دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
برنامه دفاع دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت و ایمنی

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

عنوان پایان نامه

اساتید راهنما

اساتید مشاور

زمان دفاع

محل دفاع

خانم الهام دهقانی

کارشناسی ارشد سالمت
سالمندی

بررسی وضعیت سالمت سالمندان مبتال به آسیب نخاعی در شهر تهران
سال 9911

دکتر طیبه مرعشی

دکتر محتشم غفاری

سه شنبه
مورخ
19/99/9911

سالن شهید
خوراکیان

خانم فاطمه حسینی

دکترای تخصصی رشته
آموزش بهداشت و ارتقاء
سالمت

«طراحی وآزمون الگوی تاخیر در مراجعه جهت تشخیص سرطان پستان
در زنان ایرانی مبتال به سرطان»

دکتر علی رمضانخانی

خانم مریم کاوه

کارشناسی ارشد مهندسی
بهداشت محیط

"بررسی کارایی تانن استخراج شده از ضایعات پسته تازه در حذف فلزات
سنگین کروم و نیکل از فاضالب صنعت آبکاری

دکتر محمدرضا
مسعودی نژاد

خانم سمیرا محمدی

دکترای تخصصی
آموزش بهداشت وارتقاء
سالمت

«بررسی وضعیت پوشش رسانه ای مطالب سالمت و ارزشیابی مداخله
جهت ارتقای آن :ارائه راهکارهای کاربردی»

دانشجو

دکتر حمید سوری
دکتر محمد اسماعیل
اکبری

دکتر سعید متصدی

دکتر علی رمضانخانی

دکتر علی منتظری

دکتر نسترن کشاورز

دکتر اکبر نصرالهی

محمدی

یکشنبه مورخ
91/99/9911
ساعت 91

سالن شورا

یکشنبه مورخ
91/99/9911
ساعت 91

سالن شورا

شنبه مورخ
91/99/9911
ساعت 99

سالن شهید
خوراکیان

فرشاد فقی سلوک

دکترای تخصصی سالمت در
بالیا و فوریت ها

«طراحی وتبین چارچوب مفهومی شکل گیری رفتارهای ضد اجتماعی
ناایمن در رانندگان وسایل نقلیه موتوری ایران»

دکتر ساناز سهرابی زاده
چهارشنبه
مورخ
دکتر حمید سوری دکتر داود خراسانی زواره
91/99/9911
ساعت 91

سالن شهید
خوراکیان

خانم نیوشا اویسی

کارشناسی ارشد مهندسی
بهداشت محیط-مدیریت
پسماند

بررسی میزان حضور میکروپالستیک ها در فاضالب ورودی،پساب و لجن
تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران

دکتر اکبر اسالمی

دکتر محمد رفیعی
چهارشنبه
مورخ
دکتر علی رحمتی پور
91/99/9911
لیاسی
ساعت 91

سالن شورا

خانم نگین رضایی ارشد

کارشناسی ارشد مهندسی
بهداشت محیط

"بررسی مقایسه ای شاخص های  IRWQIscو  IRWQIGcدر منابع
آب های سطحی و زیر زمینی در حوضه رودخانه کن و تعیین ارتباط
متقابل آن ها با استفاده از رو ش های زمین آماری"

دکتر اکبر اسالمی

دکتر محمد رفیعی
چهارشنبه
مورخ
مهندس مجتبی صیادی
91/99/9911
ساعت 99/91

سالن شورا

خانم بفرین مولودپور

کارشناسی ارشد مهندسی
بهداشت حرفه ای

بومی سازی جدول"فاکتور هزینه" روش ارزیابی ریسک ویلیام فاین
متناسب با توان اقتصادی در صنایع تولید و ساخت منتخب در ایران

