
 
      

   
 رشیدی رجب دکتر اجرایی و علمی سوابق
 تهران مدرس تربیت دانشگاه ازکار بهداشت و ایمنی (Ph.D) تخصصی دکتری
 لرستان  پزشكي علوم دانشگاه علمی هیات عضو

 
 : اجرایي مسئولیتهاي و ابالغها

 
 لرستان  پزشكي علوم دانشگاه 1831 سال برتر پژوهشگر .1
 1838 تا 1831 از لرستان  پزشكي علوم دانشگاه نشجویيدا پژوهشهاي مركز سرپرست .2
 1838 تا1831 سال از لرستان  پزشكي علوم دانشگاه بهداشتي معاونت حوزه مشاور .3
 1831 تا1838 سال از لرستان پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده پژوهشي امور مدیر .4
 1831 سال زا لرستان  پزشكي علوم دانشگاه جمعیتي تحقیقات پایگاه سرپرست .5
 1831 تا 1831 سال از لرستان  پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي شوراي عضو .6
 كنون تا 1831 سال از لرستان  پزشكي علوم دانشگاه  بهداشت دانشكده پژوهشي شوراي عضو .7
 1831 تا 1831 سال از لرستان  پزشكي علوم دانشگاه ترجمه و تألیف كمیته عضو .8
 1831 سال لرستان  پزشكي علوم گاهدانش سنجي نیاز طرح آماري مشاور .9

 1831 سال لرستان گیاهي وداروهاي دارویي گیاهان همایش اجرایي كمیته عضو .11
 1838 تا1831 سال از لرستان  پزشكي علوم دانشگاه بهداشت پیك فرهنگي – علمي نشریه مسئول مدیر .11
 1831 لسا لرستان  پزشكي علوم دانشگاه و صنعت ارتباط سمینار برگزاري كمیته عضو .12
 لرستان  پزشكي علوم دانشگاه HSR پژوهشهاي بر نظارت و سیاستگزاري شوراي عضو .13
 1838 سال لرستان  پزشكي علوم دانشگاه پزشكي خطاهاي از پیشگیري همایش اجرایي كمیته عضو .14
 لرستان  پزشكي علوم دانشگاه تحقیق روش گروه عضو .15
 1838 سال كشور سالمت نظام و عالي آموزش ، اي حرفه بهداشت همایش علمي كمیته عضو .16
 لرستان  پزشكي علوم دانشگاه اجتماعي پزشكي آموزش گروه عضو .17
 لرستان  پزشكي علوم دانشگاه درخشان استعدادهاي واحد كمیته عضو .18
 لرستان  پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي معاونت استراتژیك برنامه اجرایي كمیته عضو .19
 لرستان  پزشكي علوم دانشگاه سنجي نیاز طریق از تحقیقاتي اولویتهاي تعیین طرح راهبردي كمیته عضو .21
 لرستان  پزشكي علوم دانشگاه محیط بهداشت استاني سمینار اجرایي و علمي كمیته عضو .21
  لرستان  پزشكي علوم دانشگاه استان بهداشت مركز پژوهش گروه عضو .22
 سال لرستان  پزشكي علوم دانشگاه حوادث در ایمني ارتقاء و آسیبها از پیشگیري سراسري كنگره علمي كمیته عضو .23

1831   
 1831 -قزوین پزشكي علوم دانشگاه -کار ایمنی و بهداشت سمینار هفتمین اجرایی و علمي كمیته عضو .24
 1831 -ساری پزشكي علوم دانشگاه -کار ایمنی و بهداشت سمینار هشتمین اجرایی و علمي كمیته عضو  .25
 كار از ناشي حوادث كتاب تألیف بابت كشور اي حرفه و محیط بهداشت كل مدیر از تقدیرنامه .26
  کشور بهداشت هاي دانشكده بین در اول مقام كسب بابت لرستان  پزشكي علوم دانشگاه ریاست از تقدیرنامه .27
    1838تا 1831 سال از لرستان پزشكي علوم دانشگاه دانشجویي پژوهشهاي مركز« سوگند» پژوهشی -علمي نشریه  سردبیر .28
      ایمني و صنعت نشریه نویسندگان ورايش عضو .29

