به نام خدا
رزومه
مشخصات فردی:
نام :فرامرز

نام خانوادگی :قرهگوزلو

شغل :استادیار و عضو هیأت علمی رسمی قطعی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
تاریخ تولد1346 /7/29 :
شماره شناسنامه 88 :

محل تولد  :تهران
کد ملی0452243068 :

آدرس محل کار :كرمانشاه ،خیابان دولت آباد ،میدان ایثاا  ،جنا بیاا تانان راا اب  ،دانشادده بدداتات ،گاروه
بدداتت حررهای

تلفن 0831-8264165 :

پست الدنرونید :
gharagozlouf@yahoo.com
gharagozlouf@gmail.com
gharagozlou@kums.ac.ir

سوابق تحصیلی:



کارشناس بهداشت حرفهای :فارغ التحصیل سال  ،1370از دانشکده حفاظت و بهداشت کار با معدل کل 18/83



کارشناس ارشد بهداشت حرفهای :فارغ التحصیل  ،1374از دانشگاه تربیت مدرس با معدل کل 17/82





عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد" :بررسی ارتباط زاویه لوردوز کمر و تیلت لگن با نوع شغل"

دکترای تخصصی بهداشت حرفهای :فارغ التحصیل  1394/3/31از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.



عنوان پایاننامه دکتری :ردیابی خستگی ذهنی رانندگان اتوبوسهای بینشهری با استقاده از آنالیز سیگنالهای الکتروآنسفالوگرافی

کاردان بهداشت حرفهای :فارغ التحصیل سال  ،1367از دانشکده حفاظت و بهداشت کار با معدل کل 18/31

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

تجربیات کاری:
 عضو هیأت علا دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه از تال  1375تاكنون
 ویراتنا و مشاو علا مجله علا پژوهش بدبود از تال  1375تا 1388
 ترپرتت ادا ه آموزش دانشدده بدداتت دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه از تال  1376تا 1378
 مسئول كاینه ا زتیاب د معاونت ررهنگ دانشجوی دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه د تال 1376
 عضو تو ای پژوهش دانشگاه از تال  1376تا 1378
 عضو تو ای پژوهش دانشدده بدداتت از  1376تا  1383و از  1385تا 1387

 ویراتنا و عضو بولنن اطالعرتان مركز توتعه آموزش پزتد دانشاگاه علاوم پزتاد كرمانشااه از تاال
 1379تا 1381
 مقام دوم تنه قرائت قرآن كریم د مسابقات قرآن كریم د خردادماه تال  1381د دانشگاه علوم پزتد
كرمانشاه
 مقام توم تنه قرائت قرآن كریم د دهاین دو ه تراتری مسابقات حفظ و قرائات قارآن كاریم دانشاگاه
های علوم پزتد كشو
 مد س د وس ا گونوم  ،جنبه های بدداتن پرتوها ،وانشنات صنعن  ،زبان تخصص  ،صادا و اتعااش د
صنعت ،وتنای محیط كا  ،زباله های صنعن  ،درع مواد زاید صنعن  ،عوامل تیایای و ایان صانعن از
تال  1375تاكنون.
 مسئول درنر ا تباط با صنعت دانشدده بدداتت كرمانشاه از تال  1385تا 1387
 اتناد ناونه دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه د تالهای  1383 ،1382و 1384
 ویراتنا كناب نفوذ د جامدات ترجاه دكنر تول صراف مأمو ی و احاد تاعنچ
 عضو هیأت مدیره انجان علا ا گونوم و عوامل انسان ایران از تال  1392تاكنون
 داو مجله تالمت كا ایران  ،مجله دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه (بدبود) ،مجله ا گونوم ایران و ...
 ویراتنا انگلیس چدا تاا ه اول مجله ا گونوم رصلنامه علا پژوهشا انجاان ا گوناوم و مدندتا
عوامل انسان ایران
 مدیر اطالعرتان پزتد و تبده پژوهش دانشگاه از تا یخ  94/3/16تا كنون
اجرا یا طراحی کارگاهها:
 -1کارگاه یک روزه آموزش ارگونومی د تا یخ  78/12/10د محال مركاز بدداتات اتانان باه مادت 10
تاعت به عنوان مد س
 -2کارگاه طرح ادغام بهداشت حرفهای در سیستم شبکه بهداشت و درمان کشور به مادت  10تااعت
به عنوان مد س د تا یخ 78/9/11
 -3کارگاه دو روزه آموزشی روش تحقیق دانشجویی از  83/12/12لغایت  83/12/13به عنوان ماد س د
دانشدده بدداتت دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه
 -4کارگاه دو روزه آموزشی روش تحقیق دانشجویی از  79/10/14لغایت  79/10/15به عنوان ماد س د
دانشدده بدداتت دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه
 -5کارگاه دو روزه آموزشی روش تحقیق دانشجویی از  84/12/9لغایت  84/12/10به عناوان ماد س د
دانشدده بدداتت دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه
 -6دوره آموزشی مسئولین رفاهی کارگاههای مشمول قانون کار به عنوان مد س باه مادت  8تااعت د
تا یخ 84/4/8

