
١ 
 

 

Majid Fallahi Curriculum Vita 

_______________________________________________________ 

Last update:  1-October-2019 

 

 

                                                                                       :مشخصات
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 سبزوار : تولد محل       ٩/١٠/١٣٥٨: تولد تاريخ

 و ايمني كار اي حرفه بهداشت مهندسي دكتري : تحصيلي مدرك  آخرين

       fallahim@medsab.ac.ir                                   الكترونيكي پست

 : تحصيلي  سوابق

 ايران پزشكي علوم دانشگاه اي حرفه بهداشت : ليسانس -١

  ايران پزشكي علوم اي،دانشگاه حرفه بهداشت : ليسانس فوق -٢

 همدان پزشكي علوم دانشگاه اي حرفه بهداشت : دكترا -٣

 : كاري تجربيات

 كار به مشغول سبزوار پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده اي حرفه بهداشت گروه در تاكنون 1386 سال از

 .ام نموده فعاليت و بوده تحقيق و تدريس

سابقه همكاري چندساله با شركت هاي دنا طب و ايمن زيست پويش ايرانيان در خصوص آموزش ايمني و  -

 در صنايع مختلف كشورارگونوميكي و شيميايي  بهداشت و ارزيابي عوامل زيان آور فيزيكي،

 ) منطقه چنگوله (مهران)seismicدر پروژه لرزه گاري نفت ( HSEمسئول  -
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مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي سبزوار از مهرماه مديرگروه  -

 تاكنون١٣٩٦

 : شده طي پژوهشي و  آموزشي هاي ورهد

 پزشكي علوم دانشگاه پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز دانشجو، ارزشيابي هاي روش آموزشي كارگاه در شركت .١

 1388 بهمن 30 سبزوار،

 سبزوار، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز ، تدريس هاي روش آموزشي كارگاه در شركت .٢

 1388 اسفند 6

 ،تهران رازي هاي همايش ،سالن 1388 تيرماه 1 پزشكي علوم آموزش در اعتباربخشي و ارزشيابي كنفراس در شركت .٣

 1387 اسفند 22 سبزوار، پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي معاونت پژوهش، در اخالق كارگاه در شركت .٤

 1387 آذر 9-11 سبزوار، پزشكي علوم دانشگاه آموزشي معاونت پژوهش، گام ده كارگاه در شركت .٥

 سبزوار، پزشكي علوم دانشگاه آموزشي معاونت ، پزشكي علوم ديجيتال كتابخانه منابع با آشنايي كارگاه در شركت .٦

 1387بهمن 10-8

 1387 آبان 11-13سبزوار، پزشكي علوم دانشگاه آموزشي معاونت ، الكترونيك منابع جسنجوي كارگاه در شركت .٧

 1387 بهمن 15سبزوار، پزشكي علوم دانشگاه آموزشي معاونت ،Endnote كارگاه در شركت .٨

 1387 اسفند  12-13 سبزوار، پزشكي علوم دانشگاه آموزشي معاونت نويسي، مقاله كارگاه در شركت .٩

 1386 اسفند 23 سبزوار، پزشكي علوم دانشگاه آموزشي معاونت پژوهشي، هاي نامه آئين با آشنايي كارگاه در شركت .١٠

  ارديبهشت 19-20 سبزوار پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان تحقيق روش آموزشي كارگاه در راهنمايي و تدريس .١١

1387 

  ارديبهشت 24-25 سبزوار پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان تحقيق روش آموزشي كارگاه در راهنمايي و تدريس .١٢

1388 

 مهر 26، رازي المللي بين هاي همايش كار،مركز محل در سالمت ارتقائ و آموزشي جامع نظام كارگاه در شركت .١٣

 ،تهران 1386

 بهمن 18سبزوار، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي آموزش توسعه و مطالعات ،مركز دروني ارزيابي كارگاه در شركت .١٤

