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"بسمه تعالی"

کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی

اطالعات شخصی
مهران:نام

قلعه نوي: نام خانوادگی
1359:تاریخ تولد

، گروه مهندسی بهداشت حرفه ايقزوین، بلوار شهید باهنر،دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشکده بهداشت :آدرس محل کار
mghalenoy@qums.ac.ir,ghalenoy@gmail.com:آدرس پست الکترونیکی*

تحصیالت عالیه(سوابق تحصیلی(

رشته تحصیلی
گرایش رشته 

تحصیلی
درجه علمی

دانشگاه محل 
تحصیل

شهر محل 
تحصیل

کشور محل 
تحصیل

تاریخ فراغت 
از تحصیل

کاردانی-ایمنی صنعتی
حفاظت و بهداشت 

کار
1379بهمن ایرانتهران

شناسیرکا-بهداشت حرفه اي
حفاظت و بهداشت 

کار
1381بهمن ایرانتهران

1385بهمن ایرانتهرانتربیت مدرسکارشناسی ارشد-بهداشت حرفه اي

هاي نوشته شده در دوران تحصیلنامهپایان
نام استاد یا اساتید راهنمامقطع تحصیلینامهعنوان پایان

حجارتباردکتر محمد کاردانیگزارش کاراموزي با عنوان بررسی ایمنی و بهداشت صنعتی در شرکت مارگارین
گزارش کارورزي با عنوان بررسی ایمنی و بهداشت صنعتی در شرکت آجر ماشینی 

فیروزآباد
مهندس امیرحسین متینکارشناسی

در HEARTآنالیز ایمنی خطاي انسانی در اپراتورهاي اتاق کنترل توسط تکنیک 
یک مجتمع پتروشیمی

دکتر حسن اصیلیانکارشناسی ارشد

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی
تا تاریخاز تاریخمحل فعالیتنوع همکارينام مجمع

ارگونومی و مهندسی 
فاکتورهاي انسانی ایران

تاکنون86مهر تهرانعضویت

انجمن علمی بهداشت کار 
ایران

تاکنون88مهر تهرانعضویت
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 عضویت در کمیته ها و شوراها
تا تاریخاز تاریخمکانهمکارينوعنام کمیته یا شورا

رشته بهداشت کمیته ارزشیابی درون گروهی
حرفه اي

عضو اصلی
دانشکده بهداشت و 

پیراپزشکی
تاکنون1386

طرح درس و ارزشیابی درونی کمیته 
EDO

عضو
دانشکده بهداشت و 

پیراپزشکی
13861387

اطالع رسانی سیاست گذاري کمیته 
دانشکده

عضو
بهداشت و دانشکده 

پیراپزشکی
13861387

90فروردین1388دانشکده پرستاري عضوژوهشی شوراي پ

عضوشوراي پژوهشی
دانشکده بهداشت و 

پیراپزشکی
تاکنون1390

تا کنون1391دانشکده بهداشتمسئولژي آموزشیکمیته تکنولو

کنونتا 1392دانشگاهEDCمسئولکمیته آموزش الکترونیک دانشگاه

 سابقه ارائه خدمات آموزشی

عنوان درسنوع درسمقطع تحصیلیمؤسسه محل تدریس
تعداد 
واحد

سال تحصیلی

93-292و ارزیابی ریسکمدیریت تئوريکارشناسیدانشکده بهداشت 
91-2390ایمنی در محیط کار عملی-تئوريکارشناسیدانشکده بهداشت 
91-1390ایمنی در محیط کار عملی-تئوريکارشناسیدانشکده بهداشت 
88-289مهندسی فاکتورهاي انسانیعملی-تئوريکارشناسیدانشکده بهداشت 
91-190مدیریت صنعتیتئوريکارشناسیدانشکده بهداشت 
91-3390ایمنی در محیط کار عملی-تئوريکارشناسیدانشکده بهداشت 
GIS290-91عملی-تئوريکارشناسیدانشکده بهداشت 
89-288نویسی کامپیوتربرنامه عملی-تئوريکارشناسیدانشکده بهداشت
89-388در مدیریتکاربرد کامپیوترعملی-تئوريکارشناسیدانشکده بهداشت
90-289مهندسی فاکتورهاي انسانیعملی-تئوريکارشناسیدانشکده بهداشت 
90-389کاربرد کامپیوترعملی-تئوريکارشناسیدانشکده بهداشت 
88-3387ایمنی در صنعت عملی-تئوريکارشناسیدانشکده بهداشت 
88-2387ایمنی در صنعت عملی-تئوريکاردانیدانشکده بهداشت
89-288سیستمهاي مدیریت یکپارچهتئوريکارشناسیدانشکده بهداشت
89-288روشنایی در محیط کارتئوريکارشناسیدانشکده بهداشت
89-386کارورزيعملیکارشناسیدانشکده بهداشت
89-1286کاراموزيعملیکاردانیدانشکده بهداشت
87-186حوادث ناشی از کارتئوريکاردانیدانشکده بهداشت
87-186تشکیالت خدمات بهداشتیتئوريکاردانیدانشکده بهداشت
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89-388کاربرد کامپیوترعملی-تئوريکاردانیدانشکده بهداشت
89-188سیستمهاي اطالع رسانی پزشکیعملی-تئوريارشدکارشناسیدانشکده پیراپزشکی