 1831 تا 1831 سال از آباد خرم جمعیتی تحقیقات پایگاه« وسالمت مردم» نشریه مسئول مدیر. 13       
   لرستان پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشکده ای حرفه بهداشت گروه مدیر .31
  تاکنون 1831 سال از لرستان  كيپزش علوم دانشگاه بهداشت دانشکده تکمیلی تحصیالت شورای عضو .31
                                        1831 -یزد پزشكي علوم دانشگاه -کار ایمنی و بهداشت سمینار نهمین علمي كمیته عضو  .32
 
 
 
 

 



 : شده تالیف های کتاب
 جلد 8111 تیراژ – طب كیا انتشارات ، ناشر – كار از ناشي حوادث كتاب .1
 جلد 1111 تیراژ – انتلرس  پزشكي علوم دانشگاه ناشر – بهداشت در ایمني كلیات كتاب .2

 
 
 

 : شده انجام تحقیقاتي طرحهاي
 

 خاتمه تاریخ اجرا تاریخ عنوان

 كار از ناشي حوادث و صنایع كارگران رواني وضعیت بین رابطه بررسي -1
1813 

 

1/8/1813 81/1/1831 

 كارگري بهداشت خانه داراي صنایع كارگران آگاهي ، میزان بررسي -2
 1838كار بهداشت و ایمني مسائل به نسبت

1/1/1831 81/1/1838 

 81/11/31 1/1/31 13 سال در لرستان استان كار از ناشي حوادث وقوع علل بررسي -3

 شهر ابتدایي مقطع آموزان دانش استاتیكي آنتروپومتریك هاي اندازه تعیین -1
 اصول اساس بر ليصند و میز و ابزار طراحي منظور به آباد خرم

 ارگونومیكي

18/1/31 81/1/31 

 شهري درون صنعتي مشاغل و آباد خرم شهر صوتي آلودگي میزان بررسي -1
1831 

81/11/31 11/11/31 

 بیمارستانها مختلف بخشهاي كاركنان قرارگیري معرض در میزان بررسي -1
 آباد خرم  بیمـــارستانهاي در آلدئید فرم بخارات با

11/11/31 1/11/38 

 روش با آباد خرم شهر آموزشي بیمارستانهاي ایمني وضعیت بررسي -1
Safety Audit 

1/1/38 11/11/38 

 شهر انتفاعي غیر و دولتي مدارس بهداشت و ایمني وضعیت بررسي -   3
 38-31 تحصیلي سال در  آباد خرم

1/3/38 18/8/31 

 خرم شهر انوارهايخ توسط منازل در ایمني نكات رعایت وضعیت بررسي -3
 1831 سال در آباد

81/3/31 81/11/31 

 شركت خانوارهاي غذایي سبد تغییر در آبزیان طبخ آموزش تاثیر بررسي -11
 سال در آباد خرم جمعیتي تحقیقات پایگاه آموزشي كالسهاي در كننده

1831  

 انجام حال در 81/1/31

 مشترك طرح)  آباد مخر شهر بوستانهاي و پاركها ایمني وضعیت بررسي -11
 ( استان آوري فن     شوراي با

11/11/31 1/11/1831 

 كاتالیزوري زني ازن فرایند از استفاده با  هوا از تولوئن حذف -11

 

1/8/1831       1/3/1831 

 با آن مقایسه و آباد خرم شهر هوای در s(voc)فرار آلی ترکیبات ارزیابی -18
 موجود استانداردهای

 

11/1/1831                               11/11/1831 

 با شده اصالح زئولیت از استفاده با کاتالیستی زنی ازن عملکرد بررسی -11
 هوا جریان از آلدئید فرم حذف در مس