1386 

  1384 اسفند 14، تهران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده در HSE روزه يك آموزشي دوره در شركت .١٥
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 17، ايران پزشكي علوم داتشگاه بهداشت دانشكده در مدرس عنوان به اي حرفه بهداشت آموزشي كارگاه در شركت .١٦

 1385 ارديبهشت 6 و1384 فروردين

   1388 آبان 29 و28 سبزوار، پزشكي علوم دانشگاه آموزشي معاونت، متاآناليز و سيستماتيك مرور كارگاه در شركت .١٧

 ١٣٩٥اسفندما  ١٥الي  ١٢، تبريز توسعه دانش ترافيكمرجع تخصصيشركت در كارگاه تربيت مدرس ايمني و ترافيك،  .١٨

، مركز مطالعات و توسعه آموزش LMSشركت در كارگاه آموزش نحوه كار با سيستم مديريت يادگيري الكترونيك  .١٩

 ١٣٩٦شهريور  ٢٢پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، 

مركز مطالعات و توسعه ، Articulate Storylineشركت در كارگاه آشنايي با نرم افزار توليد محتوي الكترونيك  .٢٠

 ١٣٩٦شهريور  ٢٠آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، 

 : آموزشي فعاليتهاي

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در اي حرفه بهداشت دانشجويان براي آورفيزيكي زيان عوامل شناسايي .١

 سبزوار پزشكي علوم گاهدردانش اي حرفه بهداشت دانشجويان براي شيميايي آور زيان عوامل شناسايي .٢

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در اي حرفه بهداشت رشته دانشجويان براي(ارگونومي)انساني مهندسي .٣

 پزشكي علوم دانشگاه در (ناپيوسته كارشناسي)اي حرفه بهداشت رشته دانشجويان براي انساني مهندسي فاكتورهاي  .٤

 همدان

 پزشكي علوم دانشگاه در (پيوسته كارشناسي)اي حرفه بهداشت رشته دانشجويان براي انساني فاكتورهاي  مهندسي .٥

 همدان

 پزشكي علوم گاهدانش در اي حرفه بهداشت مهندسي رشته دانشجويان براي كار محيط حرارتي هاي تنشانسان و  .٦

 سبزوار

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در اي حرفه بهداشت مهندسي رشته دانشجويان براي ها آئروسل و گازها ديناميك .٧

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در اي حرفه بهداشت مهندسي رشته دانشجويان براي صنعتي تهويه طراحي .٨

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در صدا و ارتعاش براي دانشجويان رشته مهندسي بهداشت حرفه اي .٩

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در بهداشت پرتوها براي دانشجويان رشته مهندسي بهداشت حرفه اي .١٠

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در طراحي روشنايي محيط كار براي دانشجويان رشته مهندسي بهداشت حرفه اي .١١

 مشهد و سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در اي حرفه بهداشت مهندسي رشته دانشجويان براي تخصصي زبان .١٢
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 ترافيك براي دانشجويان گروه هاي مختلف در دانشگاه علوم پزشكي سبزوارايمني  .١٣

 سبزوار آزاد دانشگاه اي حرفه بهداشت مهندسي رشته دانشجويان براي هوا هاي آالينده از برداري نمونه مباني .١٤

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در اي حرفه بهداشت رشته دانشجويان براي شغلي هاي بيماري .١٥

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در اي حرفه بهداشت  دانشجويان براي كار محيط هواي آلودگيهاي با مبارزه .١٦

 علوم گاهدانش در اي حرفه بهداشت رشته دانشجويان براي كار قانون و اي حرفه بهداشت خدمات و تشكيالت .١٧

 سبزوار پزشكي

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در محيط بهداشت رشته دانشجويان براي اي حرفه بهداشت كليات .١٨

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در ها بيماري با مبارزه رشته دانشجويان براي اي حرفه بهداشت كليات .١٩

