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سوابق آموزشی:
 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال  9515تاکنون
 تدریس دروس تخصصی بهداشت حرفه ای در مقطع کارشناسی بهشرح زیر:
 دینامیک گازها و آئرسول ها مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا مبانی کنترل آلودگی هوا طراحی تهویه صنعتی زبان تخصصی تدریس دروس تخصصی ارگونومی در مقطع کارشناسی ارشد بهشرح زیر:
 کلیات ارگونومی زبان تخصصی ارگونومی محیطی -روش تحقیق

:پژوهشی
International Journal of Environmental Health Engineering عضو هیأت داوران مجله های
International Journal of Occupational Hygiene (IJOH) ( وIJEHE)
 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار و مجله مهندسی،پژوهشی فصلنامه طب کار-عضو هیأت داوران مجله های علمی
بهداشت حرفه ای
) ماه1(  ایتالیا، دانشگاه سالرنو،فرصت مطالعاتی خارج از کشور؛ دپارتمان مهندسی شیمی
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عمرانی  ،علی رضا دری  ،محمد جواد کاظم آبادی  ،تعیین شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی و عوامل موثر بر
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اپیتلیال ریه انسان به صورت اینویترو ،مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی،
دوره  ،93شماره  ،0ص 9519 ،00-55
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محمد حاج آقازاده ،جواد عدل  ،مهدی زارع ،ارزیابی وضعیت ایمنی در یکی از بنادر تجاری کشور با
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 ،9بهار  ،9515صفحه 73-35
 -55محمد حاج آقازاده ،نفیسه نصیرزاده  ،محمد زارع ،مطالعه حمایت اجتماعی ادارک شده در کارکنان یکی از

کارخانههای تولیدی شهر ارومیه در سال  ،9515مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،تابستان  ،9510دوره  ،5شماره
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آنتروپومتری پا در دانشجویان ،مجله ارگونومی ،دوره  ،0شماره  ،9بهار13
 -50محمد حاج آقازاده  ،حسین مروی میالن ،فاطمه فرخی  ،سمیرا اروجلو ،ارزیابی جو ایمنی از دیدگاه پرستاران در
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آوران9519 ،

 -5محیط های حرارتی و انسان (جلد اول) ،انتشارات دانشگاه تهران .مولف کتاب  :ک .سی .پارسون ،مترجمین  :فریده
گلبابایی  -حمیدرضا حیدری  -محمد حاج آقازاده ،مهدی زارع ،فرهاد فروهر مجد
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LIGHT IN AN LED-FLUIDIZED BED REACTOR. In: 4th International Conference on
Semiconductor Photochemistry (SP4) Prague 23rd-27th, June 2013 Prague Josef krysa
Pag.252-252 ISBN:978-80-7080-854-2, ID:4025867
2- Mohammad hajaghazadeh, Nasl Saraji J., Hosseini M., Ergonomics assessment of
muskuloskeletal disorders risk factors in buiding construction workers by PATH method,
XIX World Congress on Safety and health at Work, September 11- 15, 2011, Istanbul,
Turky

 -5ابوالفضل قهرمانی ،محمد حاج آقازاده ،مدیریت دانش بهداشت حرفه ای ،اولین همایش کشوری بهداشت و
ایمنی کار و ششمین همایش بهداشت حرفه ای ،9511 ،تهران
 -0ابوالفضل قهرمانی ،محمد حاج آقازاده ،آیا پیاده سازی برنامه های ایمنی در سازمان ها میزان بهره وری را
افزایش می دهد؟ اولین همایش کشوری بهداشت و ایمنی کار و ششمین همایش بهداشت حرفه ای،9511 ،
تهران
 -3محمد حاج آقازاده ،حسین کاکویی ،رحمت ستوده قره باغ ،استفاده از اکسیداسیون فوتوکاتالیستی برای پاالیش
ترکیبات آلی فرار،هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ،قزوین9513 ،
 -7امیر معتمد داشلی برون ،رحمت ستوده قره باغ ،محمد حاج آقازاده ،حسین کاکویی ،شهر آرا افشار،
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 -5محمد حاج آقازاده ،حسین کاکویی ،رحمت ستوده قره باغ ،فریده گل بابایی ،اکسیداسیون فوتوکاتالیستی متیل
اتیل کتون در جریان هوا در یک راکتر بستر سیال با پایه دی اکسید تیتانیوم ،بیست و دومین سمینار شیمی آلی
ایران ، ،تبریز9515 ،
 -1محمد حاج آقازاده ،شعله جعفری ،مطالعه تناسب صندلی های مورد استفاده در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با ابعاد بدنی دانشجویان دختر در سال  ،9515نخستین همایش دوساالنه ارگونومی
ایران ،همدان 9515

