
 2از  1ي صفحه

 

 

                                                                                                                               :رزومه

 

  مشخصات فردي:

 

محبوبه نجاریاننام نام خانوادگی:   

  آموزش پزشکیفوق لیسانس  اي، کارشناس بهداشت حرفه تحصیلی: مدارك

  سال 19سنوات خدمت دولتی: 

  

  :هاي اجراییسمت 

 
 

 بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتی دانشگاه ایران  سرپرست گروه 

  کارشناس  آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتی دانشگاه ایران 

  عضوکمیته علمی وپژوهشی واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتی  

 عضو کمیته فنی اجرائی واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتی     

  عضوکمیته تخصصی طب کار معاونت بهداشتی 

  عضوکمیته تخصصی ارگونومی معاونت بهداشتی  

  سیستم هاي مدیریتیممیز HSE ,OHSAS 

  عضو کمیته بدوي مشاغل سخت وزیان آور استان تهران 

 ور آ عضو کمیته تجدید نظر مشاغل سخت و زیان 

  هاي محیط کارارگونومی، استادارد متدهاي آنالیز نمونه و سنجش آالینده مدرس مباحث 

  بهداشت حرفه اي تهرانسرکارشناس پروژه بهبود و ارتقا  آزمایشگاه  

  کارشناس بازرس ایمنی و بهداشت صنایع 

  کارشناس بازرس بهداشت محیط 

 کارشناس مسئول برنامه ارگونومی معاونت بهداشت دانشگاه 

 
  

  تحقیقات:

 

  طرح بررسی اختالالت اسکلتی عضالنی ناشی از کار کارگران  بسته بندي صنایع داروسازي تحت پوشش

 1386 -دانشگاه ایران

  میزان کروم در سرم و استرس اکسیداتیو  در کارگران  مشغول آبکاريبررسی ارتباط  میان  



  ٢از  ٢ي صفحه

 1386 -طرح کاهش و کنترل بیماري سیلیکوزیس در محیط کار 

 هاي اسکلتی و عضالنیطرح ارگونومی مشارکتی و نقش آموزش کارکنان در کاهش آسیب 

 بررسی دانش نگرش پزشکان طب کار نسبت به پزشکی مبتنی بر شواهد 

 هاي صنعتی در هواي محیط کار توسط دستگاه هاي میست روغنبررسی و راه اندازي خط آنالیز نمونه 

FTIR 
 

  

  

 

  تالیفات و مقاالت:

 

  ارائه مقاله براي نخستین همایش جامعه ایمن با موضوع بررسی مخاطرات ونقش سیستم مدیریت سالمت

  درمدارس درمقاطع مختلف تحصیلی 

  شاغلین صنعت الستیک سازي و ارتباط آن با ریسک فاکتورهاي ارگونومیتعیین وضعیت سالمت  

  

  ها:سایر فعالیت

 

 آزمایشگاه بهداشت حرفه اي تهرانسراي  و همکاري در تدوین برنامه استراتژیک واحد بهداشت حرفه  

 هاي آالینده هاي محیط کارهنفرایند دریافت نمواجرایی  همکاري در تدوین روش  

  3و 2شرکتهاي ارایه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي سطح پایش تخصصی 

 هاي شیمیاییآموزش دانشجویان کارآموز بهداشت حرفه اي در خصوص دستگاههاي آنالیز نمونه 

 هاي اي دانشگاه آبادان در خصوص دستگاههاي آنالیز نمونهآموزش تخصصی کارشناسان بهداشت حرفه

 شیمیایی

 
  

  

 

  اونت بهداشت دانشگاه ایران مع        : ردرس محل کاآ

  najarian7@yahoo.com      :  پست الکترونیک