دکتر مصطفی پویا کیان

سه شنبه
مورخ
91/99/9911
ساعت 91
صبح

سالن شهید
خوراکیان

زینب یوسفی

کارشناسی ارشد سالمت
سالمندی

بررسی ویژگی های روان سنجی ابزار  Gerontopoleدر سالمندان
شهر تهران

دکتر طیبه مرعشی

خانم رویا رادمهر

کارشناسی ارشد مهندسی
بهداشت محیط

"بررسی تصفیه و ارتقاء تجزیه پذیری بیولوژیکی فاضالب صنعت روغن
زیتون با استفاده از فرایند ترکیبی انعقاد ،میکروفیلتراسیون
 UV-Acetylacetoneو مقایسه با " UV-Ozone

دکتر احمدرضا
یزدانبخش

خانم فرزانه آرمان

کارشناسی ارشد مهندسی
بهداشت محیط-مدیریت
پسماند

" :بررسی نوع و غلظت ترکیبات آلی فرار ( )VOCو دی سولفیدهیدروژن
در هوای مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه و منطقه شورآباد
تهران"

دکتر مهرنوش ابطحی

دکتر مرتضی تهمامی پور

دکتر داود اسکندری

سه شنبه
مورخ
دکتر امیر کاوسی
91/99/9911
ساعت 91

دکتر محمد رفیعی

سه شنبه
مورخ
91/99/9911
ساعت
91صبح

اتاق جلسات
کالس شماره 91

سالن شورا

دکتر انوشیروان محسنی
بندپی

دکتر محسن سعدانی دوشنبه مورخ
99/99/9911
دکتر عباس شاهسون ساعت 91

سالن شورا

خانم سیده شعله
مصنفی

کارشناسی ارشد مهندسی
بهداشت محیط-مدیریت
پسماند

"بررسی تولید هیدروژن زیستی از تخمیر تاریکی شیرابه تازه محل دفن
با استفاده از زئولیت به منظور حذف یون آمونیوم"

دکتر سیدنادعلی علوی

آقای بهرام روشن چراغی

کارشناسی ارشد مهندسی
بهداشت محیط

"بررسی حذف یون های نیترات ،فسفات و عوامل مولد شوری از محلول
های آبی به وسیله غشا یون زدایی خازنی(")MCDI

دکتر محمدرضا
مسعودی نژاد

کارشناسی ارشد
اپیدمیولوژی

"روان سنجی پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان و به کارگیری
آن برای تعیین شیوع همسر آزاری و عوامل مرتبط با آن در شهر تهران"

دکتر سیدسعید هاشمی

کارشناسی ارشد سالمت
سالمندی

"بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر میزان آگاهی ،نگرش و رفتار پیشگیری
کننده از سقوط در سالمندان مراکز مراقبت روزانه استان گیالن"9911

دکتر علی رمضانخانی

دکترای تخصصی

«بررسی اثر متقابل دما با آالینده های هوا در میرایی بیماری های قلبی

اپیدمیولوژی

عروقی وتنفسی با رویکرد سری های زمانی»

دکترای تخصصی بهداشت
حرفه ای

«ارائه روشی پویا جهت تحلیل ریسک و بررسی دومینویی حریق مخازن
ذخیره متانول در یک صنعت پتروشیمی با بهره گیری از شبکه بیزین
فازی»

دکترای تخصصی

«پیش بینی پیامدهای ناشی از مسمومیت حاد با ترامادول برای تصمیم

اپیدمیولوژی

گیری بالینی با استفاده از مدل سازی ونمره دهی»