88-287مهندسی فاکتورهاي انسانیتئوريکاردانیموسسه آموزش عالی کار 
88-287ارگونومیتئوريکارشناسیموسسه آموزش عالی کار
87-386سیستمهاي پایش ایمنیتئوريکارشناسیموسسه آموزش عالی کار

87-286مدیریت در سیستمهاي هوشمند ایمنیتئوريکارشناسیعالی کارموسسه آموزش 
89-288تحلیل اثر بخشی ایمنیتئوريکارشناسیموسسه آموزش عالی کار
88-387مدیریت ریسکتئوريکارشناسیموسسه آموزش عالی کار
88-287ایمنی سیستمتئوريکارشناسیموسسه آموزش عالی کار

88-387مهندسی ایمنیتئوريکاردانیعالی کارموسسه آموزش
89-386پروژهعملی-تئوريکارشناسیموسسه آموزش عالی کار
88-387اصول مدیریت ایمنیتئوريکارشناسیموسسه آموزش عالی کار
87-286مدیریت ایمنیتئوريدانیکارموسسه آموزش عالی کار

 مواد آموزشیبه صورت کتاب، ( آثار منتشر شده(
سال چاپنام انتشاراتنویسندهنوع فعالیتعنوان

1388زمستان -مهران قلعه نويتهیه و اجرافرایند آموزشی کالس درس مجازي
لوح فشرده جمعیت شناسی و تنظیم 

خانواده
CDآموزشی

نسیم بهرامی، محمد علی سلیمانی، 
نويمهران قلعه

دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین

1388زمستان 

لوح فشرده طراحی روشنایی در 
محیط کار

CDمهران قلعه نويآموزشی
دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین

1388زمستان 

بسته آموزشی مهندسی فاکتورهاي 
انسانی 

CDمهران قلعه نويآموزشی
دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین

1390زمستان 

تکنیکهاي تجزیه و تحلیل خطر براي 
1391تابستان فن آورانزهرا قلی-مهران قلعه نويکتابسیستمایمنی 

مهران قلعه نويآموزشیGISCDفیلم آموزشی 
دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین

1391زمستان 

مهران قلعه نويآموزشیCDفیلم آموزشی برنامه نویسی کامپیوتر
دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین

1391زمستان 

Endفیلم آموزشی کار با نرم افزار 
Note

CDمهران قلعه نويآموزشی
دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین

1391زمستان 
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آموزشی، پژوهشی و اجرایی(هاي مختلف شرکت در دوره(
تاریخ برگزاريمحل برگزارينوع فعالیتنام دوره

1381شرکت نایلون سپیدمدرسايکنترل گرما و استرسهاي حرارتی براي کارشناسان بهداشت حرفه 

مدرساصول و مبانی بهداشت حرفه اي
مرکز بهداشت پاکدشت

1382

مدرسروشهاي آموزش ایمنی
مرکز بهداشت پاکدشت

1382

مدرساستراتژیهاي پیشگیرانه در برابر حوادث صنعتی و تحقیق درباره حوادث
مرکز بهداشت پاکدشت