 سبزوار آزاد گاهدانش در اي حرفه بهداشت رشته دانشجويان براي شيميايي عوامل شناسايي .٢٠

 سبزوار آزاد گاهدانش در اي حرفه بهداشت رشته دانشجويان براي شغلي شناسي سم .٢١

 سبزوار آزاد گاهدانش در اي حرفه بهداشت رشته دانشجويان براي شغلي هاي بيماري .٢٢

 سبزوار آزاد گاهدانش در اي حرفه بهداشت رشته دانشجويان براي شغلي هاي بيماري اپيدميولوژي .٢٣

 سبزوار آزاد گاهدانش در محيط بهداشت رشته دانشجويان براي پرتوزاها و ها پرتو با آشنايي .٢٤

 سبزوار آزاد گاهدانش در بيماريها با مبارزه بهداشت رشته دانشجويان براي اي حرفه بهداشت كليات .٢٥

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در اي حرفه بهداشت رشته دانشجويان براي (1)عرصه در كارآموزي ارائه .٢٦

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در اي حرفه بهداشت رشته دانشجويان (2) عرصه در كارآموزي پروژه راهنمايي .٢٧

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در محيط بهداشت رشته دانشجويان براي اي حرفه بهداشت كارآموزي .٢٨

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در بيماريها با مبارزه رشته دانشجويان براي اي حرفه بهداشت كارآموزي .٢٩

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در پرستاري رشته دانشجويان براي (جامعه بهداشت) اي حرفه بهداشت كارآموزي .٣٠

 سبزوار پزشكي علوم گاهدانش در خانواده بهداشت رشته دانشجويان براي اي حرفه بهداشت كارآموزي .٣١

 

 : پژوهشي فعاليتهاي

 : خارجي و داخلي مجالت در شده چاپ مقاالت
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 افراد شنوايي بر كار محيط سروصداي تاثير بررسي مجيد، صابر،فالحي ايرج،محمدي ،عليمحمدي...ا ماشا نژاد عقيلي .٨

 ،3 شماره پنجم، ،سال ارتش پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي علمي فصلنامه تهران، شهر كوچك هاي كارگاه در شاغل

 .1305-1310 صفحات ،1386 پاييز

 اي حرفه و محيط بهداشت گروه در دروني ارزيابي .اصغر آبادي احمد،خسرو آبادي سعيد،اله مجيد،شجاعي فالحي .٩

 1387-88سبزوار،سال پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده

 در عضالني اسكلتي اختالالت شيوع بررسي آرش، اكابري مجيد، فالحي مهدي، سيد رضوي اصغر، خسروآبادي .١٠

 پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي علمي مجله .1386 سال در سبزوار پزشكي علوم دانشگاه درماني-بهداشتي كاركنان

 218-223 صفحات ،1389 پاييز ،3 شماره ،17 دوره سبزوار،

 رضا فالحي، مجيد رضوي، مهدي سيد .دار خانه مادران در آن با مرتبط عوامل و عضالني – اسكلتي اختالالت بررسي .١١

 ،1391 زمستان ،4 شماره ،19 دوره سبزوار، پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي علمي مجله .اكابري آرش شعار، حكمت

 395-399 صفحات

ــي .١٢ ــاطع (ELF)پايين خيلي فركانس با مغناطيسوالكتر ميدانهاي بررس ــده س ــتم .متداول ايه تاپ لپ از ش  رس

 ،4 جلد كار، بهداشت و ايمني فصلنامه .موسوي سعيدزاده، سلطان احمد،فالحي مجيد ،ابراهيمي حسين گلمحمدي،

 1393 بهار ،1 شماره
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 بر فكري بار سطوح تاثير بررسي سلطانيان، عليرضا مقدم، حيدري رشيد شريفي، زهرا معتمدزاده، مجيد فالحي، مجيد  .١٣

