مقاالت فارسي به نام مركز تحقيقات علوم بهداشتي سال9315

ػٌَاى هقبلِ

ايٌذكغ

سديف

1

ثشسػي كبسايي اػكشاثش ٍ ًچَسي دس
جوغ آٍسي گشد ٍغجبسَّاثشد 3o2Fe
دس يك ٍاحذ آّي ػبصي

ًَع 4

2

ثشسػي هقبيؼِاي ّضيٌِ-ػَد ػيؼتن
تلفيقي تَْيِ صٌؼتي ٍ هشعَةػبصي ثب
فيلتش خبًِ دس يك ؿشكت فشآٍسي هَاد
هؼذًي

ًَع 4

3

تَػؼِ سٍؽ سيضاػتخشاج فبص جبهذ ثشاي
تؼييي تتشاكلشيذكشثي ٍ كلشٍفشم دس َّا ثِ
سٍؽ گبص كشٍهبتَگشاف-عيف ثيي جشهي

ًَع 4

4

اسصيبثي ػولكشد ػيؼتن تَْيِ هكٌذُ
هَضؼي دس كٌتشل گشدٍغجبس اكؼيذ آّي
( )IIدس يك ٍاحذ آّي ػبصي

ًَع 4

5

اسصيبثي سيؼك اثتال ثِ اختالالت اػكلتي
ػضالًي ثِ سٍؽ اسصيبثي خؼتگي ػضالًي ٍ
اجشاي هذاخلِ اسگًََهي دسيك صٌؼت
هًَتبط

ًَع 4

6

 ManTRAثشسػي تأثيش هذاخالت
اسگًََهي دس فؼبليت ّبي دػتي ثش كبّؾ
اختالالت اػكلتي ٍ ػضالًي ثِ سٍؽ

ًَع 4

7

هغبلؼِ خصَصيبت جزة صَتي هَاد
ػبختوبًي سايج دس ثٌبّبي صٌؼتي ٍ اداسي
كـَس

ًَع 4

ًبم ًَيؼٌذُ
هجيذ جوـيذي
ساػتبًي،فشؿيذ قشثبًي
ؿٌْب،
ػجذالشحوي ثْشاهي،ػويِ
حؼيٌي
هشتضي ثبثبئي ،فشؿيذ
قشثبًي ؿٌْب  ،ػجذالشحوي
ثْشاهي

ًبم هجلِ ٍ
تبسيخ چبح
ػالهت كبس
ايشاى
5335
هٌْذػي
ثْذاؿت حشفِ
اي
5335

هحوذ جَاد صاسع
ػخَيذي ،ػجذالشحوبى
ثْشاهي  ،ػليشضب غيبثًَذ,

هٌْذػي
ثْذاؿت حشفِ
اي
5335

هْذي جوـيذي ساػتبًي،
فشؿيذ قشثبًي ؿٌْب ،
ػجذالشحوي ثْشاهي ،
ػويِ حؼيٌي,
هجيذ هؼتوذصادُ،
كيَاى ػبػذپٌبُ  ،كيَاى
ػليوي  ،عبّشُ اػكٌذسي
ػبسا دٌَّي ،ػجذاهلل
ٍاحذي * ،هجيذ
هؼتوذصادُ عشقجِ ،ػجبع
هقين ثيگي
هحؼي ػلي آثبدي سػتن
گلوحوذي ،هحوذ
ػليبيي ،سضب ؿْيذي

ثْذاؿت
ٍايوٌي كبس
5335
هٌْذػي
ثْذاؿت حشفِ
اي
5335
هجلِ
اسگًََهي
5335
هٌْذػي
ثْذاؿت حشفِ
اي
5335

8

عشاحي ٍػبخت آداپتَس آصهَى حفبػ ّبي
ؿٌَايي

ًَع 4

9

اسصيبثي هَاجِْ ثب استؼبؽ دػت ٍ ثبصٍ ٍ
اثشات ثْذاؿتي هشتجظ ثب آى دس كبسگشاى
ػٌگجشي ّبي ؿْش ّوذاى

ًَع 4

11

ثشسػي آػيت ّبي ؿغلي دس ػبيت ّبي
ػبختوبًي هٌغقِ پتشٍؿيوي دس ايشاى

ًَع 4

11

اسصيبثي ػولكشدآكَػتيكي هبًكي ػش جْت
اػتفبدُ دس آصهَى ّبي تؼييي قذست
كبٌّذگي صذاي ٍػبيل حفبظت ؿٌَايي

ًَع 4

12

هذاخالت اسگَ ًَهي ثِ هٌظَس كبّؾ
ًبساحتي ّبي اػكلتي  -ػضالًي  :هغبلؼِ
هَسدي دس يك ؿشكت تَليذ ػيوبى

ًَع 4

13

ثشسػي تأثيش هذاخالت حشكتي ثش كيفيت
صًذگي كبسي آسايـگشاى صى هجتال ثِ ثيوبسي
ٍسيذّبي ٍاسيؼي ؿْش ّوذاى

