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 بسمه تعالی

  

 

 2- سوابق تحصيلي : 

 نام دانشگاه معدل
 مدت تحصیل

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

 از تا

 لیسانس بهداشت حرفه ای 85 87 علوم پزشکی همدان 2/16

 فوق لیسانس بهداشت حرفه ای 88 90 علوم پزشکی تهران 81/17

83/17 
علوم پزشکی شهید 

 بهشتی
 دکترا بهداشت حرفه ای 92 98

 

                                                                          

 1- :مشخصات فردی 

 ذکایی مجتبی: نام خانوادگیو  نام

 

                               01/07/1365  تاریخ تولد:

 / ارگونومی شناختی و ایمنی بهداشت حرفه ای دکتری تخصصی :تخصص /درکم

 :یارتباطمسیر 

 09183376627       : شماره همراه
  @ac.irsavehumsmzokaei.     آدرس پست الكترونیكی:

 علمی و پژوهشی آموزشی، سوابق

mailto:mzokaei@savehums.ac.ir
0590124250
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 سابقه فعالیت های پژوهشی:-ب

   سوابق تدریس

 تدریس نظری)نام دروس(

 مقطع تدریس

 کارشناسی کارشناسی کاردانی واحد تعداد

 ارشد

 عوامل فیزیکی  زیان آور محیط کار
  

  

3 

   وامل شیمیایی  زیان اور محیط کارع
  

3 

 اصول نگهداری  و ایمنی بیمارستان
 

  
 

1 

   آشنایی با پرتوهای یونساز 
  

1 

   در عرصهکارآموزی 
  

1 

 ارگونومی
  

  3 

 مهندسی فاکتورهای انسانی
 

  
 

2 

   نمونه برداری از آالیندهای محیط کار
  

3 

   روشنایی محیط کار
  

2 

     2 روش تحقیق در علوم پزشکی

    2  بیماری های شغلی

    2  سم شناسی صنعتی

 5/34 مجموعه واحدها

    مقاله-طرح تحقیقاتی

 مصوب عنوان طرح تحقیقاتی مصوب
یا  مجری

 همكار طرح

سال اجرای 

 طرح

( ومقایسه ی MFAارزیابی و ارزشیابی خستگی عضالنی)

در یک محیط خاص:  RULAآن با ارزیابی پوسچر 

 صنعت  خودروسازی

 

مرکز تحقیقات 

بهداشت کار،علوم 

 پزشکی ایران

 1391 مجری
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تعیین متغیرهای و شاخصهای آنتروپومتریک دانشجویان 

