
1 

 

  

  

  

  

  

 

  :اطالعات شخصی و تماس .1

  آرزو اسماعیل زاده :ینام و نام خانوادگ

 مربی:یعلم مرتبه

 esmaeilzadeh77@gmail.com:شخصی لیمیا

 esmailzade.a@lums.ac.ir:ایمیل آکادمیک

 09183302801:تلفن همراه

 06633408176:محل کار فنتل

 06633408176:فکس

  55/1/1:تاریخ تولد

  متاهل:وضعیت تأهل

  

  :سوابق تحصیلی .2

 پزشکی علوم دانشگاه از "اي حرفه بهداشت" کارشناسی :)التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ( یکارشناس

  1380سال  – اصفهان

  ):مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، ( ینامه کارشناس پایان

  بررسی اثرات نوبت کاري بر پرسنل شرکت سیمان سپاهان اصفهان ، دکتر سیامک پور عبدیان 

 علوم دانشگاه  از "اي حرفه بهداشت" ارشد کارشناسی :)التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ(ارشد  یکارشناس

 1387سال   –تهران  دانشگاه پزشکی

  :)مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، (ارشد  یکارشناسنامه  ایانپ
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در شرکت پترو شیمی بندر اما م، دکتر فریده  ASHRAE110بررسی عملکرد هودهاي آزمایشگاهی بر اساس متد 

  رحیمی سدین شاهطاهري ، دکتر عبادگتر سید جماال: یی، اساتید مشاور گلبابا

  

  :جوایز و افتخارات .3

  :سوابق علمی .4

  :)هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال(مربی 

 1389سال  بهمن ماهلغایت  1388سال مرداد ماه عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از  -

  تاکنون 1389عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از بهمن ماه سال  -

 

  :  اجرایی و کاري سوابق -:سوابق اجرایی و مدیریتی .5

  

  لرستان پزشکی علوم دانشگاه تغذیه و بهداشت دانشکده تکمیلی تحصیالت مسئول -

    اي حرفه بهداشت دانشجویان مشاور استاد -

 سال اردبهشت پیامدها عوامل مدیریت ، گردها ریز المللی بین همایش اولین مقاالت داوري در همکاري -

   سوم پنل داوري و 92

   دانشگاه تحقیقاتی هاي طرح داوري در همکاري -

  دانشکده ارشد کارشناسی هاي نامه پایان داوري در همکاري -

  تالیفی کتب داوري در همکاري -

  88 سال در پارس محیط شیوا شرکت اي حرفه بهداشت واحد مسئول کارشناس -

   تهران پزشکی علوم دانشگاه  کار بهداشت ایمنی سراسري همایش برگزاري در همکاري -

   83 و 82 و 81 و 80 سالهاي در مدرس شهید دارویی صنایع شرکت بهداشت و ایمنی مسئول و کارشناس -

    خوزستان سیمان شرکت  OHSAS 18001 : 1999 اي حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم مشاور -

   داراب سیمان شرکت OHSAS 18001 : 1999 اي حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم مشاور -



3 

 

 سفید سیمان شرکت  OHSAS 18001 : 1999 اي حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم مشاور -

   ارومیه

   هرمزگان سیمان شرکت  OHSAS 18001 : 1999 اي حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم مشاور -

    دورود سیمان شرکت  OHSAS 18001 : 1999 اي حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم مشاور -

   بجنورد سیمان شرکت  OHSAS 18001 : 1999 اي حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم مشاور -

   کرد شهر سیمان شرکت  OHSAS 18001 : 1999 اي حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم مشاور -

    اردبیل سیمان شرکت  OHSAS 18001 : 1999 اي حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم مشاور -

   دشتستان سیمان شرکت  OHSAS 18001 : 1999 اي حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم مشاور -

 صنعتی  شهر شرکت  OHSAS 18001 : 1999 اي حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم مشاور -

 کاوه

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاههمابش انجمن داشجویان   علمی کمیته دبیر عنوان به -

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده   تکمیلی صیالتتح مسئول عنوان به تقدیر -

 سالمت الزامات براي راهنما استاندارد عنوان به 20166 شماره یه ملی ندارداستا تدوین فنی کمیته سرئی -

  کرمانشاه استاندارد اداره   آب در محلول نا هاي کرومات با شغلی مواجهه بامرتبط  ایمنی و