ًَع 4

14

15

سػتن گلوحوذي ،اػظن
ثيبثبًي،داٍد ؿَسچِ،هحوذ
يبسي

هٌْذػي
ثْذاؿت حشفِ
اي
5335

سٍيب ثيبت،
هحؼي ػلي آثبدي  ،سػتن
گلوحوذي
 ،هؼؼَد ؿفيؼي هغلق
اهيذ كالت پَس  ،ػليوبى
خَاجي

اػظن ثيبثبًي ،هحؼي ػلي
آثبدي  ،سػتن گلوحوذي

هٌْذػي
ثْذاؿت حشفِ
اي
5335
هجلِ
تحقيقبت
ػالهت
كبػپيي
هٌْذػي
ثْذاؿت حشفِ
اي
5335

16

ػجبع هشادي  ،سؿجذ
حيذسي هقذم ،هجيذ
هؼتوذ صادُ ،جَاد فشدهبل
 ،هحوذ ثبثبهيشي
سؿيذ حيذسي هقذم،
هجيذ هؼتوذصادُ ،هحوذ
ثبثبهيشي * ،قذست اهلل
سٍؿٌبيي ،ؿيَا سػتگبسي
يكتب ،اقجبل صًذكشيوي

هٌْذػي
ثْذاؿت حشفِ
اي
5335
هجلِ
اسگًََهي
5335

تحليل ػلي ٍ پيـجيٌي هيضاى ؿذت حَادث
صٌؼتي دس صٌبيغ ػبختَػبص ثب اػتفبدُ اص
ؿجكِ ػصجي هصٌَػي

ًَع 4

ػليشضب هحوذي اساًي ،
ثْشٍص ػلي صادُ ػَاسُ
ؿْشام هحوَدي  ،ايشج
هحوذفبم احوذ ػلغبًضادُ

هجلِ استقبي
ايوٌي ٍ
پيـگيشي اص
هصذٍهيت ّب

ثشسػي تأثيش ػغَح ثبس كبس فكشي ثش پبػخ
ّبي فيضيَلَطيك ٍ رٌّي

ًَع 4

هجيذ فالحي ،هجيذ
هؼتوذ صادُ * ،صّشا
ؿشيفي ،سؿيذ حيذسي
هقذم ،ػليشضب ػلغبًيبى

هجلِ
اسگًََهي
5335

ًَع 3

ايشج هحوذفبم ،هحوذ
ػويذ ،هصغفي هيشصايي

هجلِ عت
ًظبهي

هغبلؼِ خغبّبي اًؼبًي دس ػوليبت هيي
صدايي ثب اػتفبدُ اص تكٌيك CREAM

ػلي آثبدي ،هحوذ حبجي
اكجشي  ،ػليشضب ػلغبًيبى
17

تبثيش اػتفبدُ غيشايوي ٍ هفشط تلفي ّوشاُ
ثش كيفيت خَاة

ًَع 3

18

سسػي ساثغِ ثيي ؿبدكبهي ٍ ٍضؼيت
ػالهت سٍاى دس داًؾآهَصاى دختش
دثيشػتبًي :يك هغبلؼِ تَصيفي -تحليلي

ًَع 4

19

ثشسػي تأثيش آهَصؽ ثْذاؿت خَاة ثش
كيفيت خَاة دس پشػتبساى ثيوبسػتبى ّبي
لشػتبى

ًَع 4

21

تؼييي هـخصبت فيضيكي ٍ ؿيويبيي
كبئَليي ايشاًي ٍ تْيِ صئَليت كليٌَپتي
لَاليت اص آى ثب اػتفبدُ اص فشايٌذ
ّيذسٍتشهبل

ًَع 4

21

ثشسػي كبسايي ػيليكب آئشٍطل ػٌتض ؿذُ اص
ػيليكبت ػذين دس جزة فٌل اص هحيظ
ّبي آثي

ًَع 4

22

ثشسػي ٍيظگيّبي لجي تصفيِخبًِ آة ٍ
اهكبى ػٌجي كبسثشد آى ثش اػبع
اػتبًذاسدّبي صيؼت هحيغي؛ هغبلؼِ
هَسدي تصفيِخبًِ آة ؿْيذ ثْـتي ّوذاى

ًَع 4

23

هكبىػٌجي اػتفبدُ اص هٌبثغ دادُّبي
ثبليٌي ٍ غيشثبليٌي دس ًظبم هشاقجت
ػٌذسٍهيك آًفلَاًضا :ثِكبسگيشي سٍيكشد
تجضيٍِتحليل ّوجؼتگي

ًَع 4

24

ثشسػي استجبط ثيي ادساک ثيوبسي ٍ تجؼيت
اص سطين دسهبًي دس ثيوبساى هجتال ثِ پشفـبسي
خَى

