
 نحوه پذیرش          

 

 نویسندگان

 
 

 ردیف عنوان مقاله

یاسر دلخوش، محمد امین  پوستر-پذیرش 

مسعود احمدی، رویا ، فقیه

 شفیعی
 

 RULAارزیابی ارگونومیکی پوسچرهای کاری کارگران به روش 

 در کارگاه مرکزی  پاالیشگاه نفت بندرعباس 

1 

، احمد بهره بر، محمد نقوی پوستر-پذیرش 

 سولماز کیانی

 

ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشتی در شغل شاتکریت کاری در 

 JSAتونل به روش 

 

2 

محسن جعفری نژاد بسطامی،  پوستر-پذیرش 

احمد بهره  ،سامان محمودیان

 بر

 

ارزیابی ریسک زیست محیطی در کارگاههای سدسازی به روش 

FMEA 

3 
 

معصومه کرمی، مصطفی زید  سخنرانی-پذیرش 

آبادی، محمد حسین 

معصومی، زهره کرمی، یاسر 

 صحرا نورد

تعمیرکاران عضالنی  -آسیب های اسکلتی ارزیابی شیوع

 صنعت مس

 ارزیابی سریع تمام بدن با روش

 

4 

 

علیرضا ، ندا فالح نژاد مجر د پوستر-پذیرش 

طاهری زاده ، حسین ویسی 

 و محمدحسین پیرگانی

پیمانکار جهت ارائه الگوی  H.S.E ارزیابی و تحلیل عملکرد 

کاربردی  ) مورد مطالعه : برخی از میادین و  بازارهای تابعه 

 سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران(

 

5 

 

مریم ، علیرضا طاهری زاده  پوستر-پذیرش 

 عباسی

 

استفاده از روش زریسکیپینگ به منظور صرفه جویی مصرف آب 

 تهراندر فضای سبز شهر 

 

6 
 



محمدجواد  ،  محبوبه اسحاقی سخنرانی -پذیرش

حمزه ، نادر شعبانی، فریدونی

، روش اصغر نیک، اهلل بخشی

 حمداهلل یاراحمدی

 

ی مدیریت ایمنی مبتنی بر رفتار با استفاده از استقرار سامانه

در شرکت معدنی و صنعتی  BBSرویکرد ایمنی مبتنی بر رفتار 

 گهر  گل

7 

 

 ،مریم ابوسعیدی سخنرانی -پذیرش

 مدرضا ماشین چیمح

 مروری بر چالش های اینترنت اشیا در حوزه سالمت

 

8 

 

ضیاءالدین  محمد خسروانی. سخنرانی-پذیرش 

 الماسی  مهناز نصرآبادی

 

از  یناش یستیز طیمح سکیکاهش سطح ر یامکان سنج

)مطالعه    درکسیفوالد م میمستق اءیاح یواحدها یپسماندها

 (رجانی: مجتمع جهان فوالد سیمورد

9 

، خیام سمیعی ،ایمان مهنی پوستر-پذیرش 

 کرانی، سعید اهلل توکلی 

 

 رسوب گذاری و خوردگی در دیگهای بخار

 

10 

علیرضا -ندا فالح نژاد مجر د پوستر-پذیرش 

طاهری زاده ، حسین ویسی 

 و محمدحسین پیرگانی 

ادین مدیریت میدر سازمان  H.S.Eآینده و جایگاه مدیریت 

 میوه وتره بار شهرداری تهران

 
 

11 

علیرضا  -ندا فالح نژاد مجر د پوستر-پذیرش 

طاهری زاده ، حسین ویسی 

 و محمدحسین پیرگانی

برآورد ارزش اقتصادی ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست 

(OSH در برخی ازمیادین و بازارهای تابعه سازمان مدیریت)

با استفاده از   (SMES)میادین میوه وتره بار شهرداری تهران 

 روش ارزش گذاری مشروط

12 

 

علیرضا طاهری زاده ، مریم  پوستر-پذیرش 

 عباسی

 

 

بررسی پتاسیل بازچرخانی منابع آب خاکستری حاصل از 

 استخرهای شنا در شهر تهران

 

13 



سمیه بختیاری، ،شیما شیبانی پوستر-پذیرش 

حمید عزت آبادی، مهدی 

 قیری نجفی

 

