کارنامه سوابق آموزشي و پژوهشي و اجرایي

نام :طاهره
نام خانوادگي :غالمي
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سوابق تحصيلي
الف) تحصيالت
ردیف

تاریخ

1

 98/7/1تا 83/3/02

نام دانشگاه و دانشکده

شهر/کشور

نوع مدرک

دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي
درماني همدان

همدان /ایران

کارشناسي ارشد
ارگونومي

دانشکده بهداشت
 98/11/02تا
0
99/4/07

 90/7/1تا
3
94/7/03

دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي

کارشناسي

درماني شيراز

ناپيوسته مهندسي

شيراز /ایران

بهداشت حرفه ای

دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي
درماني شيراز
دانشکده بهداشت و تغذیه

شيراز /ایران

کارداني بهداشت
حرفه ای

ب) پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصيل
ردیف

عنوان طرح

سمت مجری

تاریخ تصویب

شماره طرح

نام استاد یا

مقطع نحصيلي

اساتيد راهنما

برآورد ظرفيت هوازی VO2-
) ) maxو مطالعه اثر عوامل مؤثر

دکتر عليرضا

و هم چنين رابطه وضعيت سالمت
1

رواني کارگران مرد با آن در

مجری دوم

1397

99-4882

کارشناسي

چوبينه

کارخانه های صنعتي شهرستان
سپيدان /استان فارس در سال
1399
ارزیابي محتوای شغلي پرسنل
پرستاری و ارتباط آن با اختالالت
3

اسکلتي -عضالني و فرسودگي
شغلي(مدلیابي معادله ساختاری)

دکتر احمد
مجری دوم

1382

4438

حيدری پهلویان
دکتر رشيد
حيدری مقدم

کارشناسي ارشد

موقعيت های شغلي و حرفه ای
الف) سوابق ارائه خدمات آموزشي
موسسه محل

مقطع

نوع

تدریس

تحصيلي

فعاليت

دانشگاه علوم
پزشكي فسا

كارشناسي
بهداشت
عمومي

تدريس

دانشگاه علوم
پزشكي فسا

كارشناسي
بهداشت
عمومي

تدريس

دانشگاه علوم
پزشكي فسا

كارشناسي
بهداشت
عمومي

تدريس

دانشگاه علوم
پزشكي فسا

كارشناسي
بهداشت
عمومي

تدريس

دانشگاه علوم
پزشكي فسا

كارشناسي
بهداشت
عمومي

تدريس

دانشگاه علوم
پزشكي فسا

كارشناسي
بهداشت
عمومي

تدريس

دانشگاه علوم
پزشكي فسا

كارشناسي
بهداشت
عمومي

تدريس

دانشگاه علوم
پزشكي فسا

كارشناسي
بهداشت
عمومي

تدريس

دانشگاه علوم
پزشكي فسا

كارشناسي
بهداشت
عمومي

تدريس

دانشگاه علوم
پزشكي فسا
دانشگاه علوم
پزشكي فسا

نوع درس عنوان درس

کل ساعات

سال تدریس

تدریس شده
اصول كليات و
خدمات
بهداشتي

يك واحد(از دو
واحد تئوري)

روانشناسي و
بهداشت روان

 9واحد

بهداشت حرفه
اي

 9واحد

بهداشت
محيط(1آب)