خانم سحر ستوده قربانی

خانم طاهره جمالی

آقای سهراب ایرانپور

دکتر اکبر اسالمی
دکتر محسن سعدانی

دکتر محسن سعدانی

دکتر محتشم غفاری
دکتر امیر کاوسی
دکتر حمید سوری

دکتر کوروش اعتماد

دکتر مریم محمدی

دوشنبه مورخ
99/99/9911
ساعت
99/91

سالن شهید
خوراکیان

شنبه مورخ
99/99/9911
ساعت
یکشنبه
9191/9911
ساعت
91/91

مجازی

یکشنبه
91/91/9911
ساعت
99/91

سالن شورا

دکترسهیال خداکریم

یکشنبه

دکتر عباس شاهسونی

91/1/9911

دکتر اردشیر خسروی

ساعت91

مجازی

دکتر محمد جوادجعفری

آقای فریدون لعل علی آباد

دکتر فرشاد نورایی
دکتر مصطفی پویا کیان

دکتر علیرضا خانتیموری

چهارشنبه
مورخ
12/1/9911
ساعت 91

سالن شورا

دکتر سید سعید هاشمی
خانم الهام بزمی

دکتر حمید سوری

دکتر سهیال خداکریم
دکتر بهنام بهنوش

91/1/9911

مجازی

آقای حسین مظفر
سعادتی

دکترای تخصصی
اپیدمیولوژی

خانم فاطمه جباری

دکترای تخصصی بهداشت
محیط

«برآورد اثر علیتی شاخص های چاقی بر بروز تجمعی بیماری های
قلبی وعروقی با استفاده از روش دابل روباست  robust doubleو
مقایسه با روش های روتین»

دکتر یداله محرابی
دکتر سید سعید
هاشمی

دکترمحمد علی منصورنیا

«بررسی ارتباط متقابل بین ذرات معلق هوا ) (PM2.5-PM10و
پلی مورفیسم ژنهای  MTNRIB،KCNJ11،DUSP8،ARAPIو
 KCNQ1بر روی بروز دیابت نوع  1در جمعیت بالغین مطالعه قند
و لپید تهران ) (TLGSطی سالهای  12-12با استفاده از

دکتر سیامک صبور

دکتر عباس شاهسونی
دکتر انوشیروان محسنی بندپی

دکتر مریم السادات دانشپور

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

دکتر سید سعید هاشمی

دوشنبه
99/2/9911
ساعت 91

یکشنبه
91/2/9911
ساعت 91

سالن شورا

سالن شورا

مدلهای فضایی»
دکتر یداله محرابی

خانم نیلوفر طاهرپور

اپیدمیولوژی

" بهکارگیری مدل پیشبینی کننده جهت استانداردسازی میزان
عفونت محل جراحی به دنبال عملهای جراحی ارتوپدی در
بیمارستانهای آموزشی شهر تهران"

دکتر سید سعید
هاشمی

خانم فاطمه بابری

اپیدمیولوژی

" تحلیل فضایی بروز مرگ به دنبال سوء مصرف مواد در بین
شهرستان های ایران طی سال های  9911الی "9912

دکتر سید سعید
هاشمی

نگار صفاری نیا

کارشناسی ارشد مهندسی
بهداشت حرفه ای

" بررسی شدت ناسازگاری مواد شیمیایی کالس  3.4دستهبندی
استرالیایی و مقایسه با سایر گروههای مواد این دستهبندی با استفاده از
روشهای تصمیمگیری چند معیاره (تاپسیس فازی)"

دکتر مصطفی پویاکیان

آقای منصور سرافراز

دکتری تخصصی
بهداشت محیط

خانم زهرا پنجعلی

دکترای تخصصی
بهداشت حرفهای

«بررسی سمیت مواجهه با برخی از آالینده های صنعت ریخته
گری ومیدان مغناطیسی با فرکانس بسیار پایین بر سلول های
پوششی رده A549ریه»

دکتر رضوان زنده دل

آقای مجید رشیدی

مهندسی بهداشت محیط

امکان سنجی تولید بیوهیدروژن از هم هضمی ویناس و باگاس نیشکر با
استفاده از سیستم تخمیر تاریکی بیهوازی تحت شرایط ترموفیلیک

دکتر سیدنادعلی علوی

بررسی میزان کار آیی غشاء الیاف توخالی اولترافیلتراسیون پلی

اترسولفون اصالحشده با نانوفتوکاتالیست 𝟐𝑶𝒊𝑻Black 𝑻𝒊𝟑+ /N-
تحت تابش نور مرئی در حذف سیپروفلوکساسین از محیطهای آبی