 -7برنامه مدون آموزش مداوم پزشکان عمومی طب

کبار "ز" د تاا یخ  77/9/23لغایات  77/9/26باه

عنوان تخنران
 -8برنامه مدون آموزش مداوم پزشکان عمومی ط

کار "ز" د تا یخ  79/4/27به عنوان تخنران

 -9مدرس کارگاه سه روزه ایمنی در ساختمان برای كا تناتان و كا تناتان ا تد تااخناان كال كشاو
د كرمانشاه د تال 1387
 -10مدرس کارگاه دو روزه ارگونومی ارزیابی پوسچر د تركت پاالیش و پخش تدران د تال 1389
 -11مدرس کارگاه یک روزه ارزیابی پوسچر با استفاده از نرمافزارهبای کبامویوتری بارای كا تناتاان
مراكز بدداتن د قم د مدر 1392
 -12تدریس به میبزان  8سباعت درخصبو

ارگونبومی بیمارسبتان در همبای

کشبوری رؤسبا و

کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی و کارشناسان ارشد خدمات بهداشبتی و طب

کبار ببه

میزبانی مدیریت درمان استان کرمانشاه در تاریخهای  12و  13شهریورماه سال 1393
 -13عضویت در کمیته علمی نخستین همای

دوساالنه ارگونبومی ایبران د تاا یخ  23و  24مدرمااه

 1393د دانشگاه علوم پزتد هادان.
 -14عضویت در کمیته اجرایی نخستین همای

دوساالنه ارگونومی ایبران د تاا یخ  23و  24مدرمااه

 1393د دانشگاه علوم پزتد هادان.
 -15شرکت در نخستین همای

دوساالنه ارگونومی ایران د تاا یخ  23و  24مدرمااه  1393د دانشاگاه

علوم پزتد هادان به مدت  20تاعت.
 -16تد یس تئو ی و عال به مدت  18تاعت د "دوره آموزشی سالمت و ایمنبی شبغلی" د مادیریت
د مان تأمین اجنااع اتنان كرمانشاه د تدریو 1394
شرکت در کارگاهها:
 -1کارگاه آموزشی ارگونومی توتط پرورسو هوتنگ تاهنواز اتناد كرت ا گونوم صنعن دانشگاه لولئاا-تاوئد
د دانشگاه تربیت مد س از  10لغایت  15ا دیبدشت 1379
 -2تركت د The National Conference on Achievements and Challenges of Medical Journals in

 Iranد  26ژانویه  2006د تیراز
 -3تاركت د The Third Conference on Medical Journals in the Eastern Mediterranean Regien

از  27تا  29ژانویه  2006د تیراز
 -4تركت د كا گاه  Editing Medical Journalsتوسب  Mrs Jane Nicholsonدر معاونبت تحقیقبات و
فنآوری در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در  4-6مارس 2007
 -5تركت د سمینار یکروزه توجیهی طرح ملی آنتروپومتری د  1381/12/5د دانشگاه علم و صنعت ایران

 -6کارگاه یکروزه فناوری و کاربرد نظام چندرسانهای در آمووز

 Power point-PDFد تاا یخ  81/10/17د

مركز مطالعات و توتعه آموزش دانشگاه علم پزتد كرمانشاه
 -7کارگاه نگار

و ارائه مقاالت پزشکی از تا یخ  77/3/21لغایات  77/3/22د مركاز مطالعاات و توتاعه آماوزش

پزتد دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه
 -8کارگاه آموزشی طراحی و تحلیل پرسشنامه از  80/3/23لغایات  80/3/24د مركاز مطالعاات و توتاعه آماوزش
پزتد دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه
 -9کارگاه آموزشی اخالق پزشکی از  79/8/17لغایت  79/8/19د مركز مطالعات و توتعه آموزش پزتد دانشاگاه
علوم پزتد كرمانشاه
 -10کارگاه آموز

پزشکی تکمیلی "ارزیابی" د تا یخ  1377/9/19د مركز مطالعات و توتاعه آماوزش پزتاد

دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه
 -11آموز

پزشکی جامعهنگر از تا یخ  78/7/7لغایت  78/7/8د مركز مطالعات و توتعه آموزش پزتاد دانشاگاه