بررسی پراکنش مکانی و زمانی آلودگی آهن در هوای شهر 

 سیرجان

14 

ی، معصومه سحر قلعه عسکر پوستر-پذیرش 

کرمی، یاسر صحرانورد، 

 شاهرخی سمیرا
 

با شاخص دمه فلزات سنگین بر سالمت شاغلین بررسی تاثیر 

ILCR  در صنعت ذوب مس سرچشمه 

15 

معصومه کرمی، مصطفی زید  پوستر-پذیرش 

آبادی، محمد حسین 

معصومی، لیال امیدی، زهره 

 کرمی، یاسر صحرا نورد

 در بهبود ایستگاه کاری  مداخالت ارگونومیکتاثیر بررسی 

 کرمان سرچشمه پاالیشگاه مسدر  جرثقیل سقفی

 

16 

 فاطمه شهربابکی  پوستر-پذیرش 

 

 fishنمودار  در  tmepmبررسی حوادث بیل مکانیکی با روش 

bone 
 

17 

، زینب هانیه هاشم زاده پوستر-پذیرش 

علیرضا حسینی  ،ساعی زاده

 نیا 

 

بررسی سطح ایمنی در ساختمان دانشکده بهداشت دانشگاه عل

 وم پزشکی کرمان
 

18 

مینا ، یمهرناز ترابی پاریز سخنرانی-پذیرش 

 پاس

 مدل از استفاده با ها تراکدامپ حوادث عمده علل یبررس

Fish-bone روباز معادن از یکی در 

19 

د، علیرضا ندا فالح نژاد مجر پوستر-پذیرش 

، حسین ویسی   طاهری زاده 

 و محمدحسین پیرگانی

بررسی عوامل موثر در آلودگی هوا در سطح کالنشهر تهران با 

 محوریت آالینده های ناشی ازحمل ونقل 

 

20 

علیرضا طاهری زاده ، مریم  پوستر-پذیرش 

 عباسی

 

 
 

بررسی فرآیند ایمن سازی عملیات کار در ارتفاع در کارگاه های 

 عمرانی

21 



عبدالحمید تاجور، حمیدرضا  پوستر-پذیرش 

میالد درخشان  غفاری،

جزری،پگاه راستی 

 حامد تاجور،پیشه

بررسی مواجهه محیطی و فردی پرتوکاران شاغل در  

 xبیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشعه 

22 

میالد محمود آبادی، امیر  سخنرانی -پذیرش

 زنگوئی

در پرسنل شرکت گل  Dبررسی میزان شیوع کمبود ویتامین 

 گهر سیرجان

 

23 

، مصطفی زید 1معصومه کرمی پوستر-پذیرش 

، محمد حسین 2آبادی

 4معصومی، یاسر صحرا نورد

بررسی میزان مواجهه با میدان های الکترومغناطیس با 

 فرکانس خیلی پایین

 در اطراف مولدهای برق واحدهای جوشکاری مس سرچشمه

24 

بیوجذب، جایگزینی مناسب برای حذف فلزات سنگین از  امین معظمی پوستر-پذیرش 

 فاضالب صنعتی

25 

، وحید 1آنیتا عسکری زاده پوستر-پذیرش 

 1جمالی

تجزیه و تحلیل  حادثه شیمیایی ریلی با استفاده از تئوری 

  (Domino Theory)دومینو 

 

 

26 

هستی  .  سعید رنجبر سخنرانی-پذیرش 

 بورقعی پور 

 غزاله منظمی تهرانی . 

با کمک  RCA)) حوادث یابی ریشه و بررسی تحلیل، و تجزیه

 به همراه مورد کاوی 3CAتکنیک 

 

27 

-علیمریم اسالمی پوستر-پذیرش 

فر، محدثه شجاعی،آبادی

 مرجان پورمیزایی

 

ی معدن یورت با استفاده از مدل های وتحلیل حادثهتجزیه

Fishbone  وTMPEM 

28 

 زهرا ،  وطنی جواد پوستر-پذیرش 

 کفایی فرشاد ،  ،*قربانی

 یک در اضطراب بر کار محیط آور زیان عوامل تاثیر تحلیل

 توربوکمپرسور ساخت صنعت

 

29 

، *،جواد وطنی، زهرا قربانی پوستر-پذیرش 

 فرشاد کفایی، مجید علیزاده

 

کار بر  طیمح آور انیعوامل ز ریتاث لیتحل

ساخت  صنعت  کیدر  یشغل یفرسودگ

 توربوکمپرسور

30 



 محمود کورکی پوستر-پذیرش 

 

 تحلیلی بر حوادث ناشی از کار

 