 ٢٤-١٧، صفحات ١٣٩٥، پاييز ٣، شماره ٤دوره  .ذهنيو   فيزيولوژيك هاي پاسخ

و عيني بار كار فكر رشيد حيدري مقدم، مريم فرهاديان، فاطمه ابارشي. ارزيابي ذهنيمجيد فالحي، مجيد معتمدزاده،  .١٤

. ٩٧، فروردين و ارديبهشت ١شماره  ١٥، دوره مجله سالمت كار ايرانمركز كنترل ترافيك شهري. يك ي اپراتورهادر 

 ٨٧-٩٨صفحات 

 بين در عضالني اسكلتي عوارض به ابتال ريسك ارزيابيمددزاده، اكبر احمدي آسور، مجيد فالحي، زهرا شريفي، مينا  .١٥

سبزوار پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي علمي مجلة، ٩٥ سال در سبزوار شهر - سالمندان هاي خانه در مراقبت كاركنان

 ٧٤١-٧٤٨ ص ، 9518 اسفند و بهمن ،6 شمارة ، 10 دورة ،

 شنوايي آستانه ميزان بررسي آرش، اكابري ،مجيد فالحي كاظم، حيدرپور ناصر، محمد اليق الهه، نامني زهرا، ريفيش .١٦

 پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته پژوهشي علمي، فصلنامه .سبزوار پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان

 22-27 صفحات ،21 پي در پي ،1389 تابستان و بهار ، 2 و1 شماره پانزدهم، سال سبزوار،

 
 

 و درحال انجام  شده انجام پژوهشي هاي طرح

  1388 سال سبزوار دار خانه مادران در آن با مرتبط عوامل و عضالني -اسكلتي اختالالت شيوع بررسي .١

 1388 سال سبزوار پزشكي علوم  دانشگاه اي حرفه و محيط بهداشت  گروه در دروني ارزيابي .٢

 1388 سال سبزوار پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان شنوايي آستانه ميزان بررسي .٣

ارتبطا بين مواجهه با هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي با نشانگرهاي ذخيره تخمداني در زنان بررسي  .٤

 ابارورن

  فيلترهاي كاتاليستي بر پايه آيروژل هاي پليمري زيستي براي حذف بيوآئروسل ها از جريان هواي آلودهساخت  .٥

 : داخلي هاي كنگره در قاالتم

 تست و كاري پوسچرهاي اصالح تاثير بررسي علي، محمد سيد موسويون مسعود، رشيدي مجيد، فالحي نويدرضا، اميني .١

 دانشجويان سراسري همايش چهارمين تهران، شرق در اي دركارخانه عضالني -اسكلتي عوارض بر نرمشي كششي هاي

  اصفهان پزشكي علوم دانشگاه ، 1381 آذر 28، اي حرفه بهداشت

 با مرتبط عوامل و عضالني اسكلتي اختالالت ،شيوع اكابري آرش و رضوي مهدي سيد-شعار حكمت رضا-فالحي مجيد .٢

 سبزوار معلم تربيت ،دانشگاه1389 خرداد 5سالم، شهر همايش سبزوار،دومين دار خانه مادران در آن
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  در اي كارخانه  جوشكاران در سروصدا از ناشي شنوايي افت شيوع بررسي سعيد، مجيد،بوجار نويد،فالحي اميني .٣

 تهران رازي، المللي بين هاي همايش ،مركز 1386 مهر 26اي، حرفه بهداشت دانشجويي كشوري همايش ،دومين

 راه و صوتي آلودگي عوارض و علل بررسي ، كريميان الدين كمال و فالحي آبادي،مجيد اله ساقي،احمد حسين محمد  .٤

 سبزوار معلم تربيت ،دانشگاه1389 خرداد 5سالم، شهر همايش ،دومين شهري هاي درمحيط آن با مقابله هاي

 رشته وضع .كرمي شاه فاطمه فالحي، مجيد جعفري، جنيدي احمد فرشاد، اصغر صلحي،علي مهناز عبدالملكي، احمد .٥

