازمان همکاری با. 

 

 طرح های پژوهشی:

 پایان کاربر، دست و مچ ناحیه عضالنی -اسکلتی اختالالت از پیشگیری منظور به ارگونومیک ماوس طراحی -1

 .90-01-42-3128 ،شیراز پزشکی علوم دانشگاه چوبینه علیرضا دکتر ،ارشد کارشناسی نامه

 مشارکتی ارگونومی رویکرد با عضالنی – اسکلتی اختالالت کاهش منظور به ارگونومی مداخله برنامه تدوین -2

 علوم دانشگاه نژاد، عقیلی ماشااهلل دکتر ،دکترا نامه پایان ایران، پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان کارکنان در

 .94-01-127-25814 ایران، پزشکی

 ،فرابنفش پرتوهای با مواجهه اثر در جوشکاران درماتولوژیک و ایمنولوژیک تغییرات و اکسیداتیو استرس بررسی -3

 .90-01-01-3761 شیراز، پزشکی علوم دانشگاه مهدیزاده، علیرضا دکتر

 صنایع شرکت مونتاژکاران عضالنی -اسکلتی اختالالت کاهش و کار پوسچر بهبود منظور به ارگونومیک مداخله -4

 .90-01-42-3067 شیراز، پزشکی علوم دانشگاه چوبینه، علیرضا دکتر ،شیراز الکترونیک



 
 

مرتضوی،  جواد محمد سید دکتر ،پاسخ زمان و عمومی سالمت روی بر نظامی رادارهای امواج اثر بررسی -5

 .90-5707 شیراز، پزشکی علوم دانشگاه

 محمد سید دکتر، دانشجویان پاسخ زمان روی بر همراه تلفن از ناشی موج ریز با مواجهه مدت کوتاه اثر بررسی -6

 .90-01-01-3764 شیراز، پزشکی علوم دانشگاهمرتضوی،  جواد

 مقاومت روی بر GSM همراه های تلفن از تابشی های موج ریز از ناشی مدت کوتاه مواجهه اثرات بررسی -7

 .90-01-01-3785 شیراز، پزشکی علوم دانشگاهمهدیزاده،  علیرضا دکتر ،بیوتیک آنتی به نسبت بافتی

 پزشکی علوم دانشگاه ،تیروئید شیلد در کاربرد منظور به ایکس اشعه جاذب نانوکامپوزیت ساخت و طراحی -8

 عزالدینی. فاطمه دکتر ،اصلی همکار ،یزد

 دانشگاهچوبینه،  علیرضا دکتر، QEC روش به جوشکاران در عضالنی-اسکلتی اختالالت به ابتال ریسک ارزیابی -9

 شیراز. پزشکی علوم

 الکترومغناطیس امواج جذب در سربی غیر پایه با فلزات نانو پایه بر شده ساخته رنگهای حفاظتی اثر بررسی -10

 .90-01-01-5259 شیراز، پزشکی علوم دانشگاه موحدی، مهدی محمد، ایکس اشعه محدوده

 و عضالنی – اسکلتی اختالالت از پیشگیری منظور به سونوگرافی پروب نگهدارنده ارزیابی و ساخت طراحی، -11

ایران،  پزشکی علوم دانشگاهقاسمی،  صادق محمد دکتر، سونوگرافی متخصصان مچ و دست ناحیه راحتی افزایش

24391-12-01-92. 