1384

1385پتروشیمی بندر اماممدرسارگونومی براي مهندسین

ارگونومی براي کارکنان
مدرس

1385پتروشیمی شهید تندگویان

Hazop
مدرس

1385عسلویه

اصول بازرسی از محیط کار
مدرس

1385شرکت پونل

شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
مدرس

1386شرکت قطارهاي مسافربري رجا

ارگونومی کاربردي در محیط کار
مدرس

1386مرکز بهداشت دماوند

روشنایی در محیط کار
مدرس

1388مرکز بهداشت استان قزوین

1388دانشگاه علوم پزشکی قزوینمدرسآشنایی بارسانه هاي الکترونیکی  آموزش

1388دانشگاه علوم پزشکی قزوینمدرسآشنایی نرم افزارهاي تهیه سی دي هاي آموزشی

1388دانشگاه علوم پزشکی قزوینمدرس)5s(انضباط کاري نظام آراستگی و نظم و 

1387دانشگاه علوم پزشکی قزوینمدرسجستجو در اینترنت

1387مرکز بهداشت البرز قزوینمدرستوجیه اقتصادي ارگونومی

1389دانشگاه علوم پزشکی قزوینمدرستهیه فیلمهاي آموزشی

1389دانشگاه علوم پزشکی قزوینمدرسEndNoteآشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی 

1390دانشگاه علوم پزشکی قزوینمدرسارگونومی اداري
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ارگونومی اداري
شرکت پخش فراورده هاي مدرس

نفتی منطقه قزوین
1390

1390دانشگاه علوم پزشکی قزوینمدرستکنولوژي آموزشی

1390علوم پزشکی قزویندانشگاه مدرسآموزش الکترونیک در علوم پزشکی

1391مرکز بهداشت بوئین زهرامدرسارزیابی ریسک مواد شیمیایی

1392دانشکده بهداشتمدرسروش تحقیق و پروپوزال نویسی

1392دانشکده بهداشتمدرسآشنایی با سامانه یادگیري الکترونیکی دانشگاه

ها، جوایز و تقدیرهاتشویق

مقام اعطاکنندهدریافتمحلعلت دریافتعنوان
تاریخ 
دریافت

رسانه آموزشی جمعیت شناسی و تنظیم 
خانواده

فرآیند برتر آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین
1389ریاست محترم دانشگاه

فرآیند برتر آموزشیفرایند آموزشی کالس درس مجازي
دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین
1389ریاست محترم دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی امور درآمدزاییامور درآمدزایی دانشگاهپیشبرد 
قزوین

89ریاست محترم دانشگاه

برگزاري همایش بیوالکترومغناطیس
برگزاري همایش 
بیوالکترومغناطیس

دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین

90ریاست محترم دانشگاه

هاها و کارگاهها، بازآموزياندیشیشرکت در هم

اندیشی، بازآموزي، کارگاه و غیرههمنام 
طول مدت دوره 

)ساعت(
تاریخ برگزاريمحل برگزاري

قم60رهروان والیت  
تا 31/5/91
3/6/91

پنجمین همایش سراسري یادگیري الکترونیکی در علوم 
پزشکی

1390کرمان36

1390دانشگاه علوم پزشکی قزوین8در تحقیقات علوم پزشکیآمار 

1390دانشگاه علوم پزشکی قزوین8روش تحقیقآمار و

1390قزوینبین المللی امام خمینیدانشگاه 27طرح ضیافت اندیشه اساتید
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چهارمین همایش سراسري یادگیري الکترونیکی در علوم 
پزشکی

1389تبریز18

1389دفتر آموزش و پژوهش استانداري8دوره آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري

1389دفتر آموزش و پژوهش استانداري4مدیریت خصوصی سازي

1389دفتر آموزش و پژوهش استانداري9سیستمهاي اطالعات مدیریت

1389دانشگاه علوم پزشکی قزوین4مقاله نویسی پیشرفته

1388دانشگاه علوم پزشکی قزوینOHSAS1800016اصول و مبانی 

1388علوم پزشکی قزویندانشگاه16ارزیابی ریسک

1388دانشگاه علوم پزشکی قزوین8جستجو و دریافت کتب الکترونیکی مرجع

1388دانشگاه علوم پزشکی قزوین8استاد توانمند

1387دانشگاه علوم پزشکی قزوین4سیستم سما

ریزي درسیکارگاه یک روزه برنامه
و روش تدریس مقدماتی

1386قزویندانشگاه علوم پزشکی 4

1385مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران8نظام آراستگی سازمان