 تهران پزشکی علوم دانشگاه   آزمایشگاهی هودهاي کردملع استاندارد تدوین فنی کمیته عضو -

 لرستان دانشگاه   پیامدها و عوامل مدیریت گردها، ریز المللی نبی همایش ناولی در مقاالت داوري -

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده   سالم هجامع همایش دومین علمی کمیته عضویت -

  تهران پزشکی علوم دانشگاه   کار ایمنی و بهداشت سراسري همایش اولین اجرایی کمیته عضو -

  

 

 :سوابق تدریس .6

  نیمسال  2مدرس سازمان فنی حرفه اي کرمانشاه به مدت   -

  نیمسال 4به مدت  اي حرفه بهداشت گروهمدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -
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  نیمسال  3به مدت  اي حرفه بهداشت گروه ت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه یاعضو ه -

  تاکنون 1389سال عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  از بهمن ماه  -

  

  

  

 نوبت کاري و بررسی اثرات آن  -  :زمینه تحقیقاتی .7

 

 صنعتی  سیستم هاي تهویه  -

 ارزیابی ریسک تکنیکهاي  -

 ناشی از کار  ایمنی و حوادث -

 سیستمهاي مدیریت نوین -

 

  

  

  -:ها گرنت .8

  

  -:ها نامه استاد راهنماي پایان .9

  

  -:ها نامه استاد مشاور پایان .10

  

  -1 :مقاالت .11

 :انگلیسیمقاالت 
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Short and long-term impacts of ambient ozone on health in Ahvaz, Iran 

    Amoatey, Patrick, Takdastan, Afshin, Sicard, Pierre, Hopke, Philip K., Baawain, Mahad, 

Omidvarborna, Hamid, Allahyari, Somayeh, Esmaeilzadeh, Arezou, De Marco, Alessandra, 

Khanaibadi, Yusef Omidi,    Human and ecological risk assessment 2019 v.25 no.5 pp. 1336-1351 

2. Comparing the Core Body Temperature andthe Heat Stress Indices of HSI and WBGT in 

Lorestan Steels Industry Workers, Iran 

Sakineh Mahdavi,Arezo Esmaelzadehb, Farzad Ebrahemzadehc, Rajab Rashidib, Nayereh 

Naeimi, Arch Hyg Sci 2014;3(4):160-166 

  

  

  :فارسی مقاالت

 دکتر.  پتروشیمی صنعت یک ashrae110 استاندارد اساس بر ازمایشگاهی هودهاي عمبکرد ارزیابی -

 شاهطاهري جمالدین سید ،دکتر رحیمی عبتس دکتر ، زاده اسماعیل آرزو ، گلبابایی فریده

  87 سال بهداشتی تحقیقات انستیتو و بهداشت دانشکده مجله

 مواجهه کاهش جهت پتروشیمی شرکت یک هاي آزمایشگاه در موضعی تهویه عملکرد کیفی ارزیابی -

  شماره1،  دوره اي، حرفه بهداشت مهندسی مجله. زاده ، فریده گلبایی ، سودابه زارع  اسماعیلآرزو . کارکنان

  66 تا60  صفحات1393،  پاییز3،

 موسوي مهدي سید. آبادان نفت پاالیش شرکت عملیاتی کارکنان سالمتی بر آن اثرات و نوبتکاري ارتباط -

 مرادي الدین روح زاده، حاجی روحاهللا ، زاده اسماعیل آرزو ، یزدانی سعید ، نیا شریفی هساجد ،

  96  سال پیشگیري طب مجله

  

  

  :)تألیف، ترجمه، گردآوري( ها کتاب .12

  

  

 :)سخنرانی، پوستر( المللی ي ملی و بینها ها و همایش کنگرهمقاالت ارائه شده در  .13
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ارزو .  93 سال.  پتروشیمی شرکت در ازمابشگاهی هودهاي عملکرد کیفی ارزیابی -

 دابه زارع.اسماعیل زاده ، فریده گلبایی ، س

 ارزو. 92سال . آباد خرم شهر بیمارستاهاي پرستاران بر کاري نوبت اثر بررسی -

  سبزي الهام ، زاده ابراهیم فرزاد ، زاده اسماعیل

. 92 سال. پتروشیمی صنعت یک در گازردیاب کاربرد اساس بر آزمابسگاهی تهویه سیستمهاي بررسی -

