
 مشخصات فردی 

 نام خانوادگي: قنبری کاکاوندی                          نام پدر:   علیشاه                                   مسعودنام: 

 38418080380تلفن محل کار: محل تولد :  کرمانشاه                                           1/8/1431تاريخ تولد:  

           ایحرفهبهداشت مهندسي عضو هیئت علمي گروه  دکترای تخصصي بهداشت حرفه ای             محل کار:مدرک تحصیلي: 

 گروه مهندسي بهداشت حرفه ای                                             –دانشکده بهداشت  -جنب بیمارستان فارابي -میدان ايثار –آدرس محل کار: کرمانشاه

                 mghanbari@kums.ac.irآدرس پست الکترونیکي:  

 

 سوابق تحصیلي 

دانشگاه محل  درجه علمي رشته تحصیلي

 تحصیل

تاريخ فراغت از  شهر محل تحصیل

 تحصیل

 11/81 کرمانشاه دانشگاه رازی لیسانس شیمي

مهندسي بهداشت 

 حرفه ای

دانشگاه تربیت  فوق لیسانس

 مدرس

 13/43 تهران

مهندسي بهداشت 

 حرفه ای

دانشگاه تربیت  دکترای تخصصي

 مدرس

 1/11 تهران



 

 های تحصیلي:پايان نامه 

 نام استاد يا اساتید راهنما مقطع تحصیلي نامه عنوان پايان

بررسي وضع ايمني برج تقطیر در جو پااليشگاه کرمانشاه و ارائه راه 

 حلهای مناسب

 دکتر جواد عدل فوق لیسانس

مگاهرتز( 118)فرکانس  اثر مواجهه توام امواج مايکروويوبررسي   

اسپرم و ظرفیت تام آنتي اکسیدانتي آن در رت و صدا بر شاخصهای  

 

 دکتر سید باقر مرتضوی دکترا

   

 

 :طرح های تحقیقاتي مصوب در دانشگاه علوم پزشکي 

 

 .1448سال  -(1448-1444سازمان تامین اجتماعي استان کرمانشاه )طي سالهای بررسي حوادث ناشي از کار در شاغلین صنايع و کارگاههای تحت پوشش  -1

 .1410بررسي وضعیت ايمني بیمارستان علي )ع( شهر کرمانشاه در سال  -2

 .1410سال -بررسي وضعیت ايمني و ارزيابي خطرات آزمايشگاههای دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه -3

 .1410سال  -ههای پرتايل راديوگرافي در بخشهای ويژه بستری بیمارستان امام رضا )ع(دستگا xبررسي میزان مواجهه پرسنل با اشعه  -4

 .1410سال -بررسي میزان پرتوگیری کارکنان راديولوژی بیمارستان امام رضا )ع( -5

 



 طرحهای تحقیقاتي اجرا شده:

 1411ارزيابي و مديريت ريسک کارخانه کاشي کسری سنندج سال -1

 1411کارخانجات نورد و پروفیل ساوه سال  1888-0لوله ارزيابي ريسک خط تولید-0

 1411سال -اريابي ريسک دستگاه اره تسمه ای به روش رديابي انرژی و آنالیزر حفاظها در کارگاه درودگری مجتمع فني و حرفه ای کرمانشاه-4

 1411سال -(88 تا 80بررسي اپیدمیولوژيک حوادث رانندگي منجر به مرگ در استان کرمانشاه ) سالهای  -3

 11سال -رزيابي ريسک واحد سنگ شکن کارخانجات سیمان غربا-8

 11سال -شناسايي و ارزيابي خطر بخش فالير واحد ريسندگي کارخانه نساجي بروجرد-8

 11سال-در قسمت توربین بخار کارخانه قند بیستونET&BAاجرای تکنیک -4

  11سال-چوب و فلز لردآرا در واحد فلزکاری صنايع ET&BAارزيابي ريسک به روش-8

 11سال-( واحد کوره کارخانجات سیمان غربET&BAارزيابي ريسک با استفاده از تکنیک رديابي انرژی و تجزيه و تحلیل موانع )-1

 11سال-در قسمت طباخي کارخانه قند بیستونET&BAاجرای تکنیک  -13

 

 

 

 

 

 



 پژوهشي: -مجالت علميژورنالهای خارجي و مقاالت چاپ شده در 

 