1384مرکز بهداشت پاکدشت16کارگاه طراحی ارگونومیک محیط کار

1383مرکز بهداشت پاکدشت16ارزیابی ریسک

1382مرکز بهداشت پاکدشت16طراحی محیط کار
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سوابق پژوهشی
 طرح پژوهشی

/ همکارمجري طرحطرحعنوان ردیف
مدت محل طرحنوع طرحهمکاران

طرح

/ مصوب
غیر 

مصوب
تاریخ

1
بررسی صدمات تکراري ناشی از کار با 

رایانه در دانشجویان

–ثنا شکري 
معصومه 
پرهیزکاري

مهران قلعه 
احمد -نوي

نیک پی
دانشجویی

دانشگاه 
علوم 

پزشکی 
قزوین

1392مصوب180

2

ه گیري و ارزیابی تراز فشار صوت و انداز
پارامترهاي وابسته در بخش مراقبت 

(ICU)هاي ویژه 
بیمارستانهاي دولتی بوعلی،شهید 

رجایی،قدس و رازي شهر قزوین در مهر 
1391ه ما

سعید نجفی
احمد نیک 
پی ، مهران 

قلعه نوي
دانشجویی

دانشگاه 
علوم 

پزشکی 
قزوین

1391مصوب180

3
شیوع اعتیاد به اینترنت در بررسی میزان 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
1391در سال

محمد غربی
مهران قلعه 

نوي
دانشجویی

دانشگاه 
علوم 

پزشکی 
قزوین

1391مصوب180

زیابی میزان شیوع اختالالت اسکلتی ار4
پرسنل آزمایشگاههاي عضالنی در 

بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم 
قزوینپزشکی 

مهران قلعه 
نوي

دانشجویی

دانشگاه 
علوم 

پزشکی 
قزوین

1391مصوب180

زیابی میزان شیوع اختالالت اسکلتی ار5
عضالنی در اساتید و کارکنان دانشکده 

بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی قزوین و ارتباط 

آن با شرایط ایستگاه کاري آنه

مهدي 
آقانسب،بهرام 

کوهنورد

مهران قلعه 
احمد نوي، 

نیک پی
دانشجویی

دانشگاه 
علوم 

پزشکی 
قزوین

1391مصوب180

6
بررسی روند بروز حوادث ناشی از کار 

در یک شرکت 89- 84طی سالهاي 
کاغذ سازي

سعید یاري
مهران قلعه 
نوي، احمد 

نیک پی
دانشجویی

دانشگاه 
علوم 

پزشکی 
قزوین

1390مصوب180
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7
بررسی وضعیت بهداشت ، ایمنی  و 

محیط زیست آزمایشگاههاي آموزشی 
پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سعید یاري
احمد نیک 
پی ، مهران 

