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سرپرست معاونت آموزشی دانشکده سلامت ،ایمنی و محیط زیست  ۰۳3۳-لغایت ۰۳31
سرپرست مدیریت پژوهشی دانشکده سلامت ،ایمنی و محیط زیست ۰۳3۳-لغایت ۰۳3۲
عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و ایمنی -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۰۳3۳ -تا کنون
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی – وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی – شماره ثبت ۴۰55۴۰
مدرس در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
مدیر واحد  HSEشرکت مهندسین مشاور فام زیر ساخت سال ۰۳3۳
مشاور بهداشت -مرکز بهداشت شمیرانات  -سال ۰۳31
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سوابق علمی پژوهشی
 .0طرح " اصلاح مقررات و تدوین استانداردهای ملی برنامه جامع پیشگیری و مقابله با آلودگیهای زیست محیطی آبهای دریای
عمان و خلیج فارس ،خروجی فاضلاب و پساب به آبهای ساحلی و دریایی"  ،سازمان حفاظت محیط زیست  ،با همکاری دانشگاه
علم و صنعت
 .2ارزیابی ریسک ناشی از تخلیه فاضلاب های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بر اکوسیستم آبی خورموسی ( مطالعه موردی
هیدروکربنهای نفتی "  "TPH،PAHموجود در پسآب و رسوب) – واحد  -HSEمنطقه ویژه اقتصادی
 .8طراحی مدل پیش بینی وقوع پیامد حریق در واحد بوتادین پتروشیمی شازند اراک ۰۳35
 .4بررسی شیوه های ارتقای آگاهی کاربران آزمایشگاه ها و کارگاه ها در زمینه سلامت ایمنی و محیط زیست  -دانشکده سلامت
ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی ۰۳35
 .5تبیین پیامدهای ناشی از ظهور پدیده تغییر اقلیم در ایران ۰۳3۳
 .6تحلیل جو ایمنی در میان پرستاران بیمارستان شهدای تجریش ۰۳3۳
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) بررسی خطاهای انسانی و عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر در بروز خطا (مطالعه موردی درصنعت گاز.1
 بررسی مولفه های تاثیر گذار در انتخاب نقاط امن بمنظور اسکان موقت و مکان یابی آن نقاط در مدیریت بحران (مطالعه.3
) شهر تهران۲  منطقه:موردی
 پیش بینی رابطه بین جو ایمنی و عملکرد ایمنی با توجه به دانش و انگیزش ایمنی با استفاده از روش الگویابی معادلات.9
ساختاری در صنعت سیمان

 همايش/کارگاه های آموزشی
۰۳3۱- کارگاه آموزشی ارزیابی اثرات زیست محیطی مقدماتی از سازمان حفاظت محیط زیست.01
۰۳3۱-  کارگاه آموزشی ارزیابی اثرات زیست محیطی تکمیلی از سازمان حفاظت محیط زیست.00
۰۳3۲-  شرکت در هشتمین همایش ملی بهداشت محیط.02
۰۳31 - پودمان کارگاه آموزشی ارگونومی در محیط کار از مرکز بهداشت شمیرانات/  دوره.08
 پودمان کارگاه آموزشی آیین نامه نحوه ارایه خدمات بهداشت حرفه ای توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای در صنایع/  دوره.04
۰۳31 -و چک لیست پایش فعالیت کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع
۰۳33 - پودمان کارگاه آموزشی ارگونومی در محیط کار از مرکز بهداشت شمیرانات/  دوره.05
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Corresponding author
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impact assessment of total petroleum hydrocarbons in petrochemical wastewater effluent and
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8- Ghazaleh Monazami Tehrani et al., Distribution Of Total Petroleum Hydrocarbons And
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons In Musa Bay Sediments (Northwest Of The Persian Gulf).
Journal of Environment Protection engineering, Vol 39 (1) 2013- pp.115-128 (IF: 0.520).
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Hydrocarbons In The Northwest Of The Persian Gulf. Journal World Academy of Science,
Engineering and Technology International Science Index 75, 7(3), pp.153-156.
10- Ghazaleh Monazami Tehrani et al., Total Petroleum Hydrocarbon Contamination in Sediment
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15- Seyedeh Belin Tavakoly Sany, Aishah Salleh, Abdul Halim Sulaiman, A. Sasekumar, Majid
Rezayi & Ghazaleh Monazami Tehrani, Heavy Metal Contamination In Water And Sediment
Of The Port Klang Coastal Area,Selangor, Malaysia. Journal of Environment earth science, DOI
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Tehrani . Ecological Risk Assessment of Poly Aromatic Hydrocarbons in the West Port,
Malaysia. IACSIT Press, Singapore (IPCBEE journals) Vol.33, 2012, pp. 130-135.
20- Belin Tavakoly Sany, Aishah Salleh, Abdul Halim Sulaiman, Ghazaleh Monazami Tehrani ,
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INTERNATIONAL CONFERENCE AND PROCEEDING
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Hydrocarbons In The Northwest Of The Persian Gulf , ICPES 2013 : International Conference on
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paper)
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Mathematics and physical Sciences Graduate Congress,,University of Malaya, December 2010: p. 34
(Oral presentation).
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پایان نامه ها
 -0بررسی ارتباط سرمایه گذاری ایمنی و عملکرد ایمنی با رویکرد سرمایه گذاری ایمنی در صنعت ساخت و ساز
– ANPبار اساان ناارا

