
تاریخ دفاعسالاستاد مشاوراستاد راهنمادستیارعنوان پایان نامه
بررسی ارتباط میان ساعات کار با رایانه و اختالالت خواب در کاربران 

891388/12/24-1388دکتر عقیلی نژاددکتر لبافی نژادضرغام صادقیرایانه در کارکنان مرکزآمار ایران در سال 1388

بررسی میزان بازگشت به کار بعد از اولین سکته قلبی و عوامل موثر بر 
آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم بین 

سالهاي 1385- 1387
891389/01/30-1388دکتر محمديدکتر عطارچیآزاده امیري

تعیین ارتباط سطح سرمی و عوارض وابسته به مواجهه با سرب در 
891389/04/15-1388دکتر غیاثوندنیما بریجانیکارگران یک کارخانه باطري سازي در سالهاي 1388- 1387

بررسی میزان استرس شغلی و عوامل موثر برآن در دستیاران رشته 
13901390/02/12دکتر عطارچیمریم  ملکهاي مختلف بیمارستان حضرت رسول اکرم

بررسی ارتباط سطح سرمی سرب خون با عوامل خطر بیماریهاي قلبی -
13901390/02/31دکتر غیاثونداحمد سلیمیعروقی در کارگران کارخانه باطري سازي

بررسی میزان فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران 
1390/11/10دکتر عقیلی نژادالهه کبیرسابق در سال 1389

مقایسه میزان بروز حوادث شغلی و عوامل مرتبط با آنها در بین معادن 
و صنایع معدنی تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع 

معدنی ایران طی سالهاي 90-1382
13911391/02/18دکتر کوهپایه زادهدکتر عقیلی نژادمجید گل ابادي

مقایسه اختالالت خواب در کارگران نوبت کار و غیر نوبتکار و شاغل در 
13911391/02/23دکتر عطارچیدکتر لبافی نژادبهروز عظیم زادهیکی از کارخانجات چاپ شهر تهران در سال 1389

بررسی فراوانی مواجهه شغلی با سیلیس در بیماران مسلول شناخته 
921392/03/24-1391دکتر نجومیدکتر عطارچیعلی اکبر یار احمديشده استان لرستان از سال 90-1385

بررسی اپیدمیولوژیک علل غیبت از کار ناشی از بیماري و عوامل موثر 
13941393/07/14دکتر غفاريدکتر محمديفاطمه والی رادبر آن در یکی از صنایع خودروسازي در طی سالهاي 91-1390

بررسی ارتباط بین اختالالت اسکلتی عضالنی و کیفیت زندگی و 
13941393/07/20دکتر کبیردکتر عقیلی نژادنگار عقیلیسالمت روان کارکنان شرکت ابفا فارس فارس در سال 1392



بررسی اثر همزمان مواجهه شغلی با سروصدا و حالل هاي آلی بر 
وضعیت شنوایی کارگران شاغل در یکی از کارخانه هاي الستیک سازي 

کشور در طی سالهاي 93-1392
13941394/02/14دکتر عطارچیدکتر محمديغفور پور زارع

بررسی رابطه ي بین شیوه ي زندگی با میزان غیبت از کار ناشی از 
941394/02/16-1393دکتر عطارچیدکتر غفاريمحمدباقر جبلیبیماري در کارکنان نظام سالمت

مقایسھ ی کیفیت زندگی کارورزان پزشکی و دامپزشکی در
13951394/08/04دکتر لبافی نژادزھرا ایمانی زادهدانشگاھھای شھر تھران در سال ١٣٩٣

بررسی نوع شغل براساس طبقھ بندی استاندارد در بروز
(ص)سرطانھای دستگاه گوارش بیمارستان حضرت رسول اکرم

سال ١٣٩٣
13951394/08/11دکتر کبیرحسین دانش

بررسی ارتباط عوامل شغلی با شاخص توانایی انجام کار در
کارگران شاغل در یکی از مجتمع ھای صنعتی کشور در طی

و ١٣٩۴ سالھای ١٣٩٣
13951394/11/19دکتر عطارچیدکتر محمديمتین نصر اصفهانی

بررسی تاثیر نوبت کاری بر بیماریھای ایسکمیک قلبی در یکی
و ١٣٩۴ از صنایع استان تھران در سال ١٣٩٣

13951394/12/03دکتر کبیردکتر محمديعلی حق جو
ارزیابی مقایسھ ای راحتی در حال کار با میکروسکوپ با دو مدل 

صندلی زینی طراحی شده و معمولی
13951395/09/29دکتر لبافی نژادعلی باقرزاده

ارزیابی نقش عوامل خطر ارگونومیک جراحی ھای مختلف(
در فراوانی یا  جراحی باز، الپاروسکوپی و میکرو سرجری)

تشدید اختالالت عضالنی اسکلتی در جراحان یکی از بیمارستان 
ھای تابعھ دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ١٣٩۴

13951395/10/27دکتر عقیلی نژادعلی اصغر احسانی

سال متوالی در یک مقایسھ شاخصھای اسپیرومتری در طی ۵
تا ١٣٩٢ کارخانھ تولید سولفات در شھر تھران بین سالھای ١٣٨٨

13961395/7/26آقاي دکتر محمديدکتر عطارچیسیما محتشم

بررسی ارتباط شاخص توانایی انجام کار با وضعیت غیبت از کار 
در یکی از کارخانھ ھای تولید لوازم یدکی خودرو در طی سالھای 

١٣٩٠-٩١
13961395/8/3دکتر محمديمهین حسینی نژاد محبتی

بررسی نقش عوامل خطر ارگونومیک در ایجاد و یا تشدید 
فراوانی اختالالت اسکلتی عضالنی و ساختار قامتی در دانش 

آموزان مقطع ششم ابتدایی ناحیھ یک آموزش و پرورش کرج در 
سال تحصیلی ٩۵-٩۴

13961395/9/15دکتر کبیرشهربانو مسلمی


