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 .1396 ، سالدانشگاه علوم پزشکی ایران ،ارگونومیتخصصی  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 .ارشد کارشناسی نامه

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

-25814 ایران، پزشکی علوم دانشگاه .دکترا نامه پایانایران.  پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان کارکنان در

127-01-94. 

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

 .90-01-01-3761 شیراز، پزشکی علوم دانشگاه

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

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

-5707 شیراز، پزشکی علوم دانشگاه. پاسخ زمان و عمومی سالمت روی بر نظامی رادارهای امواج اثر بررسی -5

90. 



 
 

 علوم دانشگاه .دانشجویان پاسخ زمان روی بر همراه تلفن از ناشی موج ریز با مواجهه مدت کوتاه اثر بررسی -6

 .90-01-01-3764 شیراز، پزشکی

 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 دانشگاه .بیوتیک آنتی به نسبت بافتی

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

 .اصلی همکار ،یزد

 شیراز. پزشکی علوم دانشگاه. QEC روش به جوشکاران در عضالنی-اسکلتی اختالالت به ابتال ریسک ارزیابی -9

 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 ،.ایکس اشعه محدوده

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

 .92-01-12-24391ایران،  پزشکی علوم دانشگاه .سونوگرافی متخصصان مچ و دست ناحیه راحتی افزایش

 علوم دانشگاه .دانشجویان در پاسخ زمان روی بر 3G و GSM همراه های تلفن تاثیر ای مقایسه بررسی -12

 ایران. پزشکی

 دانشگاه. بیماران آندوسکوپی انجام حین در متخصصین های اندام راحتی و عضالت الکتریکی فعالیت بررسی -13

 .544 .ایران پزشکی علوم

 حضرت بیمارستان گوارش دستگاه های سرطان بروز در استاندارد بندی طبقه اساس بر شغل نوع بررسی -14

 .7954. ایران پزشکی علوم دانشگاه. 1393 سال( ص) اکرم رسول

 تهران استان در لبنی صنایع از یکی در شاغل کارگران در ریوی عملکرد و تنفسی های نشانه و عالئم بررسی -15

 .12347. ایران پزشکی علوم دانشگاه. 1395 سال در

 دانشگاه ازبیمارستانهای دریکی درپرستاران اسکلتی عضالنی واختالالت شغلی رضایت بین ارتباط بررسی -16

 .1373. ایران پزشکی علوم دانشگاه. 1394 درسال ایران پزشکی علوم

 صنایع از یکی در شاغل کارگران در متابولیک سندروم و کار محیط در صدا و سر با مواجهه بین ارتباط تعیین -17

 .1686. ایران پزشکی علوم دانشگاه. 1396 سال در فلزی

 بیمارستان از یکی پرستاران در کمر و زانو درد شیوع میزان بر شغلی فیزیکی و روانی فاکتورهای نقش بررسی -18

 .1687. ایران پزشکی علوم دانشگاه. 1396 سال در ایران پزشکی علوم دانشگاه تابعه های



 
 

 اختالالت کننده ایجاد فاکتورهای ریسک کاهش در آن اثربخشی ارزیابی و ارگونومی ای مداخله برنامه اجرای -19

. ایران پزشکی علوم دانشگاه. (ص)اکرم رسول حضرت بیمارستان الپاروسکوپی جراحان در عضالنی – اسکلتی

14836. 

 

 :ها پایان نامه مشاوراستاد راهنما و 

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

 استاد مشاور.،  4663ارگونومی، 

پایان نامه آقای  عضالنی. اسکلتی اختالالت بر کالن بارویکرد مشارکتی ارگونومی مداخالت برنامه اثربخشی -2

 استاد مشاور.،  4841 ،ارگونومی گروه ،مهرعلیان

 ایستادهفعالیت های  در پا کف بر وارد فشار و راحتیبر  آن تاثیر میزان ارزیابی و شیبدار کفی ساخت طراحی و -3

 استاد مشاور.، 1465 امه خانم طاهرزاده، گروه ارگونومی،پایان ن .مدت طوالنی

 گروه ،ولیزاده خانم نامه پایان تاران بیمارستان روانپزشکی ایران.ارزیابی تاثیر بار کاری بر فرسودگی شغلی پرس -4

 استاد مشاور.، 13230 ارگونومی،

 خانم نامه پایان نی پرستاران بیمارستان های ساوه.عضال –بررسی تاثیر بار کاری ذهنی بر اختالالت اسکلتی  -5

 استاد مشاور. ارگونومی، گروه ،آرامی

 و عضالنی – اسکلتی اختالالت از پیشگیری منظور به ارگونومی شو ایستاده میز ارزیابی و ساخت طراحی، -6

، 220 .ایران پزشکی علوم دانشگاه ارگونومی، گروه. پایان نامه آقای محمد اهلل رضایی. اداری پرسنل راحتی افزایش

 استاد مشاور.

 حین در کامپیوتر کاربران بدن اندامهای وانحراف کار خطا،راحتی ،میزان سرعت عملکردی پارامترهای ارزیابی -7

 استاد مشاور.، 2651 ارگونومی، گروه ،میر جلیلی خانم نامه پایان. داده وروی ابزارهای با عملیات

 های بیمارستان از یکی در شاغل پرستاران در زندگی کیفیت و عضالنی اسکلتی اختالالت ارتباطبین بررسی -8

استاد ، 15874 گلزاره، دانشکده پزشکی، خانم نامه پایان .1398 سال در ایران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی

 راهنما.

ایران. پایان  در آرد تولیدی شرکت یک در مشارکتی ارگونومی رویکرد با ارگونومی مداخالت برنامه اثربخشی -9

 استاد مشاور. ،4842 ، گروه ارگونومی،نامه آقای محمد محسنی



 
 

 اختالالت ریسک به ابتال میزان بر دندانپزشکی در رایج صندلی نوع دو با زینی مدل صندلی ای مقایسه بررسی -10

 استاد ،15116 ارگونومی، گروه ، خانم علینژاد نامه دندانپزشکان. پایان در شده ادراک راحتی و عضالنی -اسکلتی

 .مشاور

 عضالنی اسکلتی اختالالت کاهش منظور به آندوسکوپ نگهدارنده مکانیکی بازوی ارزیابی و ساخت ، طراحی -11

 .مشاور استاد ،2653 ارگونومی، گروه سیادت، آقای نامه بیماران. پایان آندوسکوپی حین در

 

 کنفرانس ها:

  .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. 



 
 

 .97سومین همایش دو ساالنه ارگونومی، مهر  -7

 قطعات مونتاژ صنعت یک در عضالنی اسکلتی اختالالت کاهش منظور به مشارکتی ارگونومی ای مداخله برنامه

 خودرو. 

 .پذیرفته شده برای پوستر 

 .97 مهر ارگونومی، ساالنه دو همایش سومین -8

 کاربران. توسط شده درک راحتی و پا کف فشار بر شده طراحی ارگونومیک پشتی کوله تأثیر ارزیابی

 .پذیرفته شده برای سخنرانی 

 .98دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی، اردیبهشت  -9

 ایستادن.بررسی تاثیر کفپوش ارگونومیک و سطح سخت بر توزیع فشار کف پایی در افراد سالم هنگام 

 .پذیرفته شده برای پوستر 
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3. Statistical Software ; SPSS (expert). 

4. Design Software ; AutoCAD (expert). 



 
 

 :پژوهشی عالیق
 