علوم پزتد كرمانشاه
 -12خدمات اولیه بهداشتی از  76/9/11لغایت  76/9/14د مركز آماوزش و تحقیقاات بدداتان اهاواز وابسانه باه
دانشدده بدداتت و انسنینو تحقیقات بدداتن دانشگاه علوم پزتد و خدمات بدداتن د مان تدران
 -13آموز

رو های آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSاز  80/12/18لغایت  80/12/19د مركاز مطالعاات و

توتعه آموزش پزتد دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه
 -14کارگاه آموزشی  PBLاز  78/6/24لغایت  78/6/25د مركز مطالعات و توتعه آموزش پزتد دانشاگاه علاوم
پزتد كرمانشاه
 -15کارگاه آموزشی مهارتهای تدریس از  77/3/28لغایت  77/3/29د مركز مطالعات و توتاعه آماوزش پزتاد
دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه
 -16کارگاه آموزشی رو

تحقیق مقدماتی و تکمیلی توتاط معاونات پژوهشا وزا ت بدداتات ،د ماان و آماوزش

پزتد د 1377/3/12
 -17کارگاه آموزشی رو

تحقیق شماره ( 2پیشرفته) از تا یخ  78/7/26لغایت  78/7/30د دانشاگاه علاوم پزتاد

كرمانشاه
 -18کارگاه "چگونه از یک متن انگلیسی اطالعات استخراج کنیم" د تا یخ  80 /12/1د مركاز مطالعاات و توتاعه
آموزش پزتد دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه
 -19کارگاه نگار

مقاله به زبان انگلیسی از  80/12/25لغایات  80/12/26د مركاز مطالعاات و توتاعه آماوزش

پزتد دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه
 -20کارگاه نحوه نگار

نامه cv ،و توصیهنامه به زبان انگلیسی د تاا یخ  1380/12/2د مركاز مطالعاات و توتاعه

آموزش پزتد دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه

 -21کارگاه نگار  ،طراحی و ارایه پوستر به زبان انگلیسی د تا یخ  85/9/28د دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه باا
هادا ی دانشگاه علوم پزتد تدید بدشن .
 -22کارگاه  50ساعته آموز

 Arc GISد دانشگاه علوم پزتد تدران د تال 1390

 -23کارگاه  10جلسهای ( 30ساعت) شبکه عصبی با استفاده از نرمافزار مطلو

دانشگاه امیركبیر تدران د تال .1391
 -24كا گاه "استراتژیهای آموزشی و رو
پزتد تدران

( )MATLAB Neural Networkد

های تدریس" د تا یخهای  6و  7آباانمااه تاال  1393د دانشاگاه علاوم

 -25تاركت د "پنجمین همایش روسای ادارات و کارشناسان علمسنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور" د تاا یخ
 94/12/18به مدت  8تاعت
 -26حضو د "اولین دوره ویژه آموز کتابدار بالینی ( )Clinical Librarianهمزمان با دهمین گردهمایی دورهای روسای
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی کشور" د تا یخهای  24تا  26آبانماه  1394به مدت  24تاعت
 -27تركت د سمینار آموزشی  OvidSP Platformبه زبان انگلیس د  16نوامبر  2015د تدران توتط NIC
Solution Co
 -28تركت د کارگاه  Wiley Online Libraryد مو خ  2015/11/15د وزا ت بدداتت
 -29تاركت د كا گااه " " Practicing Advanced Bibliometrics and University Rankingsباه زباان انگلیسا
توتط آقای  Philip Burnellمدیر خدمات تحقیقات  Knowledge Eد  24رو یه  2016د وز ات بدداتت
مقاالت منتشرشده در نشریات داخلی:
 -1فرامرز قرهگوزلو * .بر ت تیوع ناهنجا ی های وضاعین د كاا گران بخاش باا گیری كا خاناه صانعن
بدشدر (تدران .)1374 ،رصلنامه علا پژوهش بدبود ،تال چدا م ،تاا ه اول ،تابسنان  ،79صفحات 58-64
 -2فرامرز قرهگوزلو * ،بدزاد كرم منین .بر ت ا گونومید نحوه بلندكردن با و مشدالت اتدلن عضاالن
نات از كا د كا گران معادن تنگ وباز كرمانشاه د تال 1380؛ رصالناماه علاا پژوهشا بدباود؛ تاال
تشم ،تاا ه اول ،بدا  ،81صفحات 29-40
 -3حید مسگراف ،فرامرز قرهگوزلو .بر ت آلودگ میدروب تبده توزیع آب آتامیدن تدر كرمانشاه طا
تالهای  .1377-78رصلنامه علا پژوهش بدبود ،تال پنجم تاا ه اول ،بدا  ،1380صفحات 80-97
 -4تیروس ضای  ،نوتین حید یان ،مرتض صائ * ،فرامرز قره گوزلبو .تایوع اتادولیوز د داناشآماوزان
مدا س اهناای تدر كرمانشاه ( .) 1382-83مجله دانشگاه علاوم پزتاد كرمانشااه (بدباود) ،تاال یاازدهم،
تاا ه اول ،بدا  ،1386صفحات 86-92
 -5كیوان حید یان ،علیرضا چوبینه ،توگند تو ان  ،فرامرز قرهگوزلو .ا زیاب ا گونومیک ایسنگاههاای كاا د
واحدهای آزمایشگاه و ا تباط آن با اخنالالت اتدلن عضالن و بدرهو ی .مجله ا گونوم  ،رصلنامه تخصصا
انجان ا گونوم و مدندت عوامل انسان ایران ،دو ه  ،2تاا ه  3و  ،4پاییز و زمسنان  .1383ص .23-36