 

11/11/1831       11/1/1838 

  با  شده ترکیب 3UV/O  فرایند  از استفاده با  هوا  جریان از بنزن حذف -11
 الیزورکات بستر

 

1831 1831 

 با آباد خرم سنتی و صنعتی های نانوایی حرارتی استرس میزان بررسی 16-
 31 تابستان در WBGT شاخص از استفاده

 

1395 1395 

 جوشکاران دربین  QEC روش به عضالنی اسکلتی اختالالت بررسی 17-
 1831 آباددرسال شهرخرم

 

1394 1395 

 و چاپ مراکز در آالینده گازهای و  فرار آلی ترکیبات غلظت بررسی18-
 موجود استانداردهای با آنها مقایسه و آباد خرم شهر تکثیر

   

1393 1394 

 



 :کشور از خارج و داخل المللی بین علمی های ژورنال در شده چاپ مقاالت       
  

 سال 18 شماره – ستانلر  پزشكي علوم دانشگاه علمي فصلنامه – لرستان استان در كار از ناشي حوادث بررسي .1
1831 

  پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله – ایالم شهرستان مشاغل و صنایع در برآن موثر عوامل و صوتي آلودگي بررسي .2
 1831 سال 81 و 13 شماره  ایالم

 1831 تابستان – لرستان  پزشكي علوم دانشگاه سوگند فصلنامه – مدارس بهداشت و ایمني وضعیت بررسي .3
 سال 38 شماره ایمني و صنعت مجله – آباد خرم شهر مردانه آرایشگاههاي اي حرفه بهداشت وضعیت بررسي .4

1831 
 سال 11 شماره – ایمني و صنعت مجله – ایالم شهرستان صنایع در موثرآن عوامل و صدا سرو وضعیت بررسي .5

1831 
 1831 فروردین 31 شماره – ایمني و صنعتي مجله – كشاورزي محصوالت در آن كنترل كارهاي راه و آفالتوكسین .6
 1831 سال-31 شماره ایمني و صنعت مجله – رانندگي سوانح و حوادث در موثر فاكتورهاي بررسي .7
 1831 سال 18 شماره – ایمني و صنعت مجله – انساني العمل عكس و سرما .8
 1831 سال 11 شماره ایمني و صنعت مجله مرطوب و باال حرارتهاي درجه .9

 1831 سال 11 شماره ایمني و نعتص مجله – حادثه بررسي .11
 1831 سال 11 شماره ایمني و صنعت مجله – كار محیط در مخاطرات كنترل چگونگي .11
 ماه دي لرستان پزشكي علوم دانشگاه بهداشتي معاونت ، تندرستي بسوي فصلنامه – پاركها خطرات شناسایي برنامه .12

1838 
 11و13 شماره– ایالم پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله – ایالم استان قالیبافان آنتروپومتریکی های مشخصه تعیین .13

 1811 زمستان
 علوم دانشگاه علمی مجله - مذکور متد براساس افتاده اتفاق حادثه یک وبررسی حادثه بررسی برای متدی ارائه .14

 1811 سال 18و11 شماره ایالم پزشکی
 11 شماره – وایمنی صنعت مجله – حادثه ودالیل مدارک به دستیابی ابعومن ها روش .15
 11شماره – وایمنی صنعت مجله -حادثه دربررسی آن واهمیت عکسبرداری .16
 13شماره – وایمنی صنعت مجله -ها موقعیت طریق از حادثه ومدارک دالیل به دستیابی .17
 13شماره – وایمنی عتصن مجله - شیمیایی مواد هایگاهکاردرآزمایش وبهداشت ایمنی .18

 شتماره -هشتت  سال -سالمت نظام تحقیقات مجله -هوا جریان از بنزن درحذف 3UV/O و فوتولیز فرایند کارایی مقایسه. 13     
  1831 نامه ویژه -هفت 