دکتر آرش سیفی
دکتر بابک عشرتی

دکتر امیر کاوسی
دکتر رضوان زنده دل

دکتر اکبر اسالمی
دکتر مرتضی صادقی

دکتر رضا رمضانیان
دکتر مصطفی محمد پورامینی

دکتراحمدرضا یزدانبخش

دکتر نادر مقصودی
دکتر پرویزعبدالمالکی
دکتر محمد رفیعی

یکشنبه
91/2/9911
ساعت 91
یکشنبه
91/2/9911
ساعت 99/91
چهارشنبه
91/2/9911

سالن شورا

وب میتینگ

سالن شورا

ساعت 99

دوشنبه
12/1/9911

سالن شورا

ساعت 91/99

سه شنبه
11/1/9911
ساعت 91صبح

سه شنبه
11/1/9911
ساعت 91صبح

سالن
شهیدخوراکیان

سالن شورا

آقای یوسف یوسف پور

کارشناسی ارشد مهندسی
ایمنی صنعتی

" بررسی میزان اثربخشی آموزشهای ایمنی بر اساس الگوی
 KPABCدر فاز احداث یک پروژه"

دکتر موسی جباری

آقای امین خلیلی نژاد

کارشناسی ارشد
مهندسی بهداشت حرفه ای

" بررسی ساخت بستر فیلترهای نانو لیفی پلی کلراید به روش
الکتروریسی برای نمونه برداری از سیلیس کریستالی در هوا "

دکتر محمدجواد جعفری

آقای صابر مرادی

دکتری تخصصی
بهداشت حرفهای

«پیش بینی دینامیکی ریسک حریق ناشی از انبارش مواد
شیمیایی با استفاده از شبیه سازی وشبکه های بیزی در یک
مجتمع پاالیشگاهی»

دکتر محمدجواد جعفری

خانم فاطمه
هداوندسیری

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

" تعیین میزان پیروی از درمان افراد تحت پوشش برنامه ایراپن برای
کاهش خطر بیماریهای قلبی و عروقی در مراقبتهای اولیه بهداشتی :
مطالعات پایلوت"

دکتر سیدسعید هاشمی

دکتر داود خلیلی

خانم زهرا علی زاده

کارشناسی ارشد
مهندسی بهداشت حرفه ای

" بررسی ارتباط رفتار ناایمن با پلی مورفیسم ژن های درگیر در
سیستم سروتونرژیک و تیپ شخصیتی در کارگران شرکت
مهندسی و ساخت توربین مپنا(توگا)"

دکتر مصطفی پویا کیان

دکتر کوروش اعتماد

آقای عبدالرحیم مولودی

کارشناسی ارشد
مدیریت سالمت ،ایمنی و
محیط زیست

" بررسی ارزيابی و اولويت بندي ريسك هاي سالمت ،ايمنی و محيط
زيست( )HSEسازمان مديريت پسماند شهر تهران و ارائه راهكارهاي اصالحی
با استفاده از روشهاي  Fine Kinneyو " 1 AHP

آقای مهدی جمشیدی
راستانی

دکتری تخصصی
بهداشت حرفهای

«طراحی مدل پیشبینی مواجهه شغلی با آالیندههای شیمیایی هوای
محیط کار با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره وبکار
گیری آن در سه صنعت تولید رنگ»

دکتر محمدجواد جعفری

آقای امید امیری فر

کارشناسی ارشد
مهندسی بهداشت محیط-
مدیریت پسماند

بررسی پسماندهای صنایع شیمیایی شهرک صنعتی آق قالی گرگان و
اولویت بندی راهبردی های مدیریتی با استفاده از مدل ANP