 -6فرامرز قرهگوزلو * ،جبراییل نسل تراج  ،عاادل مللاوم  ،علا نحاوی ،دكنار علا مطیاع نصارآبادی،
محاد ضا آتو ی ،مددی تاوات  .بر ت تغییرات ینم آلفا به منلو دیااب خسانگ ذهنا انناده د وی
تبیهتاز انندگ  .مجله ا گونوم  ،رصلنامه انجان ا گونوم و مدندت عوامل انسان ایران ،دو ه  ،1تاا ه ،1
تابسنان  .1392ص .1-9
 -7منصو ضیای * ،جعفر پو تجاع  ،اكبر برزگر تنگل ،فرامرز قره گوزلبو ،چایان مباا ك  ،الداه تایدی.
كیفیت خواب و تدت خسنگ د پرتنا ان مركاز آموزتا د ماان اماام ضاا (ع) كرمانشااه د تاال .1390
تحقیقات بالین د علوم پیراپزتد  ،دو ه دوم ،تاا ه دوم  ،ص .23-30
 -8بدزاد كرم منین ،آذ مدراب منین ،منصو ضیای * ،زین نلری ،حامد یا محاادی ،فرامرز قبرهگوزلبو.
ا زیاب یسک اخنالالت اتدلن عضالن د كا گران معادن تنگ و صنایع تنگبری كرمانشاه د تاال .1392
مجله ا گونوم  ،رصلنامه انجان ا گونوم و مدندت عوامل انسان ایران ،دو ه  ،1تاا ه  ،2تابسنان ،1392ص
.28-35
*

 -9منصو ضیائ  ،حامد یا محادی ،میثم مارادی ،فرامرز قرهگوزلو  .تایوع و یساک راكنو هاای خسانگ
چشا د كا بران كامپیوتر .مجله ا گونوم  ،رصلنامه انجان ا گونوم و مدندت عوامل انسان ایران ،دو ه ،1
تاا ه  ،3زمسنان ،1392ص .47-54
 -10منصو ضیائ  ،حامد یا محادی ،بدزاد كرم منین ،تودابه یا محادی ،زین نلری ،فرامرز قرهگوزلو*.
تیوع و یسک راكنو های ررتودگ تغل د پرتنا ان ید از بیاا تناندای تادر كرمانشااه ( .)1392مجلاه
ا گونوم  ،رصلنامه انجان ا گونوم و مدندت عوامل انسان ایران ،دو ه  ،2تاا ه  ،2تابسانان ،1393ص -74
.67
 -11منصو ضیائ  ،قباد ضائ  ،حامد یا محادی ،الده خوتبو ،فرامرز قرهگوزلو* .ا تباط د گیری تاغل باا
ویژگ های جاعیت تناخن معلااان مقطاع اهنااای داالهاو (كرمانشااه) د تاال  .1392مجلاه ا گوناوم ،
رصلنامه انجان ا گونوم و مدندت عوامل انسان ایران ،دو ه  ،3تاا ه  ،1بدا  ،1394ص .59-64
 -12عادل مللوم  ،فرامرز قره گوزلو ،جبرائیل نسل تراج  ،عل نحوی ،خسارو صاادن نیات حقیقا  ،علا
نیک نژاد ،محسن كا چان * .ا تباط انحرارات انندگ با تطح خوابآلودگ ذهن و خودگزا شده د حاین
انندگ تبیهتازیتده .رصلن امه علوم رنون ایان ایران .تال دوم ،تاا ه توم ،تابسنان  ،94ص .43-54
مقاالت چاپشده در نشریات خارجی:
Faramarz

Heidarian,

Keivan

Tourani,

Sougand

Choobineh,

1. Alireza

Gharagozlou. Ergonomic workstation evaluation in clinical laboratories of
© KUMS and its relationship to musculoskeletal problems and productivity.
Thatcher, A., Fisher, J. & Miller, K. (2002). Proceedings of CybErg'2002. The

