
تاریخ دفاعسالاستاد مشاوراستاد راهنمانام و نام خانوادگیعنوان پایان نامهشماره

1

بررسی اثرات شربت گیاهی آلوئه ورا عالئم گوارشی بیماري ریفالکس 
معدي در کارگران مبتال به ریفالکس معدي مراجعه کننده به درمانگاه 

طب کار بیمارستان حضرت رسول اکرم
891388/10/13-1388دکتر لبافی نژادسامان شفیع زاده

مقایسه سطح استرس شغلی میان پرستاران بخشهاي مختلف در 2
بیمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاییز 1388

891388/12/17-1388دکتر عقیلی نژادهاله چهره گشا

3

تعیین سطح کیفی زندگی در کارگران خدماتی مبتال به بیماریهاي 
پوستی ناشی از کار مراجعه کننده به درمانگاه طب کار بیمارستان 

حضرت رسول اکرم
891388/12/19-1388دکتر عقیلی نژادبهنوش باجالن

4

بررسی میانگین متوسط حجم گلبولی در کارگران کارخانه هاي رنگ 
سازي در محدوده نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر در سال 

1388
891389/01/25-1388دکتر لبافی نژادپرهام هاشمی

5
بررسی الگوي حوادث ناشی از کار در کارگران معدن کار ایرانی که 

891389/02/22-1388آقاي دکتر عقیلی نژاددکتر محمديسودابه علیزادهمورد حادثه شغلی واقع شده اند در فاصله سالهاي 82تا88

6

بررسی سطح کیفی زندگی در میان پرستاران بخشهاي مختلف 
بیمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس پرسشنامه 

رضایت از زندگی همیلتون در دي ماه 1388
891389/02/22-1388دکتر محمديسیامک شکاري

7
بررسی فراوانی دردهاي عضالنی اسکلتی در زنان خانه دار ساکن در 

شهر تهران در سال  1389 901389/09/6-1389دکتر عقیلی نژادسمیرا گودرزي دهریزيمنطقه 8

8

بررسی میزان حوادث رانندگی در رانندگان حرفه اي بین شهري در 
و بررسی ارتباط آن با عوامل همراه 1387- سعیده ساالري و  مریم استان یزد در سال 1388

901389/12/09-1389دکتر عطارچیهدایتی مشکله

9
بررسی میزان فراوانی استرس شغلی در کارکنان یک شرکت داروسازي 

901389/12/14-1389دکتر عقیلی نژادغزال نوروزي خیابانیدر سال 1389

10
بررسی میزان شیوع اختالالت عضالنی گردن وشانه در کارخانه 

891389/12/9-1388آقاي دکتر محمديدکتر غفاريفرزانه یوسفی صدرخودروسازي در سال 1388

901390/01/21-1389آقاي دکتر عقیلی نژاددکتر محمديمونا کمالیبررسی تنش شغلی و عوامل موثربرآن در دانشجویان پزشکی11



12

بررسی شیوع اضطراب در میان دانشجویان دختر مقاطع رشته پزشکی 
در پاییز و زمستان  عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران(پردیس همت)

89
901390/02/12-1389آقاي دکتر عقیلی نژاددکتر لبافی نژادآسیه بساق زاده

13

تعیین پایایی و روایی پرسشنامه هاي عمومی عضالنی اسکلتی 
بدون پرونده و سابقه  نوردیک به زبان فارسی در کارگران سالم(

پزشکی بیماریهاي عضالنی اسکلتی)
1390/02/19دکتر عقیلی نژادکاوه موسوي کانی

14

تعیین فراوانی شکایات تنفسی و اختالالت ریوي براساس تست 
901390/02/27-1389دکتر عطارچیمهدي افراسیابیاسپیرومتري در کارگران یک کارخانه الستیک سازي در سال 1389

15
بررسی ارتباط سطح سرمی سرب خون با عوامل خطر بیماریهاي قلبی-

1390/02/31دکتر غیاثونداحمد سلیمیعروقی در کارگران کارخانه باطري سازي

16

تعیین میزان بازگشت به کار در بیماران جراحی شده به دلیل کمردرد 
1383- 901390/04/11-1389دکتر عطارچیمریم دارنهالدربیمارستا ن حضرت رسول اکرم طی سالهاي 1389

17
بررسی فراوانی و نوع اختالالت شخصیتی رانندگان تاکسی منطقه 2

901390/06/12-1389آقاي دکتر محمديدکتر عقیلی نژادمریم شمس پورتهران و ارتباط آن با متغیرهاي فردي

18

بررسی فراوانی خصوصیات دموگرافیک بیماران دچار آسیبهاي شغلی 
اندامها در مراجعه کنندگان به درمانگاه طب کار بیمارستان رسول 

اکرم در طی سالهاي 1387-1389
13901390/06/14دکتر لبافی نژادمینا موید نیا

19
بررسی ارتباط نوبت کاري و مواجهه با سروصدا با فشارخون کارگران 

901390/06/22-1389خانم دکتر نجومیدکتر عطارچیفرناز صفاخواهکارخانه الستیک سازي در سال 1389