دکتر سعید متصدی

خانم بهاران امام

کارشناسی ارشد
مهندسی بهداشت محیط

بررسی اثر مواجهه آلودگی هوا در دوران بارداری بر بروز طیف اختالالت

دکتر عباس شاهسونی

اوتیسم در فرزندان نر موش صحرایی

دکتر فریبا خداقلی

خانم محدثه فرهنگیان

کارشناسی ارشد
مهندسی بهداشت حرفه ای

" امکان سنجی کاربرد غشاء نانو لیفی الکتروریسی در نمونه برداری از
سیلیس کریستالی هوا"

دکتر سمیه فرهنگ

آقای روح اله فالح مدواری

دکتری تخصصی
بهداشت حرفهای

ساخت جاذب فوم فلزی مبتنی بر ضریب جذب سطحی بهینهشده با استفاده از
مدلهای نظری انتشار صوت

مهندس امیرحسین متین

دکتر محتشم غفاری
دکتر سمیه فرهنگ
دکتر سهیال خداکریم

سه شنبه
11/1/9911
ساعت 1صبح

سه شنبه
19/1/9911
ساعت 91صبح

دکتر مصطفی پویا کیان
دکتر علیرضا خانتیموری

دکتر سیدرضا میر فخرایی

دکتر رضا سعیدی
دکتر شکوه السادات خالو

دکتر رضا غالم نیا

سه شنبه
19/1/9911
ساعت 1صبح

سالن شهید
خوراکیان
سالن شهید
خوراکیان

یکشنبه
91/1/9911
ساعت 99

سالن شهید
خوراکیان

یکشنبه
91/1/9911
ساعت 99

کالس 91

سه شنبه
91/1/9911

سالن شورا

ساعت 99

دکتر فرید زایری
دکتر محمد عطایی

دکتر محمدجواد جعفری

سالن شورا

سه شنبه
91/1/9911

سالن شورا

ساعت 1صبح

دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

دوشنبه
99/1/9911
ساعت 91

کالس 91

دکتر سعید متصدی

دوشنبه
99/1/9911
ساعت 99/91

سالن شورا

دکتر محمدجواد جعفری

شنبه
99/1/9911
ساعت 99

سالن شورا

دکتر علی خوانین
دکتر تورج عباد زاده

یکشنبه
11/1/9911

سالن شورا

دکتر محمود فضلعلی
خانم شعری سوری

کارشناسی ارشد
مهندسی بهداشت حرفهای

" بررسی ارتباط بین مواجهه با میدان مغناطیسی فرکانس بسیار پایین
( )ELFو سطح برخی هورمونهای تولید مثل مردان شاغل در نیرو
گاههای برق منتخب"

دکتر علی صالحی

محمد آقاعلی

دکتری تخصصی
اپیدمیولوژی

ارزیابی عملکرد الگوریتم تشخیص طغیان بیزی در نظام مراقبت
سندروم شبه آنفوالنزا

دکتر سید سعید هاشمی

امیرحسین بهرام زاده

کارشناسی ارشد
مدیریت سالمت ،ایمنی و
محیط زیست

"ارزیابی کمی ریسک حریق در ایستگاههای سوخترسانی
بنزینی :مطالعهی موردی ایستگاههای سوخترسانی بنزین شهر
تهران"

دکتر رضا خانی جزنی

میثم صفی کیکله

دکتری تخصصی
سالمت در بالیا وفوریتها

"طراحی پروتکل آفالین فرآیند تصمیمگیری برای بیماران مبتالبه
حمالت آسم در اورژانس پیش بیمارستانی ایران"

دکتر زهره قمیان
دکتر داود خراسانی

دکتر سمیه فرهنگ
دکتر سهیال خداکریم
دکتر امیر کاوسی
دکتر عباس شاهسونی
دکتر رضا غالم نیا
دکتر ساناز سهرابی زاده
-

یکشنبه
11/1/9911

کالس شماره 91

سه شنبه
92/1/9911

سالن شورا

چهارشنبه
99/1/9911

کالس شماره 91

دوشنبه
1/1/9911

سالن شورا