ف
دي

 عنوان مقاله ر
 

 نفر چندم تعداد نام مجله

مقاله 

شرط

 ی
 نوع مقاله IFنوع نمايه و  سال چاپ

آيین نامه  امتیاز

 ای

1 
Pulmonary function in cement industry 

workers in the west of Iran 

Research Journal 

of Medical 

Sciences 

Scopus original 8/2 2016 - اول 3  

2 
Self-efficacy in pregnant women referred to 

health centers in Delfan 

International 

Journal of Health 

Life sciences 
4 

دوم 

)نویسنده 

 مسئول(

- 2016 - original  1/4 

3 
Persian  version of the Moorong self-

efficacy scale: psychometric study among 

subjects with physical disability 

Disability and 

Rehabilitation  
 2016 - دوم 6

ISI 
Impact 

Factor: 1.919  
original 57/1  

4 
An investigation of the frequency of the 

occupational accident in Kermanshah, Iran 

(2009-2013) 

ACTA MEDICA 

MEDITERRANE

A (International 

Journal of 

Clinical 

Medicine) 

 - اول 3

2017: 

accept 

letter 

ISI original 6/7  

5 
Risk Assessment of Occupational Exposure 

to Crystalline Silica in Small Foundries in 

Pakdasht, Iran 

Iran J Public 

Health 
ISI original 1/2 2112 - پنجم 5  

6 
The Amount of  Receiving Radiation of 

Radiology Staffs of Imam Reza Hospital of 

Kermanshah (Iran)  

Research Journal 

of Medical 

Sciences 

Scopus original 57/1 2112  اول 6  

7 
The Relationship Between Occupational 

Noise Exposure And Arterial Blood 

Pressure At Textile Industry 

International 

Journal of 

Pharmacy & 

Technology 

Scopus original 57/2 2112  اول 4  

8 
Studying The Prevalence Of 

Occupational Burnout In Staff Working 

International 

Journal of 
Scopus original 57/2 2112 - اول 4  



 
 
  

At A Hospital In The City Of Javanrood- 

Kermanshah (Iran( 

Pharmacy & 

Technology 

9 

Evaluating the Safety and Risk Assessment 

of Research Laboratory in Kermanshah’s 

Medical Science University  

 

Technical 

Journal of 

Engineering and 

Applied Sciences 

 2115 - اول 2
Chemical 

Abstracts 
original 57/1  

10 
Assessment of Safety Condition in One of 

the Teaching Hospitals in Kermanshah 

(2015): A Case Study 

Research Center 

for 

Environmental 

Pollutants 

 2112 - اول 7
Chemical 

Abstracts 
original 57/1  

11 
The Effects of Cell Phone Waves (900 

MHz-GSM Band) on Sperm Parameters 

and Total Antioxidant Capacity in Rats 

International 

Journal of 

Fertility and 

Sterility 

 2013 - اول 4
ISI 

Impact 
Factor: 1.919 

original 9/5  

12 

Simultaneous Effects of Exposure to 

Microwaves and Noise on Male Rats’ 

Sperm Parameters and Total Antioxidant 

Capacity 

 Health  Scope 4 2112 - اول 

ISI 
Impact 

Factor: 3/0  
 

original 9/5  

13 
Investigation of Safety Climate in an Oil 

Industry in Summer of 2014 
Health  Scope 4 2112 - چهارم 

ISI 
Impact 

Factor: 3/0  
original 8/2  

14 

Application of Ultrasonic Assisted-

Dispersive Solid Phase Extraction 

Based on Ion-Imprinted Polymer 

Nanoparticles for Preconcentration    

and Trace Determination of Lead Ions 

in Food and Water Samples 

Food Anal. 

Methods    4 2115 بلی اول 

ISI 
Impact 

Factor: 61/2  
 

original 9/5  
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 تعداد نام مجله عنوان مقاله
نفر 

 چندم

مقاله 

 شرطي
سال 

 چاپ
 نوع مقاله IFنوع نمايه و 

امتیاز 

آيین نامه 

 ای

 
Accept/ 

Publish 

1 

مطالعه تراز فشار صوت، آنالیز فرکانس و 
محاسبه تراز بیناب صوتی در کارخانجات کرپ 

 1332ناز شهر کرمانشاه 

مجله تحقیقات بالینی در علوم 
فصلنامه علمی  -پیراپزشکی

پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 
 کرمانشاه

 Original علمی پژوهشی 1393 - اول 6

Research 
1 Published 

2 

اپیدمیولوژیک حوادث ناشی از کار در بررسی 
شاغلین صنایع و کارگاههای استان کرمانشاه 

 1331در سال 

مجله تحقیقات بالینی در علوم 
فصلنامه علمی  -پیراپزشکی

پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 
 کرمانشاه

 Original علمی پژوهشی 1392 - اول 5

Research 
2/1  Published 

3 
 بیمار ایمنی فرهنگ مولفه های وضعیت بررسی

 کرمانشاه درمانی - آموزشی مراکز در
 5 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

