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 سوابق اجرایی:

 1715تا  1711بوشهر از سال  یکارشناس ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشک 

 سوابق آموزشی:

 1715تا  1711بوشهر از سال  یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیه یعضو 

  تاکنون 1717عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 
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: بررسی وضعیت جورسول همتپروین نصیری، محمد رضا منظم، سجاد زارع، کمال اعظم، زاهد یوسفی،  .12
 122باند  BTS (Base Transceiver Station)های انتشار امواج الکترومغناطیس ناشی از آنتن

پاییز  ، 702تا  771مگا هرتز در شهر تهران، مجله سالمت و محیط، دوره چهارم، شماره سوم، صفحات 
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منظم اسماعیل پور، رحیم طهماسبی پور، سلمان حیدری، حسین ، سجاد زارع، محمد رضا جورسول همت .15
 ISO)های مختلف بر اساس استاندارد قائدی: ارزیابی استرس گرمایی در محیط کاری کارگران گروه

در مجتمع پتروشیمی مهر واقع در منطقه عسلویه، صبح دانشگاه دو فصلنامه علمی و پژوهشی،   (7243
 . 1712پاییز و زمستان 

 ، پوریعقوب غالمرضا ، نصیری پروین ، جوهمت رسول ، پور اسماعیل منظم محمدرضا ، گلبابایی هفرید .17
 هایپاسخ با SWreq, DI, WBGT حرارتی استرس های شاخص مقایسه:  حسینی مصطفی

 اول، شماره پنجم، دوره محیط، و سالمت مجله مرطوب، و گرم کار محیط در مردان فیزیولوژیکی
 . 1711تابستان ، 1 تا 1 صفحات



 :المللی و داخلیبین های تخصصیشده در همایشمقاالت ارائه ب.
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بررستی استترین و    نصتیری  پتروین  ، جتو همتت  رسول ، پور اسماعیل منظم محمدرضا ، گلبابایی فریده .5
 ایبهداشت حرفته  مهندسیهمایش کشوری  هفتمین. برداران پتروشیمی پردیساسترس گرمایی در بهره

 قزوین. 1711

پور ، مقایسه شاخصتهای استترس حرارتتی      لی، محمدرضا منظم اسماع ییگلبابا دهیفر،  جورسول همت .7
DI  WBGT   SW  کنفرانس  نیدوم. یط کار گرم و مرطوبفیزیولوژیکی مردان در مح با پاسخهای

 تهران. 1711 ستیز طیمح تیریو مد یزیر-برنامه یمل

 هیدر عستلو  ییاستترس گرمتا   یابیت ارز، پور  لی، محمدرضا منظم اسماع ییگلبابا دهی، فر جورسول همت .0
 .1711المللی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی در تبریز پانزدهمین کنگره بین

 