شکی ایران برای طراحی صندلی دانشکده بهداشت علوم پز

 کالس های آموزشی

مرکز تحقیقات 

بهداشت کار،علوم 

 پزشکی ایران

 1390 همکار اصلی

ارزیابی استرس حرارتی کارمندان شرکت پایانه های نفتی 

استراحت و ارائه -، تعیین برنامه کارWBGTبه روش 

 راهکارهای کنترلی

مرکز تحقیقات 

بهداشت کار،علوم 

 پزشکی ایران

 1389 همکار اصلی

 و سازمانی فیزیکی، فردی، عوامل از یک هر نقش بررسی

 کارکنان در عضالنی اسکلتی اختالالت ایجاد در محیطی

 اداری

مرکز تحقیقات 

بهداشت کار،علوم 

 پزشکی ایران

 1393 همکار اصلی

 عضالنی اسکلتی اختالت و غذایی دریافتهای بین ارتباط

 ایران پزشکی معلو دانشگاه اداری درکارکنان

مرکز تحقیقات 

بهداشت کار،علوم 

 پزشکی ایران

 1394 همکار اصلی

بررسی اثر صدای ترافیک بر زمان عکس العمل و خطا در 

 تخمین زمان جابجایی )پایان نامه(

علوم پزشکی 

 تهران
 1390 مجری

بر امواج قلبی، بررسی اثر محتوای مکالمه با تلفن همراه 

در شبیه ساز رانندگی و طبقه مغزی و عملکرد رانندگی 

 بندی بارکارذهنی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

علوم پزشکی 

 شهید بهشتی
 1394 مجری

ارائه یک الگوی کاربردی جهت رتبه بندی کمّی مناطق 

با  HSEمختلف شهرداری تهران از لحاظ عملکرد 

 AHPاستفاده از تکنیک 

علوم پزشکی 

 ساوه

 همکار اصلی

1396 

 یو اقتصاد یاجتماع ،یشغل یارتباط فاکتورها یبررس

 یحوادث شغل امدیبر پ

علوم پزشکی 

 ساوه

 همکار اصلی

1396 

 هحادث استعداد با شناختی های نارسایی ارتباط بررسی

 شاغلین کاری بار و پذیری

علوم پزشکی 

 ساوه

 همکار اصلی

1397 

در کارگران  یاثر مواجهه با صدا بر استرس شغل یبررس

 ینساج عیصنا

 همکار اصلی علوم پزشکی ساوه

1398 
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     مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی

 عنوان مقاله
سال چاب 

 مقاله

نویسنده  ایندکس فارسی

 نفر چندم

بررسی اثر صدای ترافیک بر خطا در تخمین زمان جابه 

 جایی: نقش برونگرایی

 

 سالمت کار  ایران 1391

Scopus, 

ELSEVIER  

and  

EBSCO 

یسنده نو

 مسئول

یک استات تعیین متغیرهای و شاخصهای آنتروپومتریک

 برای طراحی صندلی کالس های آموزشی
 سالمت کار  ایران 1392

Scopus, 

ELSEVIER  

and  

EBSCO 

 نفر اول

و  WBGTارزشیابی شاخص های استرس حرارتی 

P4SR در محیط های  گرم و مرطوب 

 

 مجله سالمت کار 1391

Scopus, 

ELSEVIER  

and  

EBSCO 

 نفر چهارم

ارزیابی پوسچر بدنی جوشكاران به شیوه ارزیابی 

 owasپوسچر 
 مجله  طب کار 1390

 and SID

magi ran,  

Google  

Scholars 

 نفر پنجم

ارزیابی اختالالت اسكلتی عضالنی به روش  خستگی 

زیابی پوسچر ( و مقایسه ی آن با ارMFAعضالنی)
RULA 

 مجله  طب کار 1393

 and SID

magi ran,  

Google  

Scholars 

نویسنده 

 مسئول 

ارزیابی مواجهه شغلی با سیلیس آزاد در فرآیند 

 تخریب ساختمان در شهر تهران

 

 مجله سالمت کار 1393

Scopus, 

ELSEVIER  

and  

EBSCO 

 پنجمنفر 

 کارکنان افسردگی و عمومی سالمت وضعیت رسیبر

 بینهایت فرکانس با مغناطیسی های میدان معرض در

 حرارتی نیروگاه یک در کم

 مجله  طب کار 1393

 and SID

magi ran,  

Google  

Scholars 

 نفر چهارم

سنجش مواجهه شغلی راهبران قطارهای شهری با 

 میدان مغناطیسی پایا
 مجله  طب کار 1395

 and SID

magi ran,  

Google  

Scholars 

 نفر چهارم

اختالل عملكرد شناختی رانندگان تحت مواجهه با 

 صدای ترافیک
 مجله  طب کار 1395

 and SID

magi ran,  

Google  

Scholars 

 نفر اول

http://www.sid.com/
http://www.sid.com/
http://www.sid.com/
http://www.sid.com/
http://www.sid.com/
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     مقاالت در مجالت التین: -1