دوم)نویسند
 ه مسئول(

 ISI 1395 بلی
Original 

Research 
2/4  Published 

4 
 هکرمانشا زگا هخیرذ زنمخا خطر یابیارز1333

 (1333) نعامو تحلیلو  ژینرا یابیروش رد به

مجله علمی دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین

 ISC 1295 - اول 5
Original 

Research 
4/1  Published 

5 
 ایصدو  یووومایکر اجموا أمتوو  دمنفر ثرا

 متا ظرفیتو  مسپرا یستز قابلیت بر شدید
 آنتی اکسیدانی پالسما در موشهای صحرایی نر

مجله علمی پژوهشی دانشگاه 
 علوم پزشکی کرمانشاه 

 Original علمی پژوهشی 1291 - اول 6

Research 
1 Published 

6 
ارزیابی ریسک حریق و انفجار به روش شاخص 

در مجتمع پتروشیمی  DOWحریق و انفجار 
 1333کرمانشاه در سال 

فصلنامه علمی پژوهشی 
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی کرمانشاه

 Original علمی پژوهشی 5331 - سوم 3

Research 
1 Published 

7 
بررسی میزان شیوع و ارزیابی ریسک 

ضالنی ع-فاکتورهای ابتال به اختالالت اسکلتی
 در کارگران فضای سبز شهر اصفهان

مجله دانشگاه علوم پزشکی 
 شهرکرد

 Original علمی پژوهشی 1334 - دوم 5

Research 
2/1  Published 

8 
بررسی میزان شیوع و توزیع عوامل مساعد 

در بیماران همودیالیزی استان  Cکننده هپاتیت 
 (1377-1373کرمانشاه )

فصلنامه علمی پژوهشی 
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 1382 - چهارم 5

 علمی پژوهشی
 

 

Original 

Research 
2/1  Published 



 

  

3 
مداخالت ارگونومیک با هدف بهبود 

پوسچرهای مرتبط با حمل دستی بار )مطالعه 
 کننده مواد معدنی(موردی: یک شرکت تولید 

 ISI 1335 - هفتم 7 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار
Original 

Research 
57/1  Published 

11 
بررسی وضعیت مولفه های فرهنگ  ایمنی بیمار  در 

 درمانی کرمانشاه-مراکز آموزشی
 5 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

دوم)نویسند
 ه مسئول(

- 1335 ISI 
Original 

Research 
2/4  Published 

11 
اثر امواج تلفن همراه و صدای شدید بر تحرک اسپرم 

 و هورمونهای جنسی در موشهای صحرایی نر

مجله تحقیقات بالینی در علوم 
فصلنامه علمی  -پیراپزشکی

پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 
 کرمانشاه

 Original علمی پژوهشی 1333 - اول 5

Research 
2/1  Published 
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رد

 يف

دعوت يا 

 ماموريت
محل  موضوع بحث مجمع تاريخ

 برگزاری
و  نقش

نحوه 

 شرکت

سخنراني کجا  موضوع گزارش يا سخنراني

 چاپ شده

اسامي همکاران به 

ترتیب) شامل نام 

 متقاضي (

خالصه  

يا متن 

 کامل
چهارمین همایش سراسری  1131مهر  11-11 ماموریت 1

 بهداشت حرفه ای ایران

کارگاههای تحت پوشش سازمان تامین بررسی حوادث ناشی از کار در شاغلین صنایع و  نفر اول همدان

 31تا  1131اجتماعی کرمانشاه طی سالهای 

کتابچه خالصه 

 مقاالت همایش

ر دکت -دکتر مسعود قنبری

 هاشمیان

 خالصه

سمینار ایمنی و صنعت  37بهمن  11 ماموریت 2

 نفت

کتابچه خالصه  شناسایی خطرات برج تقطیر در جو در پاالیشگاه نفت نفر اول تهران

 مقاالت همایش
 –دکتر مسعو د قنبری 

 دکتر جواد عدل
 خالصه

مهارت، سالمت و نقش آن  1131اسفند  3-3 ماموریت 1

 در توسعه

بررسی حوادث کاری در کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در یکی از صنایع  نفر اول تهران