 1واحد

سالمت روان و
اعتياد

 9واحد

اصول مديريت
در خدمات
بهداشتي

 1واحد از  9واحد

بهداشت
محيط()9

 1واحد

بهداشت حرفه
اي

 9واحد

بهداشت
محيط()1

 1واحد

كارشناسي
بهداشت
عمومي

تدريس

تئوري

سالمت روان و
اعتياد

 9واحد

نيمسال دوم 29

كارشناسي
بهداشت

تدريس

تئوري

اصول مديريت
در خدمات

 1واحد

نيمسال اول 29

تئوري

تئوري

تئوري

تئوري

تئوري

تئوري

تئوري

تئوري

تئوري

نيمسال اول 29

نيمسال دوم 29

نيمسال دوم 29

نيمسال اول 29

نيمسال اول 29

نيمسال اول 29

نيمسال دوم 29

نيمسال دوم 29

نيمسال اول 29

عمومي

بهداشتي

دانشگاه علوم
پزشكي فسا

كارشناسي
بهداشت
عمومي

تدريس

بهداشت
محيط()9

 1واحد

دانشگاه علوم
پزشكي فسا

كارشناسي
بهداشت
عمومي

تدريس

بهداشت حرفه
اي

 9واحد

دانشگاه علوم
پزشكي فسا

كارشناسي
بهداشت
عمومي

تدريس

بهداشت محيط
()1

 1واحد

دانشگاه علوم
پزشكي فسا

كارشناسي
بهداشت
عمومي

تدريس

بهداشت روان و
اعتياد

 9واحد

دانشگاه علوم
پزشكي فسا

كارشناسي
بهداشت
عمومي

تدريس

كارآموزي در
عرصه

 0/5واحد

تئوري

تئوري

تئوري

تئوري

عملي

نيمسال دوم 29

نيمسال دوم 29

نيمسال اول 29

نيمسال اول 29

نيمسال اول29

ب)سابقه ارائه خدمات حرفه ای( مشاوره ،همکاری و غيره)
فرد ،مرکز یا سازمان دریافت

نوع خدمت حرفه ای

تاریخ ارائه خدمات

کننده خدمات
دانشگاه علوم پزشكي فسا

استاد مشاور

 1929و ادامه دارد

ج) سابقه موقعيت ها و پست های اجرایي ( مرتبط با آموزش و تحقيقات)
سمت

مکان فعاليت

تاریخ

مسئول اساتيد مشاور دانشكده بهداشت و پرستاري

دانشگاه علوم پزشكي فسا

1929

مسئول سايت گروه بهداشت

دانشگاه علوم پزشكي فسا

 1929تا كنون

عضو هيات علمي EDC

دانشگاه علوم پزشكي فسا

1929

قائم مقام مديرگروه بهداشت عمومي

دانشگاه علوم پزشكي فسا

1929

دبير كارگروه بسته آموزش مجازي

دانشگاه علوم پزشكي فسا

1925

د) پروژه های تحقيقاتي تصویب شده
عنوان طرح

رديف

سمت مجري

تاريخ تصويب

شماره طرح

راه اندازي و كاربرد اپليكيشن كوييز آنالين جهت ارزشيابي يادگيري
1

مجري اول

دانشجويان

1929

29020

به كارگيري روش يادگيري مبتني بر تيم  TBLبر ميزان يادگيري و
9

رضايت دانشجويان بهداشت عمومي

مجري اول

1929

25109

شيوع اختالالت اسكلتي_ عضالني و تعيين شاخص  MAPOدر
9

پرسنل درماني در بيمارستان ولي عصر (عج) شهرستان فسا در سال

مجري اول

1929

29091

1929
بررسي فراواني اختالالت اسكلتي عضالني و برخي عوامل ارگونوميك
9

مرتبط در كاركنان اداري دانشگاه علوم پزشكي فسا در سال 1929

مجري اول

1929

29019

ارتباط استرس رواني و اجتماعي بر اختالالت اسكلتي عضالني در بين
5

كارمندان بانك هاي شهر فسا در سال 1929

مجري اول

1929

29999

مقايسه اثرات درماني تزريق داخل مفصلي هيالورونيك اسيد و
9

كورتيكواستروييد در بيماران مبتال به استئوآرتريت زانو

همكار

1929

29005

ارزيابي محتواي شغلي پرسنل پرستاري و ارتباط آن با اختالالت
7

اسكلتي -عضالني و فرسودگي شغلي(مدليابي معادله ساختاري)

مجري دوم

1920

9995

:ه) مقاالت منتشر شده و تحت داوری در مجالت معتبر علمي_پژوهشي
نام نويسنده

نام نشريه

عناوين مقاالت

رديف

A Choobineh, M Barzideh, T Gholami,
R Amiri, HR Tabatabaei,
HASHYANIE A ALMASI

JUNDISHAPUR
SCIENTIFIC
MEDICAL
JOURNAL 10
(170), 1-12

Estimation of aerobic capacity (Vo2-max)
and study of its associated factors among
male workers of industrial factories in
Sepidan/Fars province, 2009

1

Springerplus,
2016,5(1)

Hyaluronic acid compared with
corticosteroid injections for the treatment of
osteoarthritis of the knee: a randomized
control trail

9

Alireza Askari, Tahereh Gholami,
Mohammad Mehdi NaghiZadeh,
Mojtaba Farjam, Seyed Amin
Kouhpayeh, Zahra Shahabfard

كنترل و ارتباط آن با فرسودگي شغلي در-ابعاد مدل نياز

، اكبرزاده م، غالمي ط،حيدري پهلويان ا
، حيدري مقدم ر،معتمدزاده طرقبه م

مجله دانشگاه علوم

پرستاران

پزشكي فسا

Heidari Pahlavian A, Gholami,T
Akbarzadeh M , Motamedzade M ,
Heidari moghaddam R,