قلعه نوي
دانشجویی

دانشگاه 
علوم 

پزشکی 
قزوین

1390مصوب180

8
ارزیابی تراز صدا در بخش مراقبتهاي 

ویژه بیمارستان شهید رجایی شهر قزوین  
1390در سال 

حامد ندري ، 
بهزاد شیخ 

رحیمی

احمد نیک 
پی ، مهران 

قلعه نوي
دانشجویی

دانشگاه 
علوم 

پزشکی 
قزوین

1389مصوب180

9
تعیین خطرات شغلی در واحد بسته بندي  
قرص شرکت پاکشو با استفاده از تکنیک 

PHA 1390در سال

فرحناز 
ذولقدر ، 
نگین 

طاهرخانی

ویدا 
زراوشانی ، 
مهران قلعه 

نوي

دانشجویی

دانشگاه 
علوم 

پزشکی 
قزوین

1389مصوب180

١٠
بررسی استرس هاي گرمایی با استفاده 

گوي سان در - از شاخص دماي تر
البرز، الوند و شیشه قزوینکارخانه چینی 

دکتر احمد 
نیک پی

مهران قلعه 
نوي

دانشجویی

دانشگاه 
علوم 

پزشکی 
قزوین

22/2/88مصوب180

11
ارزیابی ایمنی دستگاه کاردینگ 

و ارائه FEMAنساجی توسط روش 
راه کار کنترلی

علیرضا 
جاللی

مهران قلعه 
احمد -نوي

نیک پی
دانشجویی

دانشگاه 
علوم 

پزشکی 
قزوین

1/9/88مصوب180

تعیین میزان مواجهه پرسنل کپی 12
وتکثیر با ذرات قابل استنشاق تونر 

در دانشکده هاي علوم پزشکی 
قزوین

بهناز وفایی

مهران قلعه 
-نوي

محمدشریف 
حسینی

دانشجویی

دانشگاه 
علوم 

پزشکی 
قزوین

21/12/87مصوب180

مقاالت منتشرشده
ردیف

صفحهشمارهدورهنام نشریهمقالهعنوان)گان(نویسنده
سال 
چاپ

، علی صفري واریانی،مهران قلعه نوي١
زهرا قلی ، معصومه ،احمد نیک پی

السادات موسوي

تحلیل اختالالت اسکلتی 
عضالنی در ایستگاههاي 

کاري

مجله دانشگاه 
علوم پزشکی 

جهرم
11318-241392

2

حمزه علی جمالی ، مهران قلعه نوي

نگرش دانشجویان رشته 
هاي بهداشت محیط و 

حرفه اي نسبت به رشته 
آینده شغلی در تحصیلی و 

دانشگاه علوم پزشکی 
1391قزوین 

مجله ایرانی 
آموزش در علوم 

پزشکی
137

541-
550

1392
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3
حامد ندري،احمد نیک پی،فرشاد 
ندري،مهران قلعه نوي،علی صفري 

واریانی

اندازه گیري و طراحی 
روشنایی عمومی در 

خوابگاههاي دانشجویی 
دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین

مجله دانشگاه 
علوم پزشکی  

ایالم
20484-891391

۴
، احمد نیک پی، علی صفري واریانی

دکتر محمدمهدي ، مهران قلعه نوي
امام جمعه

مقایسه تراز صداي معادل 
و شاخص صداي ترافیک 
در شهرهاي استان قزوین 

)1389(

مجله دانشگاه 
علوم پزشکی  

قزوین
16469-741391

۵Niloufar Shah Gholi-
Nejad1, Mohammad Javad
Jafari, Mehran Ghalehnoi,
Yadollah Mehrabi, Mohsen

ghadiri and Mahmood
Nikbakht

Structure of
human errors in

tasks of operators
working in the

control room of an
oil refinery unit

Indian
Journal of
Science

and
Technology

522065-
20702012

6

مهران قلعه نوي- جواد عدل- سعید احمدي

رتبه بندي نسبی خطر حریق 
و انفجار در یک صنعت 

پتروشیمی به روش شاخص 
حریق و انفجار

مجله دانشگاه 
علوم پزشکی  

قزوین
124511389

7

سیدباقر -حسن اصیلیان-مهران قلعه نوي
سکینه ورمزیار-مرتضوي 

واکاوي خطاي انسانی 
اپراتورهاي اتاق کنترل با 

استفاده از تکنیک 
HEART در یک مجتمع

پتروشیمی

مجله سالمت کار 
ایران

62381388

8

مهران قلعه نوي- سکینه ورمزیار

طراحی میز و نیمکت بر 
اساس ابعاد  آنتروپومتري 

دانش آموزان دختر دبیرستانی  
سال استان قزوین در 

86-87تحصیلی 

مجله دانشگاه 
علوم پزشکی قم

23391387

مقاالت ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیره

عنوان مقاله)گان(نویسنده
عنوان همایش، 
کنفرانس و غیره

محل برگزاري
نحوه 
ارائه 
مقاله 

سال ارائه

بهرام کوهنورد،احمد نیک پی، 
مهران قلعه نوي، مهدي 

اسالمیآقانسب، میثم 

ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی،بهداشتی  
زیست محیطی یک شرکت فوم سازي به 

روش ویلیام فاین

هشتمین همایش 
سراسري ایمنی و 
بهداشت کار ایران

دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران

1392پوستر

مهران قلعه نوي ، سمانه 
مختاري ، المیرا خاکعلی،مهدي 

حیدریان

فرهنگ ایمنی در یکی بررسی ابعاد مختلف 
از شرکتهاي تهیه مواد غذایی کودك

هشتمین همایش 
سراسري ایمنی و 
بهداشت کار ایران

دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران

1392پوستر
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مهران قلعه نوي ، بهرام 
کوهنورد، احمد نیک پی، مهدي 

آقانسب، میثم اسالمی

بررسی ارتباط بین شیوع اختالالت اسکلتی 
شرایط ایستگاه کاري در اساتید عضالنی با 

و کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 
91پزشکی قزوین و اصالح آن در سال 