Third International Cyberspace Conference on Ergonomics. International
Ergonomics Association Press. ISBN 0 9577485 I 5
2. Abdolrasoul

Rahmani;

Roghiyeh

khodaei;

Atena

Farjami;

Somayeh

Mahmodkhani; Faramarz Gharagozlou; Iman Ahmadnezhad; Mohsen Karchani;
Javad Vatani: Determination of Job Stresses and Their Consequences in
Drivers in Ilam. Electronic physician, Year 2013; Vol. 5, Issue 1. Pages 594-598
3. Abdolrasoul Rahmani; Roghiyeh khodaei; Somayeh Mahmodkhani; Mehnoush
Moslemi; Faramarz Gharagozlou; Iman Ahmadnezhad; Mohsen Karchani;
Javad Vatani: Investigation of Occupational Stress and its Relationship with
the Demographic Characteristics of Workers in Ilam, Iran. Electronic
physician, Year 2013; Vol. 5, Pages 611-615
4. Farideh Golbabaei, Seyyed Abolfazl Zakerian, Behzad Fouladi Dehaghi*, Leila
Ibrahimi Ghavamabadi, Framarz Gharagozlou, Mostafa Mirzaei Aliabadi, Rasol
Hematjo: Heat Stress and Physical Capacity: A Case Study of Semi-Professional
Footballers. Iranian J Publ Health, Vol. 43, No.3, Mar 2014, pp. 355-361 (ISI,
IF=0.321).

5. Framarz Gharagozlou, Gebraeil Nasl Saraji, Adel Mazloumi*, Ali Nahvi, Ali
Motie Nasrabadi, Abbas Rahimi Foroushani, Mohammadreza Ashouri, Mehdi
Samavati: Detecting driver mental fatigue based on EEG alpha power
changes during simulated driving. Iran J Public Health, Vol. 44, No.12, Dec
2015, pp.1693-1700 (ISI, IF=0.321).
6. Saber Moradi, Fatemeh Mansouri, Faramarz Sori, Abdolhessein Pournajaf , Ali
Mohammad Abbasi, Arash Akbarzadeh, Faramarz Gharagozlou, Mahsa Hami,
Mohsen Karchani*. Sleepiness and Changes in Vital Signs among the Clinical
Shift Workers Staff at Imam Khomeini Hospital of Ilam. International Journal
of Hospital Research 2014, 3(1):19-24.
7. Saber Moradi, Zahra Farahnaki, Arash Akbarzadeh, Faramarz Gharagozlou,
Abdolhessein Pournajaf, Ali Mohammad Abbasi, Leila Omidi, Mahsa Hami,

Mohsen Karchani*. The Relationship between Shift Work and Job
Satisfaction among Nurses: a Cross-sectional Study. International Journal of
Hospital Research 2014, 3(2): 63-68.
8. Meghdad

Pirsaheb,

Mehdi

Ghayebzadeh,

Masoud

Moradi,

Faramarz

Gharagozlou, Kiomars Sharafi*. Ratio variations of soluble to total organic
matters at different units of a full scale wastewater integrated stabilization
pond. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2015, 7(5):1326-1332.
9. Faramarz Gharagozlou*, Adel Mazloumi, Gebraeil Nasl Saraji, Ali Nahvi,
Mohammadreza Ashouri, Hamed Mozaffari. Correlation between Driver
Subjective Fatigue and Bus Lateral Position in a Driving Simulator.
Electronic Physician. 2015, Volume: 7, Issue: 4, Pages: 1196-1204, DOI:
10.14661/2015.1196-1204.
10. Mohsen

Karchani,

Adel

Mazloumi,

Gabraeil

Nasl

Saraji

,Faramarz

Gharagozlou, Ali Nahvi, Khosro Sadeghniiat Haghighi, Bahador Makki Abadi,
Abbas Rahimi Foroshani. Presenting a model for dynamic facial expression
changes in detecting drivers’ drowsiness. Electronic Physician Year: 2015,
Volume: 7, Issue: 2, Pages: 1073-1077, DOI: 10.14661/2015.1073-1077
11. Faramarz Gharagozlou, Zeinab Nazari, Ali Avakh, Mohsen Karchani,
Mohammad

Hossein

Ebrahimi,

Mehdi

Raei,

Hamed

Yarmohammadi*.