Ali Khani Jeihooni, Alireza
Hidarnia, Mohamad Hosean Kaveh,
Ebrahim Hajizadeh, Tahere
Gholami
Tahereh Gholami, Ahmad Heidari
Pahlavian, Mehdi Akbarzadeh,
Majid Motamedzade, Rashid
Heidari Moghadam
and Mahdi Jalali Mohammad
Jahangiri, Seyyed Ali Moussavi
Najarkola, Tahere Gholami,
Hassan Mohammadpour, Abbas
Jahangiri, Ghasem Hesam

International
journal of
occupational
safety and
ergonomics,
Volume 22, 2016
- Issue 2

9

The role of burnout syndrome as a mediator
of the effect of psychosocial risk factors on
intensity of musculoskeletal disorders: an

9

structural equation modeling approach

Survey

of

osteoporosis

preventive

behaviors among women in Fasa&58;
Ṭibb-i junūb,19(1)

The Application of the Health Belief
Model and Social Cognitive Theory

A structural equation modeling study of job
Journal of
Ergonomics,3(3)

stress and musculoskeletal disorders

Ergonomics Intervention to Reduce WorkHealth Scope,4(4)

Related Musculoskeletal Disorders in a Lead
Mine

9

Evaluation of noise pollution and its effects
on subjective fatigue of staffs in the
5

governmental banks of Hamadan city

Effects of nursing burnout syndrome on
musculoskeletal disorders

Iran Occupational
)Health,11(5

Tahereh Gholami, P Piran Veyseh,
M Aliabadi, M Farhadian

International
Journal of
Musculoskeletal
Pain
)Prevention,1(1

Tahereh Gholami, Ahmad Heidari
Pahlavian, Mahdi Akbarzadeh,
Majid Motamedzade, Rashid
Heidari Moghadam, Ali Khani
Jeihooni

و) مقاالت ارائه شده در همایش ،کنفرانس و غيره
رديف

1

عناوين مقاالت

بررسي وضعيت خستگي عمومي

اولين سمينار

كارگران كارگاه ها و كارخانجات

دانشجويي «تازه

شهرستان سپيدان در سال

هاي بهداشت حرفه

 1999با استفاده از اندازه گيري

اي»

ضربان قلب

شيراز

برآورد ظرفيت هوازيVO2-
) ) maxو مطالعه اثر عوامل
مؤثر بر آن در كارگران مرد
9

عنوان همايش

كارخانه هاي صنعتي شهرستان
سپيدان /استان فارس در سال
1999

نحوه ارائه

سخنراني

تاريخ ارائه

نام نويسنده

 9خردادماه

اميري ر ،برزيده م ،غالمي

1997

ط ،رستمي ر.

هفتمين سمينار
سراسري دانشجويي
دانشگاه علوم
پزشكي ياسوج

 19-15مهرماه
سخنراني
1999

چوبينه ع ،برزيده م ،غالمي
ط ،اميري ر ،طباطبايي ح.

«رويكردهاي ارتقاء
سالمت در جامعه»

9

بررسي وضعيت اختالالت

همايش ملي-

اسكلتي-عضالني در پرستاران

اختالالت عصبي،

بيمارستانهاي آموزشي همدان

اسكلتي عضالني

در سال 1921

«بابل»

غالمي ط ،حيدري پهلويان ا،
پوستر

 15-19تيرماه
1921

حيدري مقدم ر،
معتمدزاده م،

مدل نياز-كنترل و ارتباط آن با
ابعاد سندرم فرسودگي شغلي در
9

پرسنل پرستاري شاغل در
بيمارستانهاي آموزشي شهر
همدان در سال 1921

سومين كنگره ملي

 10و 11

دو ساالنه

اسفندماه

روانشناسي صنعتي-

سخنراني

5

9

اكبرزاده م،
حيدري مقدم ر،
معتمدزاده م،

سازماني اهواز

نخستين همايش دو
ارگونومي سبز

1921

غالمي ط ،حيدري پهلويان ا،

ساالنه ارگونومي

 99و 99
پوستر

مهرماه

ايران

1929

نهمين همايش

12و90

يادگيري مبتني بر بازي و بازي
سازي در آموزش پزشكي يادگيري الكترونيكي
در علوم پزشكي