 مجله -3UV/O فرایند در رطوبت مختلف مقادیر برای  هوا جریان از بنزن حذف بر  C-UV  اشعه تاثیر بررسی -11   

 1831 اسفند -شش  شماره -هشت  سال -سالمت نظام تحقیقات

21-The efficacy of GAC/MgO composite for Destructive  adsorption of benzene from waste 
air stream. Chemical Engineering Journal228(2013)741-747 

 

 -یازده  شماره -نه  سال -سالمت نظام تحقیقات مجله -زوريكاتالی زني ازن فرایند از استفاده با  هوا از تولوئن حذف -11
 1831 بهمن

 
 مجله -هوا جریان از بنزن تجزیه در 3uv/o فرایند کارایی بر نسبی رطوبت و ازن دوز واکنش، زمان اثر بررسی -11

 1831سال، 1،شماره11 دوره – ایالم پزشکی علوم دانشگاه علمی
 

23-Effectsof Hand posture on Maximum Grip Strength and Discomfort in the Tractor 
Drivers of Khorramabad. Applied mathematics in Engineering Management And 
Technology، VOL.2 NO.2، Mar 2014 . 
 

 -علمی فصلنامه)یافته مجله -موجود استانداردهای با آن مقایسه و آباد خرم شهر هوای در فرار آلی ترکیبات ارزیابی -11
 1838 زمستان – شانزده  دوره( لرستان پزشكي علوم دانشگاه پژوهشی

 
25-Effectsof Hand posture on Maximum Grip Strength and Discomfort in the Tractor 
Drivers of Khorramabad. Applied mathematics in Engineering Management And 
Technology  VOL.2  NO.2 

       
26-Comparing the Core Body Temperature and the Heat Stress indices of HSI 
andWBGT in lorestan SteelsIndustryWorkers Archives of Hygiene Sciences    VOL:  3    

.NO: 4 



Indoor and Outdoor Air Pollutants at Residential Houses in Khorramabad, 2012-27 
 

Medical -Investigation of Fungal Bioaerosols and Particulate Matter in the Teaching-28
Hospitals of Khorramabad City, Iran During 2015 
Iranian Journal of Health and Environment 9 (1), 115-126 

 
A SIMULATION OF POLLUTANTS DISPERSION FROM DORUD CEMENT PLANT -29

USING SCREEN3 SOFTWARE MODEL 

83-E 17 (466), 75-YAFT 

 

 :دانشجویی های نامه نپایا راهنمای استاد
 
 پایان -ها آالینده  این شدت بر شهری ترافیک تاثیر و آباد خرم شهر مسکونی منازل هوای های آالینده برخی بررسی -1

 (مشاور استاد) 1831سال -لرستان  پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشکده -ارشد کارشناسی نامه
 
 افزاری نرم مدل از استفاده با دورود سیمان کارخانه دودکش از ناشی یاتمسفر های آالینده پراکنش ای مقایسه بررسی -1

SCREEN-3 سال لرستان  پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشکده -ارشد کارشناسی نامه پایان -گوس پراکندگی مدل و 
 (راهنما استاد) 1838

 تراكتور رانندگان میان در راحتينا ایجاد و چنگش قدرت بیشترین بر دست)قرارگیري طرز(پوسچر تاثیر بررسي --8
 (راهنما استاد) 1838 سال -اهر اسالمی آزاد دانشکاه-ارشد کارشناسی نامه پایان -1838 سال آباد خرم

 
 نامه پایان -كردستان نفتي هاي فرآورده پخش و پاالیش ملي درشركت حوادث باشیوع ان وارتباط ایمني فرهنگ ارزیابي-1

 (راهنما استاد)1838 سال -اهر اسالمی ادآز دانشکاه-ارشد کارشناسی
 

 نامه پایان -آباد خرم فعال دانشگاهی های بیمارستان مختلف های بخش داخلی هوای کیفیت و قارچی آلودگی ارزیابی -4
 (مشاور استاد) 1831سال -لرستان  پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشکده -ارشد کارشناسی