 عنوان مقاله
سال چاب 

 مقاله
 ایندکس انگلیسی

نویسنده 

 نفر چندم

The Effect of Road Traffic 

Noise on Reaction Time 2015 

Health 

promotion 

practice 

ISI 
نویسنده 

 مسئول

Evaluating the effects of traffic 

noise on reaction time and rate 

of error in drivers' movement 

time estimation 

2012 

Internation

al Journal 

of 

Environme

ntal Health 

Engineerin

g 

Caspur, CNKI 

Expanded Academic 

ASAP 

 نفر اول

Evaluation and validation of 

heat stress indices in Iranian oil 

terminals 
 

2012 

Internation

al Journal 

Occupation

al Of 

Hygiene 

EBSCO, 

Google 

Scholars, 

Iran 

Medex, 

SID 

 نفر چهارم

 ریسک و استیک نیدل با شغلی مواجهه بررسی

 بهداشتی خدمات کارکنان میان در ان فاکتورهای

 سبزوار شهر بیمارستانهای از یكی در درمانی

1396 

 
 مجله سالمت کار

Scopus, 

ELSEVIER  

and  

EBSCO 

 نفر سوم

تدوین و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملكرد ایمنی 

با استفاده از شبكه بیزی و تحلیل سلسله مراتبی 

مطالعه موردی: فعالیت کار در ارتفاع فاز ساخت 

 پاالیشگاه های نفت و گاز

 مجله سالمت کار 1397

Scopus, 

ELSEVIER  

and  

EBSCO 

 نفر سوم

: انسانی های نمونه در مغزی های سیگنال ثبت پروتكل

 نوروارگونومی مطالعات
 مجله سالمت کار 1397

Scopus, 

ELSEVIER  

and  

EBSCO 

نویسنده 

 مسئول

 ارزیابی کلیدی های شاخص انتخاب و تدوین مدل ارائه

 شهری HSE مدیریت سیستم عملكرد
 مجله سالمت کار 1398

Scopus, 

ELSEVIER  

and  

EBSCO 

نویسنده 

 مسئول

 ارزیابی فعال های شاخص سنجی اعتبار و تدوین

-Bow های تكنیک از استفاده با برق ایمنی عملكرد

Tie و Network Bayesian پروژه: موردی مطالعه 

 گاز و نفت صنایع عمرانی های

 ,Scopus کار سالمت مجله 1398
 مجله
 کار سالمت

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2279-fa.pdf
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2279-fa.pdf
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2279-fa.pdf
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2279-fa.pdf
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Developing a Checklist for 

Cognitive Characteristics of 

Driving Scenarios in Dual-Task 

Studies: The Case of Cell Phone 

Use While Driving 

2019 
Health 

Scope 
ISI 

نویسنده 

 مسئول

Development and validation of 

a practical model for 

quantitative assessment of HSE 

performance of municipalities 

using the impact of urban 

management system 

components 

2019 

Journal of 

Health and 

Safety at 

Work 

ISI نفر اول 

Persistent effects of cell phone 
conversation while driving after 

disconnect: physiological evidence 
eand driving performanc 

Under 
review 

R2 

 

Traffic 

Injury 

Prevention 

 

ISI نفر اول 

Tracing the Physiological 
Response and Behavioral 

Performance of Drivers at Different 
Levels of Mental Workload Using 

Driving Simulators 

Under 
review 

R2 

 

Journal of 

Safety 

Research 

 