پوستر

بهمن ماه

غالمي ط

محسن رمضاني ،طاهره

1929

غالمي

ز -شركت در سمينارها ،كارگاه ها و دوره هاي آموزشي:
شركت در هشتمين دوره كشوري فلوشيپ يادگيري الكترونيكي توسط دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز 1929
شركت در اولين جلسه هم انديشي توسعه آموزش هاي مجازي در دانشگاه هاي كالن منطقه  5كشوري به مدت  10ساعت
در تاريخ 29/9/95
شركت در دومين جلسه هم انديشي توسعه آموزش هاي مجازي در دانشگاه هاي كالن منطقه  5كشوري به مدت  10ساعت
در تاريخ 29/10/90
شركت در سومين جلسه هم انديشي توسعه آموزش هاي مجازي در دانشگاه هاي كالن منطقه  5كشوري به مدت  10ساعت
در تاريخ 25/9/92
شركت در اولين دوره آموزشي پيشرفته كاربرد نرم افزارهاي يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي ويژه كالن منطقه آمايشي
خرداد ماه 1927
شركت در دوره يك ماه فلوشيپ آموزش پزشكي برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي شيراز خرداد ماه 1929
شركت در كارگاه آموزش مقاله نويسي 7و 9ارديبهشت ماه  1920دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان
شركت در كارگاه  END NOTEدر تاريخ  19اسفند ماه  20دانشگاه علوم پزشكي همدان

شركت در كارگاه آموزشي داوري مقاالت در تاريخ  92آذرماه  20دانشگاه علوم پزشكي همدان
شركت در سمينار بيماري هاي عضالني – اسكلتي شغلي پژوهشگاه علوم پزشكي بقية ا( ...عج) تهران 9 ،تا  2آبان ماه 1992
عضو كميته اجرايي اولين سمينار دانشجويي بهداشت حرفه اي برگزار شده در تاريخ  1997/9/9از طرف كميته تحقيقات
دانشكده بهداشت و تغذيه شيراز
عضو كميته اجرايي اولين سمينار دانشجويي بهداشت حرفه اي برگزار شده در تاريخ  1997/9/9از طرف كميته تحقيقات
دانشكده بهداشت و تغذيه شيراز
شركت در اولين كارگاه آموزشي فناوري نانو در علوم بهداشتي و تغذيه در تاريخ 99و 1997/9/99
گذراندن كارگاه آموزشي ترجمه در تاريخ  1999 /10/17برگزار شده از طرف كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بهداشت و
تغذيه شيراز
حضور فعال در برگزاري برنامه هاي هفته سالمت در فروردين ماه 1999
گذراندن كارگاه روش تحقيق در تاريخ 99و 1999/9/99برگزار شده توسط معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

مهارت ها:
تكنيك  :OWASدر ارزيابي پوسچر به منظور ارزيابي اختالالت اسكلتي-عضالني
تكنيك  :RULAدر ارزيابي پوسچر به منظور ارزيابي اختالالت اسكلتي-عضالني
تكنيك  :REBAدر ارزيابي پوسچر به منظور ارزيابي اختالالت اسكلتي-عضالني
تكنيك  :QECدر ارزيابي پوسچر به منظور ارزيابي اختالالت اسكلتي-عضالني
تكنيك  :PLIBELدر ارزيابي پوسچر به منظور ارزيابي اختالالت اسكلتي-عضالني
تكنيك  :SIدر ارزيابي پوسچر به منظور ارزيابي اختالالت اسكلتي-عضالني
اندازه گيري  :VO2-maxدر ارزيابي هاي فيزيولوژيك
تكنيك آستراند :در ارزيابي هاي فيزيولوژيك
تكنيك شاهنواز :در ارزيابي هاي فيزيولوژيك

ارزيابي تيپ شخصيتي
ارزيابي ابعاد استرس شغلي
ارزيابي سالمت عمومي
روش هاي ذهني در برآورد استرس شغلي
نورسنجي
صداسنجي
شنوايي سنجي
ارزيابي ايستگاه كار از ديد آنتروپومتري
تكنيك  :J.S.Aدر آناليز ايمني شغلي

مهارت در کار با دستگاه ها و وسایل:
دستگاه نورسنج Lutron-101
دستگاه نورسنج Hagner
دستگاه صدا سنج Simpson 886
دستگاه صدا سنج Realistic
دستگاه صدا سنج YF-20
دستگاه آنتروپومتر
زبان انگليسي :مهارت در خواندن ،نوشتن ،ترجمه ،در سطح قابل قبول

فعاليت های مرتبط با صنعت:

مشاور بهداشت حرفهاي شركت صنايع گاز شيراز مكانيك آريا به مدت  10ماه

عنوان درون دانشگاهي:
كسب عنوان پزوهشگر برتر گروه بهداشت در سال 1929
كسب رتبه اول در اولين سال تحصيلي دوره كارشناسي ارشد ارگونومي در سال  1920با معدل 19/99

تاليف و ترجمه:
كتاب آموزش اثربخش در  HSEتكنيك ها ،بازي ها و تمرين ها
كتاب نكات بازبيني ارگونومي( راه حل هاي كاربردي و اجرايي)