Examining the prevalence of various sleep disorders in dormitory living
students in Kermanshah University of Medical Sciences-2014. JOURNAL OF
CURRENT RESEARCH IN SCIENCE (JCRS) S (1), 2016: 1-7. Available at
www.jcrs010.com

:طرحهای تحقیقاتی
)  (هادا76002  بر ت و اندازه گیری میزان ترب و ازن موجود د هوای تدركرمانشاه با كد-1
 بر ت میزان بدرهگیری آموزش نلاری و عالا از دیادگاه راا النحصایالن كاا دان بدداتات خاانواده-2
)  (هادا80026  با كد1380 دانشدده بدداتت دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه

 -3بر ت تراز صدا د صنایع نساج تدرتنان كرمانشاه د تال  13 79با كد ( 78042هادا )
 -4بر ت كیفیت آتایش حرا ت هوای داخل تاخناان با اتنفاده از تاخص  PPD – PMVد بیاا تانان
طالقان كرمانشاه با كد ( 78017هادا )
 -5بر ت ا تباط رشا های ریزید و وان تغل با اخنالالت اتدلن  -عضالن د پرتنا ان بیاا تانانهاای
دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه د تال  1390با كد ( 90259مجری)
 -6بر ت تیوع د دهای اتدلن  -عضالن د كا گران معادن تنگ و تنگبری كرمانشاه (گاوهره) و ا تبااط
آن با پوتچرهای كا ی با كد ( 91352هادا )

مقاالت ارایهشده در همایشها:
 -1فرامرز قرهگوزلو .بر ت ا تباط بین میزان انحنای كار و زاویاه انحاراف لگان باا ناوع تاغل كاا گران.
تخنران ا ایهتده د اولین تاینا تالمت نیروی كا و توتعه پایادا  ،تداران  23لغایات  25آباان مااه
 . 1377خالصه مقاله د چدیده مقاالت تاینا تالمت نیروی كا و توتعه پایدا چاپ تده اتت.
 -2فرامرز قرهگوزلو .بر ت تیوع ناهنجا ی های وضعین اندامهای روقاان د كاا گران بخاش باا گیری
كا خانه صنعن بدشدر (تدران .)1374 ،تخنران ا ائهتده د اولین كنگره مل بدداتات عااوم و طا
پیشگیری ،كرمانشاه  1-3آذ ماه  .1379خالصه مقاله چاپتده د خالصه مقاالت
 -3كیوان حید یان ،فرامرز قرهگوزلو .بر تا تایوع اخانالالت اتادلن عضاالن كا كناان د واحادهای
آزمایشگاه بیاا تنانهای دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه و ا زیاب ا گونومیک ایسنگاههای كا ی آنهاا
د تال .1379-80تخنران ا ایهتده د دومین كنگره مل بدداتت عاوم و ط پیشگیری ،كرمانشااه
 15-18آبانااه  .1380خالصه مقاله چاپتده د خالصه مقاالت.
 -4بدزاد كرم منین ،فرامرز قرهگوزلو .بر ت

ضایناندی بیاا ان از خدمات بیاا تانان د بیاا تانان-

های آموزت  -عاوم دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه .پوتنر ا ایهتده د دوماین كنگاره ملا بدداتات
عاوم و ط پیشگیری ،كرمانشاه  15-18آبانااه  .1380خالصه مقاله چاپتده د خالصه مقاالت.
 -5بدزاد كرم منین ،فرامرز قرهگوزلو .تراهای تالاندی ،تالاندان و میزان ضایت آنان از خدمات ا ائاه-
تده د تراهای تالاندی كرمانشاه (تاال  .)1380پوتانر ا ایاهتاده د دوماین كنگاره ملا بدداتات
عاوم و ط پیشگیری ،كرمانشاه  15-18آبانااه  .1380خالصه مقاله چاپتده د خالصه مقاالت.
 -6علیرضا چوبینه ،توگند تو ان  ،كیوان حید یان ،فرامرز قرهگوزلو .ا زیاب ا گونومیک ایسانگاههاای كاا
د واحدهای آزمایشگاه بیاا تنان های وابسانه باه دانشاگاه علاوم پزتاد كرمانشااه و ا تبااط آن باا
اخنالالت اتدلن عضالن و بدرهو ی نیروی انسان  .تخنران ا ایهتاده د هااایش ملا ا گوناوم د
صنعت و تولید ،تدران  7و  8آبان  .1381مقاله كامل چاپتده د مجاوعه مقاالت هاایش.
 -7فرامرز قرهگوزلو ؛ بدزاد كرم منین .بر ت ا گونومیک نحوه بلندكردن با و مشدالت اتادلن عضاالن
نات از كا د كا گران معادن تنگ وباز كرمانشااه د تاال  .1380تاخنران ا ائاهتاده د چداا مین