 آرزو اسماعیل زاده ، فریده گلبابایی

 کمالی عذرا ، زاده اسماعیل آرزو. 79 سال. سپاهان سیمان کارکنان در کاري نوبت -

- Assessment of concentration dust in khoramabad from 1387 to 1391. 2014. Hvc, 
arezou esmaeilzadeh, soodabeh zaree elham borna 

 محمد.  PHA  .1394 روش از استفاده با شده بطري آب کارخانه در ریسک ارزیابی و خطرات شتاسایی -

  خورشیدي افشین ، زاده اسماعیل ارزو ، بازدار

 :)تدریس، شرکت( ها کارگاه .14

 در ارتعاش و صدا کنترل(  فیزیکی عوامل کنترل کارگاه سخنرانی: تدریس در کارگهاي آموزشی -

 بهداشتی معاونت  اي حرفه بهداشت کارشناسان آموزي باز جهت  ساعت 4 مدت به)  صنعت

   91 سال در  لرستان پزشکی علوم دانشگاه

 دانشگاه ساعت 4 مدت به  عمومی  پزشکان آموزش کار طب  مدون آموزي باز برنامه در سخنرانی -

  89 سال ارومیه پزشکی علوم

 حرفه فنی سازمان همکاري با کرمانشاه استان صنایع در ایمنی و حفاظت اموزشی دوره برگزاري -

  87 سال ساعت 90 مدت به کرمانشاه استان اي

 دانشجویی تحقیقات کمیته همکاري با ساعت 2 مدت به مقدماتی تحقیق روش اموزشی کارگاه -

  92 سال لرستان پزشکی علوم دانشگاه

 علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته همکاري با  ساعت 4 مدت به ریسک ابیارزی کارگاه -

  94 سال لرستان پزشکی

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته همکاري با ساعت 4 مدت به ریسک ارزیابی کارگاه -

  95 سال لرستان

 استاندارد کل اداره  و زاگرس آزما شرکت همکاري با روز یک مدت به HSE دوره سخنران -

   زمستان و تابستان دوره دو در 96 سال در کرمانشاه
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 کل اداره و زاگرس آزما شرکت همکاري با روز یک مدت به بهداشت و ایمنی کلیات دوره سخنران -

   96 تابستان در کرمانشاه استاندارد

 استاندارد کل اداره و زاگرس آزما شرکت همکاري با روز یک مدت به ریسک ارزیابی دوره سخنران -

   96 تابستان در کرمانشاه

 علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته همکاري با ساعت 3 مدت به مقدماتی تحقیق روش کارگاه -

  93 سال لرستان پزشکی

 علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته همکاري با ساعت 3 مدت به مقدماتی تحقیق روش کارگاه -

  96 سال لرستان پزشکی

 

 : شرکت در کارگاههاي آموزشی

 و تحقیقات آموزشی مرکز " اصفهان استان صنایع کار بهداشت و فنی حفاظت ایمنی هاي کمیته " آموزشی دوره

  80 سال اصفهان استان کار ادارة کار بهداشت

 و 80 سال اصفهان پزشکی علوم دانشگاه)   سالمت تیم خدمات ارائه مدیریت(  کار طب و ارگونومی آموزشی دوره

82  

 و 83 سال ایتالیا  IMQشرکت از OHSAS – 1999  اي حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم آموزشی دوره

RWTUV Academy  85سال  

  85 سال HSE – MS     RWTUV Academy   زیست محیط و بهداشت ایمنی مدیریت سیستم آموزشی دوره

 85 سال RT)    RWTUV Academy( ریسک ارزیابی هاي تکنیک آموزشی دورة

 85 سال ایران کار بهداشت متخصصسن ،انجمن زیست محیط و بهداشت ایمنی مدیریت سیستم  آموزشی دوره

 86سال تهران پزشکی علوم دانشگاه  reference managerافزار نرم آموزش کارگاه

 86 سال تهران دانشگاه دانشجویان علمی پژوهشهاي مرکز  searching کارگاه

 88 سال تهران دانشگاه بهداشت دانشکده ArcGIS افزار نرم آموزشی کارگاه

 علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه مطالعات مرکز ساعت 12 مدت به تدریس روش آموزشی کارگاه