 ارديبهشت كار،قزوين ايمني و بهداشت سراسري همايش هفتمين رشته، اين دانشجويان ديدگاه از اي حرفه بهداشت

1390 

 در هزينه – سود معادالت .كاريزنوي حميد تابان؛ ابراهيم محمدي، دوست علي فالحي، مجيد شعار، حكمت رضا .٦

 كار،قزوين ايمني و بهداشت سراسري همايش هفتمين .صنايع در اي جيوه هاي المپ جاي به LED المپهاي از استفاده

 1390 ارديبهشت

 در الكترومغناطيسي ميدان شدت بررسي .ايگدلو قهري اصغر فالحي، مجيد اصل، قهرمان ...ا روح خوشگرد، كريم .٧

 1390 ارديبهشت قزوين كار، ايمني و بهداشت سراسري همايش هفتمين .تهران مترو ايستگاههاي

 نهمين ،ذهني  فيزيولوژيك هاي پاسخ بر فكري بار سطوح تاثير بررسي .شريفي زهرا فالحي، مجيد معتمدزاده، مجيد .٨

  1394خرداد يزد ،كار محيط ايمني و بهداشت ساالنه همايش

مجيد فالحي، مجيد معتمدزاده، زهرا شريفي، فاطمه ابارشي و رشيد حيدري مقدم. ارزيابي ذهني و عيني با ركار فكري  .٩

در مردان و زنان، دهمين همايش سراسري بهداشت و ايمني كار، زيبا كنار، رشت،  Back-nحين انجام وظايف فكري 

 ١٣٩٦ارديبهشت  ١٤الي  ١٢

10. Incidence, associated factors and underreporting of needle stick injuries among health 

care workers in one of Sabzevar hospital. Reza Hekmatshoar, Majid Fallahi, Fatemeh 

Abareshi, Rahim Akrami. 10 th national congress of occupational health and safety. 

Zibakenar rasht. 

در  يعضالن-يبه عوارض اسكلت ابتال سكير يابيارزمينا مددزاده، اكبر احمدي آسور، مجيد فالحي و زهرا شريفي.  .١١

 ١٤الي  ١٢همايش سراسري بهداشت و ايمني كار، زيبا كنار، رشت،  دهمين، سالمندان سبزوار يپرسنل مراقبت خانه ها

 ١٣٩٦ارديبهشت 

مجيد فالحي، معصومه نوروزي، فاطمه بنجخي، علي دوست محمدي. بررسي ارتباط بار كاري و وضعيت انجام كار  .١٢

دهمين كنگره . هج٩٥عضالني در يك شركت توليدي قطعات خودرو در سال -(نشسته، ايستاده) با اختالالت اسكلتي

 قزوين. - ١٣٩٦شهريور  ١٧الي  ١٤ ٠پژوهشي ساليانه علوم پزشكي كشور
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ه شغلي با صدا و افت شنوايي در شاغلين همجيد فالحي، ياسين معزي، طاهر عبدي، ابراهيم محمدپور. ارزيابي مواج .١٣

شهريور  ١٧الي  ١٤ ٠هجدهمين كنگره پژوهشي ساليانه علوم پزشكي كشور .٩٥صافكاري خودرو شهر سبزوار در سال 

  قزوين. - ١٣٩٦

 

  : كتاب تاليف و ترجمه

 -اسكندري داوود -فالحي مجيد – 1389 زمستان ، بيهق انتشارات – هوا آلودگي كنترل تجهيزات انتخاب راهنماي -١

 قهري اصغر و شجاعي سعيد

2- English for industrial hygiene, Nematollah Shomosi, Majid Fallahi, Marjan Vosoghi, 

FANOSE ANDISHE 1394 

 

 ايران كار بهداشت انجمن عضو : علمي انجمنهاي و مراكز در عضويت