هشتمین همایش 
سراسري ایمنی و 
بهداشت کار ایران

دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران

1392پوستر

احمد نیک پی ، مهدي آقانسب، 
مهران قلعه نوي،بهرام کوهنورد 

، میثم اسالمی

ارزیابی اثر متیل دي فنیل دي ایزوسیانات 
بر ظرفیت هاي تنفسی کارگران در یک 

شرکت فوم سازي

هشتمین همایش 
سراسري ایمنی و 
بهداشت کار ایران

دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران

1392پوستر

احمد نیک پی،علی جعفري،علی 
صفري واریانی،مهران قلعه نوي

ایمنی،بهداشت و موانع موجود بر سر راه اجراي 
در کشور) HSE(محیط زیست

هشتمین همایش 
سراسري ایمنی و 
بهداشت کار ایران

دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران

1392سخنرانی

احمد نیک پی، علی صفري 
مهران قلعه نوي محمد مهدي 

امام جمعه

تصفیه هواي الوده به بخارات تري اتیل امین در 
راکتور زیستی چکنده

همایش پانزدهمین 
ملی بهداشت محیط 

ایران

دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن

1391سخنرانی

مهران قلعه نوي،احمد نیک 
، پی ، علی صفري واریانی
محمد شریف حسینی

طراحی، تهیه و اجراي بسته آموزشی چند رسانه 
اي مهندسی فاکتورهاي انسانی با تاکید بر 
بکارگیري فرومهاي اینترنتی و محیط هاي 

تعاملی

سیزدهمین همایش 
آموزش پزشکی

دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران

1391پوستر

مهران قلعه نوي،علیرضا جاللی
ارتباط بین میزان نظارت و نرخ رفتارهاي ناایمن 

در شرکت نفیس نخ

هفتمین همایش 
سراسري بهداشت و 

ایمنی کار
1390پوسترقزوین

مهران قلعه نوي،طاهره اکبري 
کریم جباريطارمی،زهرا قلی، 

بررسی وظایف حمل بار با استفاده از معادله 
NIOSH روشMAC و مقایسه آنها در

یک شرکت تولیدي

هفتمین همایش 
سراسري بهداشت و 

ایمنی کار
1390پوسترقزوین

محمد مهدي امام جمعه، علی 
صفري، احمد نیک پی، مهران 

قلعه نوي
بررسی آلودگی صوتی در شهر قزوین

همایش هفتمین 
سراسري بهداشت و 

ایمنی کار
1390پوسترقزوین

کالس درس  مجازيمهران قلعه نوي

نخستین همایش 
و  EDCمسئولین 

EDO دانشگاههاي
سراسر کشور

1388سخنرانیوزارت بهداشت

جزء کنعانی معصومه، 
معتمدزاده مجید، مهران قلعه 

نوي
ارزیابی و کنترل استرس گرمایی

اولین همایش 
بهداشت و ایمنی کار

1388پوسترتهران

-جواد عدل-سعید احمدي
مهران قلعه نوي

تعیین محتمل ترین خسارت ناشی از حریق 
شیمیایی به روش شاخص وانفجار دریک صنعت 

حریق وانفجار

اولین کنفرانس بین 
المللی جایگاه ایمنی، 

بهداشت و محیط 
زیست در سازمانها

1387پوستراصفهان
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مهدي قاسم -ویدا زراوشانی 
مهران قلعه نوي-خانی

بررسی شیوع ناراحتی هاي اسکلتی عضالنی در 
ایران-مونتاژ کاران یک صنعت خودروسازي

همایش بین المللی 
ارگونومی

1387پوسترنتهرا

حسن - مهران قلعه نوي
سیدباقر مرتضوي-اصیلیان

آنالیز خطاي انسانی اپراتورهاي اتاق کنترل با 
در یک مجتمع HEARTاستفاده از تکنیک 

ایران–پتروشیمی 

همایش بین المللی 
ارگونومی

1387پوسترتهران

محمدفام ایرج ، مهران قلعه 
نوي ، علی کیانفر

ایمنی در بنادرتعیین ضریب 
سومین همایش ایمنی 

در بنادر
1385پوسترتهران

محمدفام ایرج ، مهران قلعه 
نوي ، علی کیانفر

شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در بهره 
برداري از واگنهاي غزال