 33تا  31ریسندگی شهرستان کرمانشاه سال 

کتابچه خالصه 

 همایش مقاالت
ر دکت -دکتر مسعود قنبری

 امیر حسین هاشمیان

 خالصه

سمینار سراسری بهداشت و  1131اسفند  3-3 ماموریت 7

 توسعه

بررسی حوادث کاری در شاغلین صنایع و کارگاههای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی  نفر اول خرم آباد

 1131کرمانشاه در سال 

کتابچه خالصه 

 مقاالت همایش
ر دکت -مسعود قنبریدکتر 

 امیر حسین هاشمیان
 خالصه

سومین کنگره سراسری  1137اسفند  11-11 ماموریت 1

 طب نظامی

تنی در یکی از صنایع فلزی کرمانشاه با  211شناسایی و ارزیابی مقدماتی خطر دستگاه پرس  نفر اول تهران

1131در سال  استفاده از تکنیک FMEA  
تابچه خالصه ک

 مقاالت همایش
 -دکتر مسعود قنبری

 مهندس شیرین مالمیر
 خالصه

همایش سراسری تروما و   1131دی   2-1 دعوت 6

 مراقبتهای پرستاری

بررسی حوادث ناشی از کار در شاغلین صنایع و کارگاههای تحت پوشش سازمان تامین  نفر اول کرمانشاه

 1133تا  1131اجتماعی کرمانشاه طی سالهای 

کتابچه خالصه 

 همایش مقاالت
ر دکت -دکتر مسعود قنبری

 امیر حسین هاشمیان

 خالصه

اولین همایش ملی صدا،  1132اسفند  1-2 ماموریت 3

 سالمتی و توسعه

کتابچه خالصه  1131بررسی افت شنوایی شغلی در یکی از نیروگاههای گازی غرب کشور سال  نفر اول مشهد

 مقاالت همایش
ر دکت -دکتر مسعود قنبری

مهندس -الماسیعلی 

 مجتبی اختیاری

 خالصه

اولین همایش ملی  131آذر  ماموریت 3

ساماندهی مدیریت ایمنی و 

 بهداشت حرفه ای

در  ET&BAبررسی وضعیت ایمنی واحد پاکت سازی کارخانه سیمان غرب بر اساس روش  نفر اول تهران

 1132سال 

کتابچه خالصه 

 مقاالت همایش
 -دکتر مسعود قنبری

کورش  -پورمندداریوش 

 نظری

 خالصه

 

9 
 

 11لغایت  21 دعوت

 1117اردیبهشت 
 

دومین کنگره بین المللی و 

آموزش  ششمین کنگره ملی

 سالمت ایران بهداشت وارتقاء

 

 Determination of risk fire and explosion index in نفر اول کرمانشاه

high pressure compressor 3 of Kermanshah 

petrochemical complex by DOWS and specify safe 

boundaries using software PHAST 

کتابچه خالصه 

 مقاالت همایش
 دکتر-دکتر مسعود قنبری

مهندس -نبی اله منصوری

 الهام اسفندیاری

 خالصه

 10 
 

 11لغایت  21 دعوت

 1117اردیبهشت 

 

دومین کنگره بین المللی و 

ششمین کنگره ملی 

آموزش بهداشت وارتقاء 

 سالمت ایران

 

 Evaluation of fire and explosion in primary  نفر اول کرمانشاه

reformer of Kermanshah petrochemical complex by 

DOWS fire and explosion index method to 

determine the most probable damage from fire and 

explosion  

کتابچه خالصه 

 مقاالت همایش
 دکتر-دکتر مسعود قنبری

مهندس -منصورینبی اله 

 الهام اسفندیاری

 خالصه



  9  
 

 ای:تجارب حرفه 

 1443 دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ـ از سال ایحرفهبهداشت مهندسي گروه  استاديارعضو هیئت علمي و  -1

  1444عضو شورای پژوهشي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه از سال  -0

و  1484-88مدير گروه مهندسي بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه  -4

 همچنین در حال حاضر مدير گروه

 (ISI)دارای انديکس  ijfsداور مجله  -3

 ث ناشي از کارکارشناس رسمي دادگستری در زمینه حواد -8

 کارشناس رسمي قوه قضايیه در زمینه حريق -8

مشاور حفاظت فني و خدمات ايمني در زمینه تست و شارژ کپسولهای آتش نشاني )وزارت کار، تعاون و رفاه  -4

 اجتماعي(

مشاور حفاظت فني و خدمات ايمني در زمینه بررسي و اندازه گیری عوامل زيان آور فیزيکي )وزارت کار، تعاون  -8