هاایش ایان  ،بدداتت و محیط زیست د معادن و صنایع معدن د خز آباد تا ی 7 ،لغایات  9اتافند
 .1380مقاله كامل چاپتده د مجاوعه مقاالت هاایش.
 -8فرامرز قرهگوزلو ؛ اكبر برزگر؛ تایسنه تابعین؛ ردیاه حیا اجدادی .بر ت آلودگ صوت د كا خاناه
قوط تازی نازگل كرمانشاه د تال  .1382پوتنر ا ائاهتاده د اولاین هااایش ملا صادا ،تاالمن و
توتعه .دانشگاه علوم پزتد مشدد  2-3اتفند  .1382خالصه مقاله چاپتده د خالصه مقاالت.
 -9دكنر بدزاد كرم منین؛ فرامرز قرهگوزلو ؛ منوچدر امیدوا ی .مدیریت ایان  :بر تا آگااه  ،نگارش و
عالدرد كا گران معادن تنگ وباز كرمانشاه و صنایع وابسنه به آن نسبت باه وتاایل حفا ات راردی د
تال  .1381تخنران ا ائهتده د پنجاین هاایش ایان  ،بدداتت و محیط زیسات د معاادن و صانایع
معدن  11 .لغایت  13آذ  1382تدرتنان كرمان .اصل مقاله چاپتده د مجاوعه مقاالت هاایش.
 -10تپیده تاهنده؛ تدینه علیا ریض؛ فرامرز قبرهگوزلبو .بر تا وضاعیت ا گوناومید پسات كاا ی
كا بران كامپیوتر دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه با اتنفاده از چکلیسات ا گوناومید درناری د تاال
 .1384تخنران ا ائهتده د دومین هاایش منطقهای بدداتت دانشجوی غرب كشاو د  4خارداد مااه
 1384د كرمانشاه .چدیده مقاله چاپتده د مجاوعه خالصه مقاالت هاایش.
 -11منوچدر امیدوا ی؛ فرامرز قرهگوزلو ؛ زهارا ریقا  .بر تا وضاعیت آتاایش حرا تا د بیاا تانان
طالقان تدر كرمانشاه و نقاش لبااس د آن ( .)1379پوتانر ا ائاهتاده د چداا مین هااایش كشاو ی
بدداتت محیط د یزد  15-17 ،آبان ماه  .1380مقاله كامل چاپتده د مجاوعه مقاالت جلد توم.
 -12تایه مسدین ؛ فرامرز قرهگوزلو .ا زیاب وضعیتهای بدن كاا گران نسابت باه وضاعیتهاای بادن
اتناندا د با وش  OWASد تركت پاالیش نفت كرمانشاه د تال  .1385تخنران ا ائهتده د اولاین
هاایش كشو ی اتناندا د ،توتعه و تالمت .كرمانشاه  1-3ا دیبدشتماه  .1386خالصه مقاله چااپتاده
د مجاوعه خالصه مقاالت هاایش.
 -13دكنر بدزاد كرم منین؛ فرامبرز قبرهگوزلبو؛ ضاا داودی؛ علا جعفاری .بر تا نگارش پرتانا ان
بیاا تنانهای آموزت دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه نسبت به اتحادیه صنف پرتنا ان د تاال .1380
مقاله ا ائهتده د هاایش جامع پرتنا ی و مامای  .كرمانشاه  6-8اتفند ماه  .1380خالصه مقاله چااپ-
تده د مجاوعه چدیده مقاالت هاایش.
 -14جبراییل نسل تراج ؛ عادل مللوم *؛ فرامرز قرهگوزلو؛ عل نحوی؛ عل مطیاع نصارآبادی؛ مدادی
تاوات ؛ محاد ضا آتو ی :دیاب خسنگ ذهن انندگان توا ی با اتانفاده از تغییارات یانم آلفاا د
الدنروآنسفالوگرار  .تخنران ا ایهتده د هشاناین هااایش تراتاری بدداتات و ایانا كاا د 6-4
ا دیبدشت  1392د دانشگاه علوم پزتد مازند ان.
 -15فرامرز قرهگوزلو؛ منصو ضیای ؛ حاید ز ین ؛ زهرا محاادی؛ تاونیا ایزدپنااه* :تناتاای خطارات و
ا زیاب

یسک با اتنفاده از وش  HAZANد ید از تركتهای نفن غرب كشو  .پوتنر ا ایهتده د

هشناین هاایش تراتری بدداتت و ایان كا د  6-4ا دیبدشتماه  1392د دانشاگاه علاوم پزتاد
مازند ان.