20

مقایسه شدت اختالالت خواب در میان پرستاران بخش هاي مختلف 
بیمارستانهاي تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس پرسشنامه 

هاي اپورت
901390/06/28-1389دکتر عقیلی نژادبتول یزدانی

21
بررسی میزان شیوع کمردرد در کارگران خودروسازي و اثر  در 

RPA901390/07/06-1389آقاي دکتر محمديدکتر غفاريعلیرضا مبصريبروزآن

22
بررسی میزان شیوع مواجهات فیزیکی و رابطه آن با شیوع کمردرد در 

901390/07/13-1389آقاي دکتر محمديدکتر غفاريرضا مغانی لنکرانیکارگران یکی از صنایع تولیدي تهران



23
بررسی اثر مواجهه شغلی با حاللهاي آلی برمیزان فشارخون در 

13901390/12/06آقاي دکتر لبافی نژاددکتر عطارچیفاطمه پیشگاه هادیانکارکنان زن یک کارخانه داروسازي در سال 1390

24

بررسی میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی و تاثیر استرس شغلی 
بر آن دردیپلمات هاي سفارتخانه هاي کشورهاي مختلف در جمهوري 

اسالمی ایران
911391/02/24-1390دکتر عقیلی نژادعامر محمد عبداهللا

25

بررسی فراوانی اختالالت عصبی در کارگران مواجهه یافته با حاللهاي 
13911391/03/30آقاي دکتر عطارچیدکتر لبافی نژادزهرا گلشنیآلی در یکی از موسسات انتشاراتی شهر تهران در سال 1390

26

بررسی پارامترهاي اسپیرومتري و یافته هاي رادیوگرافی قفسه سینه 
ناشی از آلودگی هواي شهر عسلویه در کارگران یک شرکت کشتی 

سازي
911391/05/23-1390آقاي دکتر محمديدکتر عقیلی نژادزینب دهقانی

911391/06/13-1390دکتر عقیلی نژادحسین میرزا باباییبررسی تاثیر عوامل شغلی بر میزان شیوع کمردرد پرستاران27

28

بررسی و مقایسه عالئم تنفسی و نتایج اسپیرومتري و رادیو گرافی بین 
921391/07/12-1391دکتر عقیلی نژادفاطمه امینیکارگران مواحهه یافته و سایر کارکنان کارخانه سیمان در سال 1390

29
بررسی شیوع افت شنوایی ناشی از سروصدا در رانندگان حرفه اي 

921391/07/29-1391دکتر لبافی نژادفرشته ستار قراباغیوسایل نقلیه سنگین در غرب

30
بررسی رابطه کمردردهاي شغلی و مصرف سیگار در بین کارگران 

911391/09/29-1390آقاي دکتر محمديدکتر غفاريمعصومه قادري یکتاصنعتی کشور

31
بررسی حوادث مرتبط با شغل منجر به فوت کارگران صنایع معدنی 

931391/12/07-1392آقاي دکتر لبافی نژاددکتر عقیلی نژادهانیه نعیمیایران در سالهاي 1382-89

32
بررسی فراوانی اختالالت عضالنی در میان پرستاران شاغل در 

1392/03/06دکتر عقیلی نژادنعیمه قدیمیبیمارستانهاي آموزشی شهرستان اردبیل در سال 1389

33
تعیین سیر بیماري درماتیت تماسی آلرژیک و بررسی احتمال ارتباط 

1392/03/06دکتر غفاريمحمد حسن نصیري کاشانیبا شغل در بین افراد ارجاع شده......

34
برسی میزان شیوع درماتیت شغلی و عوامل خطرساز مرتبط با آن در 

931392/07/17-1392آقاي دکتر محمديدکتر عقیلی نژادآناهیتا الهیآرایشگران شهر تهران در سال 1390



35
بررسی فراوانی فاکتورهاي خطرموثر بر بیماري هاي قلبی و عروقی در 

931392/10/9-1392دکتر لبافی نژادامیر بابارانندگان وسایل نقلیه سنگین در شهر تهران

36

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ویژگیهاس شخصیتی در بین 
امدادگران جمعیت هالل احمر تهران و تاثیر آموزشهاي حرفه اي بر 

تعهد سازمانی
931393/06/3-1392دکتر عقیلی نژادمرجان شمس پور

37

work)بررسی ارزش پیش گوئی کننده شاخص توانایی انجام کار
جهت پیش بینی مرخصی هاي استعالجی و از کار  (ability index

افتادگی هاي ناشی از کار
13931393/07/20دکتر کبیرفتانه اکبري

38
بررسی تاثیر شالیکاري در ایجاد  اختالالت عضالنی اسکلتی کشاورزان 

931393/09/24-1392خانم دکترکبیردکتر عقیلی نژادسهیال عباس زاده گودرزيشهرستان بابل

بررسی عوامل موثر در غیبت از کار در یکی از صنایع 39
خودروسازی ایرات در سالھای ١٣٩٠-١٣٩٢