ًَع 4

25

فبكتَسّبي پيؾثيٌيكٌٌذُ قصذ سفتبسّبي
ايوي جٌؼي دس ثيي هؼتبداى هشد تحت
پَؿؾ هشاكض تشک اػتيبد ؿْش ّوذاى:
كبسثشد تئَسي سفتبس ثشًبهِسيضي ؿذُ

ًَع 3

سيحبًِ اكجشي ،اػوبػيل
صاسػي  ،ػلي
دسهحوذي ،ػلي غالهي
ثبثك هؼيٌي ،هحوذ
ثبثبهيشي ،يًَغ هحوذي،
هجيذ ثشاتي ،خبًن ػْيال
سؿيذي
هحوذ ثبثبهيشي ،ثبثك
هؼيٌي  ،حجت
عْوبػيبى ،هجيذ ثشاتي،
قذست اهلل سٍؿٌبيي

هجلِ ػلوي
داًـگبُ ػلَم
پضؿكي
كشدػتبى
هجلِ داًـكذُ
پشػتبسي
ٍهبهبيي
5335
هجلِ
اسگًََهي
5335

صّشا سحوبًي  ،يَػف
پَسػـق ،ػليشضب سحوبًي

هجلِ ػالهت
ٍ ثْذاؿت
اسدثيل5335

ػليشضب سحوبًي ،فبعوِ
ًبظوي ،فبعوِ ثشجؼتِ
ػؼكشي ،حليوِ الوبػي،
ًبدس ؿؼجبًلَ  ،اهيش ؿؼجبًلَ

فصلٌبهِ
ػالهت ٍ
هحيظ صيؼت
5335

حويذ پَسهٌذ ،هصغفي
ليلي  ،سضب ؿكَّي قشثبى
ػؼگشي

هجلِ ػلوي
داًـگبُ ػلَم
پضؿكي
ّوذاى

كجشي جؼفشي ،هٌَچْش
كشهي  ،ػليشضب ػلغبًيبى ،
ًبدس اػوبػيل ًؼت

هجلِ تخصص
اپيذهيَلَطي
ايشاى

عبّشي خشاهِّ ,ضاٍُ اي,
سهضبًيٍ ,احذي ,اػظن
الؼبدات ,خَؿشٍ ,ؿشيفي
فشد

هجلِ آهَصؽ
ٍ ػالهت
جبهؼِ

ثبثك هؼيٌي ،ػيذ هحوذ
هْذي ّضاٍُاي ،اهيشػجبع
هَػؼلي  ،ػليشضب
ػلغبًيبى ،هجيذ

فصلٌبهِ
كَهَؽ

ثشاتي ٍ ،حيذ كفؼوي

26

تجضيِ ٍ تحليل سيؼك اًفجبس ايؼتگبُّبي
تقليل فـبس گبص ؿْشي ( )TBSثب اػتفبدُ اص
سٍؽ ؿٌبػبيي حبالت ًقص ٍ تحليل اثشات
آى (( ٍ FMEAتكٌيك تجضيِ ٍ تحليل
دسخت خغب ()FTA

ًَع 3

27

تجضيِ ٍ تحليل ػيؼتن هذيشيت سيؼك
ّبي ٍ HSEهذل ػبصي استجبط آى ثب
حَادث ؿغلي دس صٌؼت ػبخت ٍ ػبص

ًَع 4

28

هقبيؼِ فشايٌذّبي فٌتَى ّتشٍطى ٍ جزة
ػغحي ثب اػتفبدُ اص ًبًَكبهپَصيت
هغٌبعيؼي دس حزف آًتيجيَتيك
ػيپشٍفلَكؼبػيي اص هحيغْبي آثي

ًَع 4

29

ثشسػي فشايٌذ اصًضًي كبتبليضٍسي ثب كشثي
فؼبل اصالح ؿذُ ثب  MgOدس حزف
هتشًٍيذاصٍل اص هحلَلْبي آثي
دسساكتَسثؼتشػيبل

ًَع 4

فبعوِ خؼشٍي ساد،
اػوبػيل صاسػي ،ايشج
هحوذفبم  ،اػوبػيل
ؿجبع ،هحؼي هجيذي
داسيبًي

ػالهت كبس
ايشاى

حوذ ػلغبى صادُ ،ايشج
هحوذفبم * ،ػجبع هقين
ثيگي ،هْذي اكجشصادُ

هجلِ علَع
ثْذاؿت يضد

دكتش هحوذتقي
صوذي ،دكتش سضب
*
ؿكَّي ،سٍيب ّشاتي

هجلِ ػلوي
داًـگبُ ػلَم
پضؿكي قضٍيي

اؿكبى ػجذلي  ،سضب
ؿكَّي  ،ػجذالوغلت
صيذ هحوذي  ،قشثبى
ػؼگشي

هجلِ ػلوي
داًـگبُ ػلَم
پضؿكي
ػجضٍاس