 88 سال ارومیه پزشکی

 88 سال ارومیه پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت ساعت 6 مدت به  END NOTE اموزشی کارگاه
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 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت  ساعت 6 مدت به مقدماتی  Scientific writing آموزشی کارگاه

 88 سال

 پزشکی علوم دانشگاه فناوري و تحقیقات معاونت ساعت 6 مدت به پیشرفته پردازي داده و آمار آموزشی کارگاه

 88 سال ارومیه

 88 سال ارومیه پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت   ساعت 6 مدت به پزوهش در اخالق اموشی کارگاه

 دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه مطالعات مرکز  ساعت 12 مدت به) 1( تدریس نوین روشهاي آموزشی کارگاه

 89 سال ارومیه پزشکی علوم

 علوم دانشگاه فناوري و تحقیقات معاونت  ساعت 6 مدت به  computer use for Academic اموزشی کارگاه

  89 سالسال ارومیه پزشکی

 فناوري و تحقیقات معاونت  ساعت 6 مدت به How to Write scientific and it published اموزشی کارگاه

  89 سال ارومیه پزشکی علوم دانشگاه

  89 سال ارومیه پزشکی علوم دانشگاه فناوري و تحقیقات معاونت ساعت 6 مدت به تیم اعضا تدریس روش کارگاه

  89 سال ارومیه پزشکی علوم دانشگاه فناوري و تحقیقات معاونت ساعت 6 مدت به سنجی علم آموزشی کارگاه

 تهران بهار شیمی وارش شرکت  customer training ماکروویو توسط نمونه سازي آماده روش با آشنایی کارگاه

 89 سال

 فناوري و تحقیقات معاونت  ساعت 6 مدت به How to Write scientific and it published اموزشی کارگاه

 ) قبلی کارگاه ادامه)  89 سال ارومیه پزشکی علوم دانشگاه

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه مطالعات مرکز ساعت 6 مدت به نویسی مقاله آموزشی کارگاه

 90 سال در ارومیه

 علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه مطالعات مرکز ساعت 5 مدت به مقدماتی تحقیق روش اموزشی کارگاه

 90 ارومیهسال پزشکی

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه مطالعات مرکز ساعت 5 مدت به ویندوز نصب اموزشی کارگاه

 90 سال ارومیه

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه مطالعات مرکز ساعت 4 مدت به پژوهی دانش کارگاه

 90 سال

 دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه مطالعات مرکز ساعت 6 مدت به 2 پیشرفته spss و آمار اموزشی کارگاه

 91 سال ارومیه پزشکی علوم

 90 سال آباد خرم نمایندگی تهران فنی مجتمع ساعت 60 مدت به فشرده مکالمه و pre t0efel دوره
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  تهران زبانسراي 2010 و 2011 سالهاي در 7 سطح تا زبان مقدماتی دوره

 توسعه و مطالعات مرکز ساعت 5 مدت به علمی سرقت و سنجی علم ، پژوهش نتایج انتشار آموزشی کارگاه

 91 سال لرستان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش

 دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 5 مدت به spss2 افزار نرم آموزش آموزشی کارگاه

 92 سال لرستان پزشکی علوم

 علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 5 مدت به spss1 افزار نرم اموزشی کارگاه

 92 سال لرستان پزشکی

 علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 5 مدت به zotero افزار نرم اموزشی کارگاه

 92 سال لرستان پزشکی

 علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 5 مدت به کیفی پژوهش اموزشی کارگاه

  92سال لرستان پزشکی

 علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 6 مدت به عملکردي تحقیق آموزشی کارگاه

  92سال لرستان پزشکی

 علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 6 مدت به اي چهارگزینه ازمونهاي ارزیابی و طراحی آموزشی کارگاه

  92سال لرستان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی

 علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 13 مدت به  corel drow اموزشی کارگاه

  92سال لرستان پزشکی

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 2 مدت به end note کارگاه

 93سال

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز  ساعت 4 مدت به پزشکی علوم در اي مشاهده مطالعات کارگاه

 93سال لرستان پزشکی علوم دانشگاه

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 2 مدت به درونی ارزیابی کارگاه

 93سال لرستان

 6 مدت به جوان اساتید توانمندسازي کارگاههاي مجموعه از شناخت فرا بر مبتنی تدریس روش اموزشی کارگاه