 کبیر الهه دکتر ،دانشجویان در پاسخ زمان روی بر 3G و GSM همراه های تلفن تاثیر ای مقایسه بررسی -12

 ایران. پزشکی علوم دانشگاه خواه، مکمل

 میکروسکوپ با کار حال در راحتی و تنه عضالت ای ماهیچه فعالیت کمر، ناحیه پوسچر ای مقایسه ارزیابی -13

 ایران. پزشکی علوم دانشگاه نژاد، لبافی یاسر دکتر ،معمولی و زینی صندلی مدل دو با آزمایشگاه

 

 :ها پایان نامه مشاور

گروه ، مهسا منصوریانپایان نامه خانم پا،  کف فشار بر آن تأثیر بررسی و ارگونومیک جدید پشتی کوله طراحی -1

 .95-04-217-29993 ،ایران پزشکی علوم دانشگاهارگونومی، 

 عضالنی – اسکلتی اختالالت به ابتال ریسک کاهش منظور به بیمار حمل مکانیکی سیستم ارزیابی و طراحی -2

 علوم دانشگاهگروه ارگونومی،  ،زهرا جهانشاهیپایان نامه خانم ، تهران شهر های بیمارستان از یکی پرسنل در

 .95-04-125-29986 ،ایران پزشکی



 
 

پایان نامه آقای  عضالنی، اسکلتی اختالالت بر کالن بارویکرد مشارکتی ارگونومی مداخالت برنامه اثربخشی -3

 .9411467006 ،ایران پزشکی علوم دانشگاه ،خیراله مهرعلیان

 ایستادهفعالیت های  در پا کف بر وارد فشار و راحتیبر  آن تاثیر میزان ارزیابی و شیبدار کفی ساخت طراحی و -4

 ایران. پزشکی علوم امه خانم سعیده طاهرزاده، گروه ارگونومی، دانشگاه، پایان نمدت طوالنی

 معمولی، پایان و شده طراحی زینی صندلی مدل دو با میکروسکوپ با کار حال در راحتی ای مقایسه ارزیابی -5

 .ایران پزشکی علوم دانشگاه طب کار، گروه آقای علی باقرزاده، نامه

 

 ها:کنفرانس 

  .1390 آبان شیراز، پزشکی، فیزیک المللی بین کنفرانس اولین -1

- Health Effects of Occupational Exposure to Pulsed Microwave Radiation in 

Military Radar Personnel. 

 پوستر برای شده پذیرفته. 

 . 1391 اردیبهشت شیراز، یونساز، غیر پرتوهای ایمنی کنفرانس دومین -2

 .پاسخ زمان و عمومی سالمت روی بر نظامی رادارهای امواج اثر بررسی

 سخنرانی. برای شده پذیرفته 

 . 2012 اکتبر ایتالیا، در پرتو المللی بین همایش نهمین و سی -3

- Health Effects of Occupational Exposure to Pulsed Microwave Radiation in 

Military Radar Personnel. 

 پوستر برای شده پذیرفته. 

 .91 اسفند شیراز، دانشگاه نانوفناوری همایش دومین -4

 .نانو مواد ترکیبی خواص پایه بر الکترومغناطیس جاذب رنگهای ساخت

 . 91 اسفند توانبخشی، در نوین های افق همایش دومین -5

 .ISO-9241 استاندارد از استفاده با مختلف های ماوس راحتی و عملکردی پارامترهای مقایسه و طراحی ارزیابی

 سخنرانی. برای شده پذیرفته 

 .92 اردیبهشت مازندران، ایمنی، و بهداشت همایش هشتمین -6

- Design of a new ergonomic mouse and evaluation of some of its functional 

parameters. 



 
 

 سخنرانی برای شده پذیرفته. 

 

 :انگلیسی پژوهشی مقاالت

1. Mortazavi SM, Rouintan MS, Taeb S, Dehghan N, Ghaffarpanah AA, Sadeghi Z, 

Ghafouri F. Human short-term exposure to electromagnetic fields emitted by mobile 

phones decreases computer-assisted visual reaction time. Acta neurologica belgica. 

2012 Jun 1 ;112(2):171-5. (IF : 1.72). 

2. Aghilinejad M, Azar NS, Ghasemi MS, Dehghan N*, Mokamelkhah EK. An 

ergonomic intervention to reduce musculoskeletal discomfort among semiconductor 

assembly workers. Work. 2016 Jan 1; 54(2):445-50. (IF: 0.77). (*Corresponding 

Author). 