31 

محبوبه مهدوی، فرشاد  پوستر-پذیرش 

، بهناز مرادی غیاث *کفایی

 آبادی

 

 یابیارتقاء و ارز یدر راستا یچارچوب نیتدو

 مارستانی: بیمورد مطالعه HSEفرهنگ 

 بافق )عج( شهرستانعصریحضرت ول

32 

ندا فالح نژاد مجر د، علیرضا  سخنرانی-پذیرش 

طاهری زاده، حسین ویسی  

 و محمدحسین پیرگانی

  در سازمان های ایران H.S.Eچالش های پیاده سازی 

 

33 

 راهکارهایی جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی شهروندان امین محیاپورلری پوستر-پذیرش 

 

34 

معصومه کرمی، مصطفی زید  پوستر-پذیرش 

آبادی، محمد حسین 

 معصومی، یاسر صحرا نورد

کاهش مواجهه تنفسی اپراتوران جرثقیل های سقفی با طراحی 

 وساخت سیستم تهویه موضعی

 در ذوب مس سرچشمه کرمان 

 

35 

 مصطفی بهاروند احمدی پوستر-پذیرش 

 شادی فتوحی اردکانی

 

مدیریت  ریسک محیط زیستی آلودگی هوا در انبار نفت 

  فرآورده های نفتی هرمزگانشهید رجایی  شرکت ملی پخش 

36 

علیرضا علی بیک اف. ماندانا  پوستر-پذیرش 

 صادقی . علیرضا اخوین

مدیریت بحران در آتش سوزی ساختمانهای بلند، طرح واکنش 

 ضطراری استاندارد در حوادث مربوطها

37 

، عبدالمجید 1فرشاد کفایی پوستر-پذیرش 

 2آشوری

 HSE 38 تیریدانش در ارتقاء عملکرد سامانه مد تیرینقش مد

المیرا جعفری،صادق صالحی ،  پوستر-پذیرش 

 عاطفه عربزاده

 

 

 پسماند خانگیعوامل موثر بر مدیریت بررسی جامعه شناختی 

 )مطالعه موردی: شهر بندرعباس(

39 



 حمید کیانی،  راضیه ظفری پوستر-پذیرش 

 محمد اسفندیارپور

 

و رابطه آن با عملکرد شغلی  بررسی ارزیابی فرهنگ ایمنی

مورد مطالعه: کارکنان شرکت نظم آوران صنعت و معدن  کارکنان

 گل گهر

40 

مصطفی میرزایی علی  سخنرانی-پذیرش 

، امید 2،، حامد آقائی1آبادی

، 4، اصغر نیک روش3کالتپور

، حمزه اهلل 5شعبانینادر 

 بخشی
 

تجزیه و تحلیل تاثیر فاکتورهای انسانی و سازمانی در حوادث 

 صنعت معدن با استقاده از رویکرد شبکه بیزین

41 

سید نعمت حسینی، محمد  پوستر-پذیرش 

صیفیکار، بابک شاه چراغ، 

 عالیه عنایتی موفق

طراحی و ساخت باکس حمل و نقل ایمن جاده 

ای سیلندرهای تُنی کلر شرکت آب و فاضالب 

 استان همدان 

42 

شیوا بیگلری،فهیمه فوجی،  پوستر-پذیرش 

 مسعود زینلی 

کارکنان گندله سازی در عضالوی اسکلتی اختالالت بزرسی

  1397یکی ازصنایع فوالد استان کرماندر سال 

43 

سید ، حسینی رنجبر رضا پوستر-پذیرش 

 محمد حسینی

شهرستان   آثار سوزاندن بقایای گیاهی در بخش کشاورزی

 رفسنجان

44 

 45 معضالت و راهکارهای آموزش ایمنی بزرگساالن در معادن عباس قادری  پوستر-پذیرش 

 زید حسینی سیداحسان پوستر-پذیرش 

 اسماعیلی مبینا ،  آبادی

  ( HSE )زیست محیط و بهداشت ایمنی بین رابطه بررسی

 گهر و گل معدنی و صنعتی شرکت در شغلی استرس و 

46 

کاوه گل زردی، سمیه  پوستر-پذیرش 

 2براتیان

 

بررسی معاینات دوره ای شاغلین در واحد های صنعتی لبنی 

 1396استان چهار محال و بختیاری در سال 

47 

 حامد هادیان  سخنرانی –پذیرش 

 