 95 سال کرمانشاه پزشکی علوم وانشگاه فناوري تحقیقات معاونت و آموزشی معاونت ساعت

 معاونت و آموزشی معاونت ساعت 5 مدت به پزشکی علوم در اکولوزیک و مقطعی مطالعات آموزشی کارگاه

 95 سال کرمانشاه پزشکی علوم وانشگاه فناوري تحقیقات

 ساعت 12 مدت به انگلیسی زبان به سخنرانی و پوستر صورت به علمی مطلب ارایه مهارتهاي آموزشی کارگاه

 95 سال در کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه فناوري تحقیقات و اموزشی معاونت
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 94 سال در تهران PHD TEST اموزشی گروه ساعت ISI 12 پزوهشی و علمی نویسی مقاله آموزشی کارگاه

 دانشگاه فناوري تحقیقات و اموزشی معاونت ساعت 6 مدت به گیري نمونه و نمونه حجم تعیین آموزشی کارگاه

 95 سال در کرمانشاه پزشکی علوم

 علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 4 مدت به  2 تدریس روش اموزشی کارگاه

 95سال لرستان پزشکی

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت  4 مدت به end note اموزشی کارگاه

 96سال لرستان

 علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 12 مدت به وارونه کالس اموزشی کارگاه

 96سال لرستان پزشکی

 علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 6 مدت به پیشرفته word اموزشی کارگاه

  97 در سال لرستان پزشکی

  :ابداعات و اختراعات .15

  19/05/1390-71031  نتهرا اختراعات اداره - تهویه هاي سیستم آزمون مانکن -

 ):مجري، همکار(هاي تحقیقاتی  طرح .16

 

 زاده اسماعیل ارزو) طرح ريمج(  نصیري پروین دکتر  دفاعی صنایع براي یونساز غیر پرتوهاي استانداردهاي -

  1385 1384 ) اصلی همکار(

 در لرستان پزشکی علوم دانشگاه آموزشی بیمارستانهاي در کار صبح و کار نوبت پرستاري کادر روانی سالمت ایسهمق -

(  مهدوي سکینه ، زاده ابراهیم فرزاد ، سبزي الهام ،) طرح مجري(  زاده اسماعیل آرزو  91 سال آیاد خرم شهر

  1392 1391 )طرح همکاران

اسما  ارزو) مجري(  مهدوي سکینه  لرستان استان گرم صنایع کارگران گرمایی استرس ارزیابی هاي شاخص بررسی -

  1391 1390  زاده ابراهیم فرزاد ،) اصلی همکار(  زاده عیل

) مجري(  مهدوي سکینه REBA روش با آباد خرم شهر آرایشگران بین در عضالنی اسکلتی اختالالت ریسک ارزیابی -

  1394 1393 زاده ابراهیم فرزاد ،) اصلی همکار(  زاده اسمعیل ارزو

 زارع، سودابه ،) مجري(زاده اسماعیل ارزو  آباد خرم شهر خیاطان بین در عضالنی اسکلتی الت اختال ارزیابی -

  1395 1394  قوامی مریم ، بسطامی فاطمه

 زارع، سودابه ،) مجري(زاده اسماعیل ارزو  اباد خرم شهرستان هاي بانک کارکنان بینایی سالمت بررسی -

  1396 1395 قوامی مریم ، بسطامی فاطمه
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 شاخص از استفاده با ارگونومی ماکرو دیدگاه از عضالنی اسکلتی اختالالت هاي ناراحتی فاکتورهاو ریسک بررسی -

 موسوي مهدي ، مرادي الدین روح) مجري(  زاده اسماعیل آرزو   CMDQ روش و  , RSI نسبی فشار

 1396    

  

  

   -  :المللی داور مجالت علمی ملی یا بین .17

-  

  :ت تحریریه مجالت علمیأعضو هی .18

انجمن علمی دانشجویان بهداشت حرف هاي  –ر نشریه علمی دانشجویی رهاورد سر دبیهیات تحریریه و عضو 

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 :هاي علمی عضویت در انجمن .19

  بهداشت کار ایران انجمن علمی 

  :هاي عمومی مهارت .20

  کار با کامپیوتر 

  زبان انکلیسی 

 روانشناسی و شعر  :عالیق عمومی .21

  

  

  

  