 -16فرامرز قرهگوزلو ،جبراییل نسل تاراج  ،عاادل مللاوم * ،علا نحاوی ،محاد ضاا آتاو ی ،حاماد
ملفری :ا تباط خسنگ ذهن اننده و موقعیت عرض خود و د تبیهتاز انندگ  .تخنران ا ایاهتاده
د نخسنین هاایش دوتاالنه ا گونوم ایران د تا یخ  23و  24مدرماه  1393د دانشگاه علاوم پزتاد
هادان (ا ایه دهنده :ررامرز قرهگوزلو).
 -17منصو ضیائ  ،حامد یا محادی ،بدزاد كرم منین ،تودابه یا محادی ،زینا نلاری ،فرامبرز قبره-
گوزلو* :تیوع و یسک راكنو های ررتودگ تغل د پرتنا ان ید از بیاا تنانهاای تادر كرمانشااه
( .)1392پوتنر ا ایهتده د نخسنین هاایش دوتاالنه ا گونوم ایران د تاا یخ  23و  24مدرمااه 1393
د دانشگاه علوم پزتد هادان (ا ایه دهنده :ررامرز قرهگوزلو).
 -18منصو ضیائ  ،بدزاد كرم منین ،آذ مدراب منین* ،زین نلری ،حاماد یا محاادی ،فرامبرز قبره-
گوزلو :ا زیاب

یسک اخنالالت اتدلن -عضالن د كا گران معادن تنگ و صنایع تنگبری كرمانشاه د

تال  .1392پوتنر ا ایهتده د نخسنین هاایش دوتااالنه ا گوناوم ایاران د تاا یخ  23و  24مدرمااه
 1393د دانشگاه علوم پزتد هادان.
 -19فرامرز قرهگوزلو* ،عاادل مللاوم  ،جبرائیال نسال تاراج  ،علا مطیاع نصارآبادی ،علا نحاوی،
محاد ضا آتو ی .دیاب خسنگ ذهن

انندگان اتوبوسهای بینتدری با اتنفاده از تغییارات بانادهای

رركانس الدنروآنسفالوگرار  .تخنران ا ایهتده د نداین هاایش تراتری ایان و بدداتات تاغل د
دانشگاه علوم پزتد تدید صدوق یزد د  21-20خردادماه .1394
 -20فرامرز قره گوزلو* ،جبرائیل نسل تراج  ،بدزاد روالدی دهق  ،لیال ابراهیاا قاوام آباادی ،مصاطف
میرزای عل آبادی ،ردیاه حیا اجدادی .بر ت مرو ی معیا های وان -ریزیولاوژید تعیاینكنناده-
های خسنگ د انندگان .پوتنر ا ایهتده د هفنااین هااایش تراتاری ایانا و بدداتات تاغل د
دانشگاه قزوین د تال .91
 -21فرامرز قرهگوزلو ،عادل مللوم * ،جبرائیل نسل تراج  ،عل مطیع نصرآبادی ،عل نحوی ،محاد ضاا
آتو ی .به كا گیری الگو ینمهای مبنن بار الدنروآنسافالوگرار د دیااب خسانگ ذهنا اننادگان.
پوتنر ا ایه تده د نداین هاایش تراتری ایان و بدداتات تاغل د دانشاگاه علاوم پزتاد تادید
صدوق یزد د  21-20خردادماه .1394
 -22فرامرز قرهگوزلو ،حامد یا محادی ،تودابه یا محادی ،زین نلری* .بر ت كیفیت خواب و ا تبااط
آن با ویژگ های دموگراریک دانشجویان خوابگاه دانشگاه علوم پزتد كرمانشاه .پوتانر ا ایاهتاده د
نداین هاایش تراتری ایان و بدداتت تغل د دانشگاه علوم پزتد تدید صادوق یازد د 21-20
خردادماه .1394
23- Faramarz Gharagozlou*, Adel Mazloumi, Jabraeil Nasl Saraji, Ali Nahvi, Ali
Motie Nasrabadi. Driver Cognitive Fatigue Detection Based on Changes in EEG
Frequency Bands in Non-Professional Drivers During a Simulated Driving Task.
Postor presented in The 2nd International Neurotrauma Congress & the 4th
International Roads Safety Congress. Shefa Neuroscience Research Center,

Tehran, Iran, 18-20 February, 2015. The Neuroscience Journal of Shefaye
Khatam, Volume 2, No. 4, Suppl. 3.
24- Adel Mazloumi*, Faramarz Gharagozlou, Jabraeil Nasl Saraji, Ali Nahvi,
Mohammadreza Ashouri, Hamed Mozaffari. Estimating Bus Driver Fatigue
through Performance Measures in a Virtual Driving Environment. Postor
presented in The 2nd
International Neurotrauma Congress & the 4th
International Roads Safety Congress. Shefa Neuroscience Research Center,
Tehran, Iran, 18-20 February, 2015. The Neuroscience Journal of Shefaye
Khatam, Volume 2, No. 4, Suppl. 3.