ISI نفر اول 

    مقاالت ارائه شده در همایش ها

 وضعیت سال ارائه همایش عنوان مقاله

ارزیابی ظرفیت ریوی کارکنان شرکت تولیدی 

 و در اثر مواجهه شغلی با ترکیبات شیمیاییدار

بهداشت و نهمین همایش سراسری 

 ایمنی کار
 سخنرانی 1394

حساسیت پذیری زنان به آالینده های شیمایی 

 در محیط کار

نخستین همایش ملی ارتقاء سالمت 

 زنان در محیط کار
 سخنرانی 1393

ارزیابی و اعتبار سنجی شاخص های استرس 

 از پایانه های نفتیحرارتی در یکی 

هفتمین همایش سراسری بهداشت 

 و ایمنی کار
 پوستر 1390

عملکرد شناختی رانندگان در مواجهه با صدای 

 ترافیک: درونگرایی

بهداشت و نهمین همایش سراسری 

 ایمنی کار
 پوستر 1394

ارزیابی و ارزشیابی وضعیت بدنی جوشکاران در 

 یک شرکت نفتی

داشت هفتمین همایش سراسری به

 و ایمنی کار
 پوستر 1390

https://www.tandfonline.com/loi/gcpi20
https://www.tandfonline.com/loi/gcpi20
https://www.tandfonline.com/loi/gcpi20
https://www.tandfonline.com/loi/gcpi20
https://www.tandfonline.com/loi/gcpi20
https://www.tandfonline.com/loi/gcpi20
https://www.tandfonline.com/loi/gcpi20
https://www.tandfonline.com/loi/gcpi20
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( و MFAارزیابی و ارزشیابی خستگی عضالنی)

در یک  (RULA)مقایسه  با ارزیابی پوسچرال 

 مورد خاص: صنعت خودرو سازی

هفتمین همایش سراسری بهداشت 

 و ایمنی کار
 پوستر 1390

ارتباط بین نوبت کاری و حوادث شغلی در 

 1389-1380)صنایع فلزات سنگین( از سال 

هفتمین همایش سراسری بهداشت 

 و ایمنی کار
 پوستر 1390

    همكاری با مجالت

 سال عنوان همكاری رتبه مجله جلهعنوان م

 داور علمی پژوهشی -علمی  مجله سالمت کار
تا  1393

 کنون

 داور علمی پژوهشی -علمی  مجله طب کار
تا  1393

 کنون

 تخصصی -علمی  مجله هوزان
 عضو هیت تحریریه

 و داور علمی

تا  1394

 کنون

    کتب تخصصی مرتبط 

 ناشر شماره شابک سال چاپ کتاب عنوان

  )جلد اول موزی از حوادثآدرس 

 (دوم
1394  

نشر 

 بازرگانی

  HSEE 1394برنامه جامع مدیریت 
نشر 

 بازرگانی

)ویرایش حدود مجاز مواجهه شغلی

 چهارم(
 کمیته ارگونومی 1394

وزارت 

 بهداشت

 در دست چاپ (ومسدرس آموزی از حوادث )جلد 

    دانشگاهاهمكاری با 

 سال تعداد واحد سمت نام دانشگاه

 واحد درسی 14 هیئت علمی علوم پزشکی زابل
تا  1392

1393 
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 واحد 3 هیئت علمی مدعو غیرانتفاعی کاسپین قزوین
1934-

1395 

 واحد 3 هیئت علمی مدعو ساوهغیرانتفاعی انرژی 
1393-

1394 

   سوابق اجرایی:

 سال پست سازمانی سازمان

رئیس گروه بهداشت دفتر  وزارت صنعت، معدن و تجارت
HSEE 

 تا کنون 92اسفنداز 

دفتر  آموزشگروه مسئول  وزارت صنعت، معدن و تجارت
HSEE 

 تا کنون 92اسفنداز 

 تا کنون 1388از  هشگرپژو مرکز تحقیقات بهداشت کار ایران

 تا کنون 1394 عضو کمیته عضو کمیته راهیردی کشوری ایمنی آب 

عضو شورای هماهنگی روز جهانی بهداشت و 

 ایمنی
 تا کنون 1394 عضویت در شورا

شرکت نفت ستاره خلیج فارس )شرکت تهران 

 جنوب(
 92تا اردیبهشت  91ازآذر  HSEجانشین سرپرست 

 90تا آذر  88از آذر  مسئول ایمنی و بهداشت تیکشرکت پوشان پالس

 شرکت بهین زیست زاگرس
مدرس دوره های ایمنی و 

 بهداشت

تا  89از اردیبهشت 

 91شهریور 

 