 48 سیرجان گهر آرمان شرکت در ایمنی فرهنگ ارزیابی بررسی



 مهدی*، زاده هاشم فرشاد پوستر-پذیرش 

 شاهی

 در شغلی رضایت افزایش در HSE آموزش نقش و تأثیر

 )سانا(البرز نسیم اندیشه سازه شرکت

49 

امین شهسواری گوغری ،  سخنرانی –پذیرش 

هادی زارعی محمودآبادی  

 احسان شهسواری گوغری-3

 

 در کار محیط روانی فشارهای و ایمنی جو بین رابطه بررسی

 فلزی معادن

 سیرجان( گهرزمین آهن سنگ معدن )مطالعه موردی

50 

  مهدی وثوق پوستر-پذیرش 

پیش بینی توان تولیدی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از 

 فازی تطبیقی -سیستم استنتاج عصبی

 

51 

به منظور استحصال حداکثر توان از ارائه یک روش جدید  مهدی وثوق پوستر-پذیرش 

ها با های بادی به منظور کاهش تلفات ناشی از نیروگاهنیروگاه

 سوخت فسیلی

52 

،حبیب اهلل  *جواد رسایی پوستر-پذیرش 

 ،دهقان

 حوادث و انسانی خطاهای کاهش در HSE آموزش نقش

 سیاوش گدار معدن موردی مطالعه -باز رو معدنکاری

 

53 

فائزه مکی، نغمه محمد  پوستر-پذیرش 

 درختی

( JSAارزیابی ریسک با استفاده از روش آنالیز امنی شغل)

 مطالعه موردی در کی از معادن استان کرمان

54 

 سعید عرب پوستر-پذیرش 

 

نقش فرم ها و ضمانت نامه های ایمنی در سالمت کارکنان پست 

 های انتقال نیروی برق
 

55 
 
 

 

ظفری، حمید کیانی، راضیه  سخنرانی-پذیرش 

 محمد اسفندیارپور

بررسی ارزیابی فرهنگ ایمنی و رابطه آن با عملکرد شغلی 

ارکنان شرکت نظم آوران و معدن گل کارکنان مورد مطالعه)ک

 گهر(

 

56 

 
 



عبدالحمید تاجور، پگاه  پوستر-پذیرش 

راستی پیشه، میالد درخشان 

جزری، آسیه عباسی، 

شکراهلل محسنی، مریم 

 هاشمی

بررسی وضعیت آگاهی رانندگان شهر بندرعباس در رابطه با 

 قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 

57 

 
 
 

 

 

 پوستر-پذیرش 

مریم ابوسعیدی، محمدرضا 

 ماشین چی 

 58 پیاده سازی اینترنت اشیاء برای مراقبت های بهداشتی 
 

 

هما خراسانی، اعظم اسدی،  پوستر-پذیرش 

 فرزاد خراسانی 

 59 آلودگی زیست محیطی)هوا، آب، فاضالب(

 

 60 روانی نظر از ایمن کار محیط های مولفه تبیین فاطمه پورشهسواری  سخنرانی-پذیرش 

 

 فاطمه پورشهسواری پوستر-پذیرش 

 فرشته پورشهسواری 

آموزش جامع سالمت روانی در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط  

  زیست

 

61 

 نقش سالمت روان در پیشگیری از حوادث محیط کار پورشهسواریفاطمه  پوستر-پذیرش 

 

62 

  ،مریم ابوسعیدی پوستر-پذیرش 

محمدرضا ماشین          

 چی

 63 دور راه از یپزشک و سالمت بر یمرور

اثرررات زیسررت محیطرری و بررسرری کیفییررت آب هررای زیررر    حمیدرضا جعفری    پوستر-پذیرش 

 زمینی دشت جیرفت 

64 



نغمه محمرد درختری، فرائزه     سخنرانی-پذیرش 

 مکی، ناهید محمدی

 ارزیرابی  روش از اسرتفاده  برا  کراری  پوسرچرهای  ارزیرابی 

 از یکری  در مروردی  مطالعره (RULA ) فوقرانی  انردام  سریع

 کرمان استان تولیدی صنایع

65 

زهرا شمسی   1مریم غالمی سخنرانی-پذیرش 

 معصومه خط بصره  1زاده

اقتصادی جهت کاهش آلودگی محیط  بازیافت پسماند: راهکاری

 زیست

66 

 محمدتقی ، غالمی مریم پوستر-پذیرش 

 صالحه قانعیان سیده

 دالوند آرش فاطمی، 

 67 کاغذساسی صنایع فاضالب تصفیه فزآیندهای بز مزوری

 مجید عرب -نسرین صادقی سخنرانی –پذیرش 

 