 -8ارایه چارچوب انتخاب وسایل حفاظت فردی باا اساتفادا از تکن ار تر بای دلفای
ارشناسان ایمنی و  HSEشر ت فولاد مبار ه اصفهان
 -3ارزیابی خطای انسانی در اتاق نترل پالایشگاا نفت تهران با استفادا از تکن کهای  CREAMو  HEARTجهات
تع ن راهکارهای ضروری
 -4بررسی خطاهای انسانی و عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر در بروز خطا -مطالعه موردی در صانعت گااز
پالایشگاا پارن جنوبی
 -5بررسی مولفه های تاث ر گذار در انتخاب نقاط امن بمناور اسکان موقت و مکان یابی آن نقااط در ما یریت بحاران
(مطالعه موردی منطقه  4شهر تهران)
 -6تجزیه و تحل ل ف ت شاخص های سلامت ،ایمنی و مح ط زیست پ اادا راا هاای شاهر شا راز و اراااه راهکاار و
دستورالعمل های مناسب با رویکرد گروا های آس ب پذیر
 -7مکان یابی نقاط امن در پالایشگاا اول گاز شر ت مجتمع پارن جنوبی
 -2بررسی دانش ،نگرش و عملکرد واح ار نان مح ط زیسات و اراااه راهبردهاایی بارای توساعه توانمنا ی زیسات
مح طی مطالعه موردی شر ت ملی گاز ایران
 -9تحل ل اثر بخشی بازرسی مبتنی بر ریسر در م یریت ریسکهای به اشت ،ایمنی و مح ط زیست پتروشا می بنا ر
امام"
 -01م ل سازی حوادث ناشی از ار در معادن فلزی روباز با توجه به نقش قوان ن و مقررا
 -00ارزیابی و م یریت خطاهای انسانی در شرایط تخل ه اضطراری با استفادا از روش  HEPIدر صنعت فراساحل
 -08شناسایی و ارزیابی مخاطرا سلامت و مح ط زیست باا اساتفادا از روش ENVIDو  JHAدر صانعت شان و
ماسه

داوری پایان نامه ها  ،مقالات و طرح های پژوهشی
-

برنامه ریزی استراتژیر حوزا تحق قا و پژوهش دانشگاا علوم پزشکی شه بهشتی
بررسی وضع ت ایمنی حریق دانشک ا  HSEو ارااه راهکار های اصلاحی جهت پ شگ ری و مقابله با حریق
ت وین سن راهبردی پنج ساله گرو های آموزشی دانشک ا سلامت ،ایمنی و مح ط زیست دانشگاا علوم پزشکی شه
بهشتی
امکان سنجی حذف روم شش ظرف تی از محلول های آبی با استفادا از خا ستر فرار
طراحی راهبردی ارتقاء ایمنی در برابر حریق و انفجار در چاا های گازی مطالعه موردی لامرد
داوری ب ش از ب ست مقاله در حوزا محور های دوم ن همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
طراحی آمادگی ناام سلامت ایران در برابر امواج گرما
بررسی و اولویت بن ی مولفه های تاث رگذار بر  HSEخوابگاا و سطح بن ی آن بر اسان ما ل بلاو ( HSEمطالعاه
موردی خوابگاا های دانشجویی دانشگاا علوم پزشکی شه بهشتی)
تحل ل ریسر ناشی از تش ی اار ردی فعال ات هاای عمل اا پرساکاری (مطالعاه ماوردی ساالن پارن یکای از
ارخانجا خودرو سازی تهران)
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اختراع های ثبت شده
- 0ثبت اختراع در مورخه  31/5/۴۰با شماره ثبت  5۰۲35تحت عنوان  :تکنیک افزایش  % ۳-5محصول قارچ دکمه ای و کنترل
آلودگی سطح بستر
- ۴ثبت اختراع در مورخه  31/3/۰3با شماره ثبت  55۲۱5تحت عنوان :پوشش نمای پاششی ساختمان با میکای موسکویت – غوطه
ور در رزین پایه آبی
- ۳ثبت اختراع در مورخه  31/3/۰3با شماره ثبت 55۲۱۳تحت عنوان :ساخت نوعی رنگ صنعتی ،پایه آلکیدی با خمیر ر نگ
اپوکسی

مهارت درزبان خارجی
IELTS band score: 6.5

مهارت در زمینه کامپیوتر
 ICDL2 -از مرکز فنی و حرفه ای  -تهران
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