3. Dehghan N, Choobineh A, Razeghi M, Hasanzadeh J, Irandoost M, Ebrahimi S. 

Assessment of functional parameters and comfort of a new computer mouse as 

compared with other types of input devices. International Journal of Occupational 

Safety and Ergonomics. 2015 Oct 2;21(4):493-7. (IF : 0.46). 

4. Ghasemi MS, Hosseinzadeh P, Zamani F, Ahmadpoor H, Dehghan N*. 

Ergonomic design and evaluation of a diagnostic ultrasound transducer holder. 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2017 Oct 

2;23(4):519-23. (IF : 0.46). (*Corresponding Author). 

5- Labbafinejad Y, Ghasemi MS, Bagherzadeh A, Aazami H, Eslami-Farsani M, 

Dehghan N*. Saddle seat reduces musculoskeletal discomfort in microsurgery 

surgeons. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2017 

Nov 16:1-6. (IF: 0.46). (*Corresponding Author). 

6. Mortazavi SM, Shahram TA, Dehghan N. Alterations of visual reaction time and 

short term memory in military radar personnel. Iranian journal of public health. 

2013;42(4):428. (PubMed Index). 

7. Dehghan N, Choobineh A, Razeghi M, Hasanzadeh J, Irandoost M. Designing a 

new computer mouse and evaluating some of its functional parameters. Journal of 

research in health sciences. 2013 Dec 30;14(2):132-5.  (PubMed Index). 



 
 

8. Ghasemi MS, Dehghan N. The comparison of Neoprene palumbo and Genu direxa 

stable orthosis effects on pain and activity of daily living in patients with 

patellofemoral syndrome: a randomized blinded clinical trial. Electronic physician. 

2015 Oct;7(6):1325. (PubMed Index). 

9. Kalte HO, Hosseini AH, Arabzadeh S, Najafi H, Dehghan N, Akbarzadeh A, 

Keshavarz S, Karchani M. Analysis of electrical accidents and the related causes 

involving citizens who are served by the Western of Tehran. Electronic physician. 

2014 Apr; 6(2):820. (PubMed Index). 

10. Dehghan N*, Taeb S. Adverse health effects of occupational exposure to 

radiofrequency radiation in airport surveillance radar operators. Indian journal of 

occupational and environmental medicine. 2013 Jan;17(1):7. (PubMed Index). 

(*Corresponding Author). 

11. Movahedi MM, Abdi A, Mehdizadeh A, Dehghan N*, Heidari E, Masumi Y, 

Abbaszadeh M. Novel paint design based on nanopowder to protection against X 

and gamma rays. Indian journal of nuclear medicine. 2014 Jan; 29(1):18. 

(PubMed Index). (*Corresponding Author). 

12. Aghilinejad M, Kabir-Mokamelkhah E, Talebi A, Soleimani R, Dehghan N*. 

The effect of magnification lenses on reducing musculoskeletal discomfort among 

dentists. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2016; 30:473. (PubMed 

Index). (*Corresponding Author). 

13. Dehghan N, Aghilinejad M, Nassiri-Kashani MH, Amiri Z, Talebi A. The effect 

of a multifaceted ergonomic intervention program on reducing musculoskeletal 

disorders in dentists. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2016; 

30:472. (PubMed Index).  

14. Aghilinejad M, Ehsani AA, Talebi A, Koohpayehzadeh J, Dehghan N*. 

Ergonomic risk factors and musculoskeletal symptoms in surgeons with three types 

of surgery: Open, laparoscopic, and microsurgery. Medical journal of the Islamic 

Republic of Iran. 2016; 30:467. (PubMed Index). (*Corresponding Author). 

15- Aghilinejad M, Kabir-Mokamelkhah E, Talebi A, Bagheri-Kelayeh S, 

Pirbonatan M, Dehghan N*. Educational Program (Back School) to Improve 



 
 

Quality of Life among Dentists. Annals of Medical and Health Sciences Research. 