  
 
 

 :كنفرانسها و سمینارها ها، کنگره در سخنراني
 

 – بهشتي شهید  پزشكي علوم دانشگاه اي حرفه بهداشت و ایمني مدیریت ساماندهي ملي همایشدر مقاله ارائه .1
 1838 ماه آذر تهران

 1831 ماه اسفند – لرستان  پزشكي علوم دانشگاه – توسعه و بهداشت سراسري سمیناردر مقاله ارائه .2
 ماه اردیبهشت – اصفهان  پزشكي علوم دانشگاه – اي حرفه شتبهدا و ایمني كشوري همایشدر مقاله ارائه .3

1831 
 لرستان پزشکی علوم دانشگاه -  درحوادث ایمنی وارتقاء ها آسیب از پبشگیری سراسری کنگره در مقاله ارائه .4

 1831 اسفند
 1831 ماه اسفند – لرستان  پزشكي علوم دانشگاه – محیط بهداشت استاني همایش در مقاله ارائه .5
 استان زیست محیط حفاظت سازمان 1813 سال خاك و آب ، هوا هاي آالینده آموزشي كارگاه در مقاله رائها .6

 مایال
 ایالم پزشكي علوم دانشگاه1813 تحقیق روش آموزشي دركارگاه مقاله ارائه .7
 ایالم استان درماني خدمات بیمه كل اداره 1813 تحقیق روش آموزشي كارگاه در مقاله ارائه .8
  ایالم پزشكي علوم دانشگاه 1813 سال تحقیق روش كارگاه در مقاله ارائه  .9

 1831 لرستان پزشكي علوم دانشگاه توسعه و بهداشت سمینار در تحقیقاتي مقاله ارائه .11
 1833 اردیبهشت -تهران پزشکی علوم دانشگاه -کار ایمنی و بهداشت سمینار در تحقیقاتي مقاله ارائه                    .11

                 کاربردي ابعاد از اطالعاتي بانک ایجاد" عنوان تحت کار ایمنی و بهداشت سمینار درهفتمین تحقیقاتي مقاله ارائه        .11

 پزشکی علوم دانشگاه -  " لرستان استان"  لر قوم" آموزي دانش جامعه در صندلي و میز طراحي زمینه در آنتروپومتریک

 1831 اردیبهشت -قزوین
 بهداشت و ایمني وضعیت بررسي"عنوان تحت سال  جامعه سراسری سمینار در تحقیقاتي مقاله ارائه .18    

                1833 اردیبهشت -لرستان پزشکی علوم دانشگاه" آباد خرم شهر غیرانتفاعي و دولتي مدارس

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fa&user=s1UvcCMAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=s1UvcCMAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fa&user=s1UvcCMAAAAJ&citation_for_view=s1UvcCMAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fa&user=s1UvcCMAAAAJ&citation_for_view=s1UvcCMAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fa&user=s1UvcCMAAAAJ&citation_for_view=s1UvcCMAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fa&user=s1UvcCMAAAAJ&citation_for_view=s1UvcCMAAAAJ:ULOm3_A8WrAC
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 رطوبت و ازن دوز واکنش، زمان اثر ررسیب "عنوان تحت کار ایمنی و بهداشت سمینار درهشتمین تحقیقاتي مقاله ارائه.11 
 1831 اردیبهشت -ساری پزشکی علوم دانشگاه "هوا جریان از بنزن تجزیه در 3UV/O فرایند کارایی بر نسبی

 
  هوا جریان از بنزن حذف بر  UV-C  اشعه تاثیر بررسی  "عنوان تحت سال  جامعه سمینار در تحقیقاتي مقاله ارائه .11

 1831اسفند -لرستان پزشکی علوم دانشگاه "3uv/o فرایند در رطوبت لفمخت مقادیر برای
 