 رفاه اجتماعي(و 

عضو کمیته تدوين بهداشت حرفه ای، زير مجموعه کمیته فني کشوری بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت،  -1

 (1481درمان و آموزش پزشکي )سال 

مسئول راه اندازی کارشناسي ارشد رشته مهندسي بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي -13

 کرمانشاه

  کمي و کیفي پژوهش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاهعضو کمیته ارتقا -11

 

 های آموزشي:مدرس کارگاه 

 مرکز بهداشت استان کرمانشاه )دو دوره( بازآموزی طب کارکارگاه  .1

 دفتر توسعه دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه )دو دوره( روش تحقیق مقدماتيکارگاه  .0

 

  شرکت در کارگاه های مختلف آموزشي و پژوهشي )روش تحقیق مقدماتي و تکمیلي، کارگاه روش تدريس، کارگاه مقاله

نويسي به زبان فارسي و مقاله نويسي به زبان انگلیسي، کارگاه روش های جستجوی منابع الکترونیک، کارگاه تولید 

کارگاه آمار حیاتي  ،SPSS، کارگاه PREZIي با نرم افزار محتوای آموزشي بر مبنای اصول آموزشي و انگیزشي و آشناي

 و...(

 

 دروس مدرس: 

(، ايمني تجهیزات و تاسیسات صنعتي، صدا و ارتعاش در 4(، ايمني در صنعت )0(، ايمني در صنعت )1ايمني در صنعت) 

بهداشت حرفه ای، وسايل صنعت، ارزيابي و مديريت ريسک، بهداشت پرتوها، سیستمهای مديريت يکپارچه ايمني و 

 آموزی رشته مهندسي بهداشت حرفه ایحفاظت فردی، حوادث ناشي از کار، کار
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 ای:تجارب حرفه

 1443 دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ـ از سال ایحرفهبهداشت مهندسي گروه  استاديارعضو هیئت علمي و  -13

  1444اه از سال عضو شورای پژوهشي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي کرمانش -11

و  1484-88مدير گروه مهندسي بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه  -10

 همچنین در حال حاضر مدير گروه

 (ISI)دارای انديکس  ijfsداور مجله  -14

 کارشناس رسمي دادگستری در زمینه حوادث ناشي از کار -13

 کارشناس رسمي قوه قضايیه در زمینه حريق -18

حفاظت فني و خدمات ايمني در زمینه تست و شارژ کپسولهای آتش نشاني )وزارت کار، تعاون و رفاه  مشاور -18

 اجتماعي(

مشاور حفاظت فني و خدمات ايمني در زمینه بررسي و اندازه گیری عوامل زيان آور فیزيکي )وزارت کار، تعاون  -14

 و رفاه اجتماعي(

کمیته فني کشوری بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، عضو کمیته تدوين بهداشت حرفه ای، زير مجموعه  -18

 (1481درمان و آموزش پزشکي )سال 

مسئول راه اندازی کارشناسي ارشد رشته مهندسي بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي -13

 کرمانشاه

  اهعضو کمیته ارتقا کمي و کیفي پژوهش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي کرمانش-11

 

 های آموزشي:مدرس کارگاه 

 مرکز بهداشت استان کرمانشاه )دو دوره( بازآموزی طب کارکارگاه  .4

 دفتر توسعه دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه )دو دوره( روش تحقیق مقدماتيکارگاه  .3

 

  شرکت در کارگاه های مختلف آموزشي و پژوهشي )روش تحقیق مقدماتي و تکمیلي، کارگاه روش تدريس، کارگاه مقاله

نويسي به زبان فارسي و مقاله نويسي به زبان انگلیسي، کارگاه روش های جستجوی منابع الکترونیک، کارگاه تولید 

کارگاه آمار حیاتي  ،SPSS، کارگاه PREZIي با نرم افزار محتوای آموزشي بر مبنای اصول آموزشي و انگیزشي و آشناي

 و...(

 

 دروس مدرس: 

(، ايمني تجهیزات و تاسیسات صنعتي، صدا و ارتعاش در 4(، ايمني در صنعت )0(، ايمني در صنعت )1ايمني در صنعت) 

بهداشت حرفه ای، وسايل صنعت، ارزيابي و مديريت ريسک، بهداشت پرتوها، سیستمهای مديريت يکپارچه ايمني و 

 حفاظت فردی، حوادث ناشي از کار، کارآموزی رشته مهندسي بهداشت حرفه ای

 

 