هشتمین همایش 
حمل و نقل ریلی

دانشگاه علم و 
صنعت

1385پوستر

حسن -مهران قلعه نوي
سیدباقر مرتضوي-اصیلیان

در ارزیابی خطاي HEARTکاربرد تکنیک 
انسانی

دومین همایش ملی 
ایمنی در بنادر

1384پوسترتهران

قلعه نوي مهران ،مرتضوي  
سید باقر ، خوانین علی ، 

اصیلیان حسن

ارزیابی و کنترل استرسهاي حرارتی در کوره 
هاي آجر پزي

پنجمین  همایش 
کشوري ایمنی و  
بهداشت حرفه اي 

دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان

1384سخنرانی

قلعه نوي مهران ، مرتضوي  
سید باقر ، خوانین علی ، 

اصیلیان حسن

ارزیابی و کنترل استرسهاي حرارتی در کوره 
هاي آجر پزي

همایش کشوري 
دانشجویی بهداشت 

حرفه اي 
1383سخنرانیدانشگاه ایران

طراز منفرد –قلعه نوي مهران 
زینب ، کمانکش رضا

ارزیابی ارگونومی ایستگاه کاري بسته بندي دارو 
به روش روال

چهارمین همایش 
سراسري بهداشت 

حرفه اي
1383پوسترهمدان

 سوابق اجرایی:
تاریخمدتسمتوابسته به دانشگاهمرکز محل فعالیت

علوم پزشکی قزویندانشکده بهداشت
مدیر گروه 

بهداشت حرفه 
اي

ادامه دارد92مهر 

علوم پزشکی قزوینمرکز مطالعات و توسعه آموزش
سرپرست کمیته 

آموزش 
الکترونیک

خرداد 
1392

ادامه دارد

علوم پزشکی قزویندانشکده پیراپزشکی
معاون اداري 

مالی
شهریور 
1391

ادامه دارد

علوم پزشکی قزویندانشکده بهداشت و پیراپزشکی
سرپرست کمیته 

تحققیقات 
دانشجویی

ادامه داردخرداد1390
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علوم پزشکی قزویندانشکده بهداشت و پیراپزشکی
مسئول برنامه 

ریزي 
استراتژیک

ادامه داردخرداد1390

علوم پزشکی قزوینو ماماییدانشکده پرستاري 
معاون اداري 

مالی
آبان 
1388

90فروردین 

علوم پزشکی قزویندانشکده بهداشت و پیراپزشکی
دبیر دفتر 

ارتباط با صنعت
اسفند 
1387

1388اسفند 

علوم پزشکی قزویندانشکده بهداشت و پیراپزشکی

مسئول کمیته 
طرحهاي 

کاربردي دفتر 
ارتباط با صنعت

اردیبهشت 
1387

1387اسفند 

------ سپیدشرکت نایلون
مشاور ایمنی و 
بهداشت صنعتی

8183

شرکت ماشین سازي ایران گیربکس
مشاور ایمنی و ------ 

بهداشت صنعتی
8385

مجتمع صنعتی پونل
مشاور ایمنی و ------ 

بهداشت صنعتی
8587

سازمان گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو
عضو کمیته ------ 

HSEممیزي 
8485

شناسایی خطر و ارزیابی ریسک بهره پروژه 
برداري واگنهاي غزال

 ------
8586عضو تیم

نظارت و بازرسی از روند پیشرفت مالحظات 
زیست محیطی پروژه طرح توسعه پاالیشگاه 

شازند اراك

 ------
8690تیمپرست سر 

نظارت و بازرسی از روند پیشرفت مالحظات 
پاالیشگاه زیست محیطی پروژه طرح توسعه 

اصفهان

 ------
8890عضو تیم

8889عضو تیمطرح تهیه پروفایل ایمنی شیمیایی استان قزوین
کارگروه صنعت و معدن طرح جامع سالمت 

استان قزوین
 ------

8788عضو تیم

پروژه هاي ارزیابی و اندازه گیري عوامل زیان آور

شرکتهاي گلوکوزان،قفل سازيمحیط کار 

، ایران،بلورگمین،نسیم لیاء،دیسال ،لعاب  تهران نوین

پودرهاي میکرونیزه

 ------

8688مجري

پروژه ارزیابی ارگونومی ایستگاههاي کاري در 

شرکت سرما آفرین ایران و ارائه راهکارهاي 

کنترلی 

 ------

8888مجري