941393/10/9-1393خانم دکتر کبیردکتر عقیلی نژادمحمدرضا ترابی

40
بررسی ارتباط توانایی انجام کار و اختالالت خواب در کارگران یکی از 

941394/02/23-1393آقاي دکتر عطارچیدکتر لبافی نژادنفیسه سلطانیکارخانجات تولید لبنیات در سال 1393

41
بررسی فاکتورهاي روانی و فیزیکی شغلی بر میزان شیوع درد گردن و 

941394/04/9-1393دکتر کبیرحمیدرضا برزگر بفروئیشانه در معلمان استان یزد در سال 1393

42
بررسی فراوانی آسیب هاي شغلی در کارگران صنایع فوالد کشور طی 

الی 90 941394/04/9-1393دکتر عقیلی نژادفاطمه دپیشگاهیسالهاي 1382

43

و  بررسی تاثیر آموزش هاي ارگونومیک بر وضعیت بدنی(بوسچر)
فراوانی اختالالت عضالنی اسکلتی در کارگران یک کارخانه 

خودروسازي
941394/05/31-1393دکتر عقیلی نژادسهند کیا

44

ارزیابی ارتباط بین عوامل خطرساز ارگونومیک با میزان فراوانی 
اختالالت عضالنی اسکلتی در مونتاژکاران یخچال شرکت سامسونگ 

در سال 1394
951394/06/28-1394دکتر عقیلی نژادمیترا اردکانی مقدم

45
بررسی شیوع درماتیت تماسی در کارگران کارواش شهر ورامین در 

13941394/06/31خانم دکتر کبیردکتر عقیلی نژاداحمد رشوندسال 1392

46
بررسی نقش فاکتورهاي روانی و فیزیکی شغلی بر میزان شیوع درد 

951394/12/24-1394دکتر کبیرحسین طالبیکمر در معلمان شهر یزد در سال 1394



بررسی وضعیت سالمت روان در معلمان یکی از شھرستانھای 47
استان ھمدان در سال ١٣٩۵

951395/06/07-1394دکتر کبیرامین شهبازي

بررسی دموگرافیک قربانیان حوادث ناشی از کار ارجاعی بھ 48
مرکز پزشکی قانونی

13951395/06/07دکتر فریده خدابندهدکتر کبیرمهسا کاهانی

49

بررسی ارتباط بین اختالالت عضالنی اسکلتی و وضعیت بدنی کارگران 
و شرایط در کارگران بسته بندي صنایع داروسازي تحت پوشش 

دانشگاه علوم پزشکی ایران،سال 1387-88
951395/06/09-1394دکتر لبافی نژادزهرا مقیمی

میزان فراوانی آسیب نیدل استیک و عوامل مرتبط با آن در 50
تا ١٣٩۴ کارکنان بیمارستان میالد بین سالھای ١٣٩١

951395/06/16-1394دکتر عقیلی نژادساره شاهوردي

1365آقاي دکتر محمديدکتر لبافی نژادایل نازکیا قاديبررسی اختالالت خواب در کارگران در معرض مواجهه با سرو صداي شغلی در یکی از کارخانجات نساجی ایران در سال 511394

52
تاثیر آگاھی از علم ارگونومی بر میزان آسیب ھای اسکلتی-

عضالنی کادر پرستاری در بیمارستان ھای آموزشی منتخب 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

951395/06/16-1394دکتر نصیری کاشانیرضا شیخ شعربافان

ارتباط کیفیت خواب و سالمت عمومی در دستیاران دانشگاه علوم 53
پزشکی ایران در سال ١٣٩٣

13951395/07/06دکتر عقیلی نژاددکتر کبیرسید محمود میرنژاد

بررسی نقش فاکتورھای خطر ارگونومی  در ایجاد اختالالت 54
عضالنی اسکلتی در معلمان شھرستان رباط کریم در سال ١٣٩۴

951395/07/06-1394دکتر کبیرعلی حسین زاده یزن آباد

55
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و اختالالت عضالنی اسکلتی 

در پرستاران در یکی از بیمارستانھای دانشگاه علوم پزشکی 
ایران در سال ١٣٩۴

951395/07/27-1394دکتر نصیری کاشانیبهزاد پور فالح

بررسی عوامل موثر بر اختالل خواب در دانشجویان پزشکی 56
مقطع بالینی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

13961395/08/26-1395دکتر نصیری کاشانیآزاده قره داغی

57
بررسی ارتباط بین فراوانی اختالالت عضالنی اسکلتی با 

افسردگی ، اضطراب و استرس در کارکنان ستادی سازمان 
اوقاف و امور خیریھ در سال ١٣٩۴

13961395/12/10-1395دکتر عقیلی نژادعلیرضا امیر آبادي

58
بررسی فراوانی اختالل خواب در بیماران مبتال بھ سرگیجھ در 

بین مراجعین بھ در مانگاه گوش و حلق و بینی در یکی از 
بیمارستانھای وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشکی ایران

13961396/04/25-1395دکتر نصیری کاشانیشایان کمالفر