جهت ارزیابی خطرات در کارکنان بخش  PHAاجرای روش 

 ترانسپورت معدن سنگان

68 

حمیدرضا جعفری، ملیحه  سخنرانی–پذیرش 

 موسوی قمی 

بررسی عناصر پرتوزا در سنگ های گرانیتی با نگرشی به میزان 

مطالعه )                             شیوع بیماری های مرتبط با انها      

 سیاهان در شرق سرچشمه (موردی معدن گرانیت ده 

69 

بررسی اثرات زیست محیطی و وضعیت عناصر رادیواکتیو در  حمیدرضا جعفری   پوستر-پذیرش 

 معدن مس دره زار سیرجان

70 

صادقی، مریم نسرین  پوستر-پذیرش 

 مقدم عسکری

 

 تاثیر آموزش اصول ارگونومی بر وضعیت بدنی زعفرانکاران

 

71 

مدیریت پسماند در صنایع فوالدی )مطالعه موردی فوالد  موسی پور سیاهجلرسول  سخنرانی-پذیرش 

 هرمزگان(

 

72 

سعید مسلمی نسب و دکتر  پوستر-پذیرش 

 رضا برنگی

 

تخمین مسیر به منظور ردیابی  توسعه یافته تمیالگور کی ارائه

 BWSN یی دودو میسیحسگر ب یهادر شبکه هدف

73 



احسان اهلل ، نسرین صادقی پوستر-پذیرش 

 حبیبی

 

تاثیر تشکچه هوا بر ارتعاش منتقله به تمام بدن رانندگان 

  ISO 2631اتوبوس بر پایه استاندارد

74 

 ملیحه موسوی قمی پوستر-پذیرش 

 

 

تغییرات رفتارفعالیت فیبرهای عضالنی در طی خستگی 

داینامیک و سندروم درد کشککی در زانو در زنان شاغل و 

 خانه دار

75 

  پوستر-پذیرش 

 محبوبه مرادی

 

بررسررری اثررررات احتمرررالی میررردان هرررای مغناطیسررری و 

الکترومغناطیسی شرکت سنگ آهرن گرل گهرر سریرجان، برر      

 کیفیت خواب کارکنان

76 

بررسی تاثیرات زیسرت محیطری پراکنردگی فلرزی در منطقره       ظریفی افشارضیاء          پوستر-پذیرش 

 بلورد سیرجان 

77 

مطالعرره وئوشرریمی زیسررت محیطرری توزیررع مررس در منطقرره  ظریفی افشارضیاء         پوستر-پذیرش 

 سیه کمرآذربایجان شرقی 

78 

 79 بهداشت محصول خرما و ایمنی برداشت کنندگان آن   امین زاهدی، محسن شمسی سخنرانی–پذیرش 

حمیدرضا جعفری،  پوستر-پذیرش

 افشارضیاء ظریفی

بررسری مسررائل زیسرت محیطرری طررح واره هررای مررس ذوب    

 خاتون آباد شهربابک  
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 81 بررسی فرهنگ ایمنی از منظر جامعه شناسی  سوده شیبانی  پوستر-پذیرش

بررسی عوامرل مروثر در فرسرودگی شرغلی شراغلین صرنعتی        فرشته شهسواری پوستر-پذیرش

 سیرجان

82 

بررسی آلرودگی زیسرت محیطری عناصرر اورانیروم، تریروم و        افشارضیاء ظریفی پوستر-پذیرش

 سرب در منطقه برندق استان گیالن  

83 



مهران بنیات پور، حامد  سخنرانی–پذیرش 

عزیزیان، سیدجواد حسینی 

کیاسری، محمدمهدی 

آراسته، میثم نیکخو، امین 

 دهیادگاری
 

گرل گهرر سریرجان     4ارزیابی مخاطرات ایمنری معردن شرماره   

 AHPبا در نظر گرفتن روش سلسله مراتبی 

84 

رسول  محمدمهدی آراسته سخنرانی–پذیرش 

 امین دهیادگاری.میرشکارپور

 

گل گهر  5و  4،2ارزیابی آلودگی هوای محیط کار در معدن 

 سیرجان و ارائه راهکار اصالحی به منظور بهبود آن
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مهران بنیات پور، امین  پوستر-پذیرش

دهیادگاری، محمد مهدی 

 آراسته

 86 افراد ارگونومی بر کار محیط رنگ تاثیر

 