2017. (PubMed Index). (*Corresponding Author). 

 مقاالت پژوهشی فارسی:

1. Dehghan N, Choobineh AR, Hasanzadeh J. Interventional ergonomic study to 

correct and improve working postures and decrease discomfort in assembly workers 

of an electronic industry. Iran Occupational Health. 2013 Jan 1;9(4). (Scopus 

Index). 

2. Adl J, Dehghan N, Abbaszadeh M. The survey of unsafe acts as the risk factors 

of accidents in using taxis for intercity travelling in Tehran. Safety promotion and 

injury prevention (Tehran). 2014;2(1):39-46. 

3. Tayefe Rahimian J, Choobineh A, Dehghan N*, Tayefe Rahimian R, Kolahi H, 

Abbasi M, Abbaszadeh M. Ergonomic evaluation of exposure to musculoskeletal 

disorders risk factors in welders. Journal of Ergonomics. 2014 Mar 15;1(3):18-26. 

(*Corresponding Author). 

 

 :پژوهشی رتبه

 



 
 

 ها: مقام

 .1392اسفند ماه  خلیج فارس بنیاد ملی نخبگان،برتر در جشنواره اختراعات  مخترعکسب مقام  -1

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی ایران از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت دانشجوی کسب عنوان  -2

 .93در سال  بهداشت

 .94و  93در سال  بنیاد ملی نخبگان نوآوری و حمایت تحصیلی برگزیده جایزه های اعتبار پژوهش، -3

 .95و  93سال  ،کسب عنوان مخترع برتر دانشگاه علوم پزشکی ایران -4

تاسیس شرکت دانش بنیان در زمینه ارگونومی از سوی هیئت امنای دانشگاه علوم اصولی کسب موافقت  -5

 پزشکی ایران.

 ارگونومی در کشور. گرایش اولین فارغ التحصیل دکترای تخصصی پژوهشی  -6

 .96کسب عنوان شرکت دانش بنیان برتر دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال  -7

 

 ها: عضویت

 عضو بنیاد ملی نخبگان. سطح سوم. -1

 .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ISIRI/TC159عضو کمیته تدوین استانداردهای ملی ارگونومی  -2

 .91، سال عضو شورای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز -3

 عضو دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران. -4

 عضو انجمن ارگونومی ایران. -5

 عضو مرکز رشد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. -6

 رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان پیام نصر آریا )شرکت همکار اتوبوسرانی تهران و حومه(. -7

 مشاور معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران در امور اعتباربخشی و رتبه بندی. -8

 ترکیه.دانشگاه آیدین استانبول،  ، مرکز رشدBigshotعضو شورای داوران رویداد بین المللی  -9

 ( سوئیس.IFIAعضو کمیته داوران فدراسیون بین المللی اختراعات ) -10

 

 

 



 
 

 کاری: سوابق

 .86 و 85 سال ،مشهد احمر هالل ای جاده نجات و امداد تیم ویژه امدادگر -1

 .91 سال، (جنوبی پارس) کاویان پتروشیمی شرکت ای حرفه بهداشت و ایمنی مسوول -2

 .91شیراز، سال  پزشکی علوم دانشگاه ،بهداشت دانشکده ،دانشجویی تحقیقات کمیته دبیر -3

 .93ایران، سال  پزشکی علوم دانشگاه بخشی اعتبار طرح اجرایی همکار -4

 پزشکی علوم دانشگاه و توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه در فیزیک و محیطی ارگونومی دروس تدریس -5

 .94و  93، سال تهران
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 کامپیوتری: های مهارت

1. Microsoft windows (expert). 

2. Microsoft Office ; Excel, Word, PowerPoint, Access (expert). 

3. Statistical Software ; SPSS (expert). 

4. Design Software ; AutoCAD (expert). 
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