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Curriculum Vitae 

 دكتر مريم ملك

 متخصص طب كار و بيماريهاي شغلي

 

 ���صات ��دی

 مريم ملک: ام ونام خانوادگین

  و بيماريهاي شغلي طب كار متخصص پزشك :شغل

 ۷۹۲۱۴: شماره نظام پزشکی

 متاهل: وضعيت تاهل

 ۱۳۸۰ازسال و پروانه  مطب تهران  ۱۳۷۹دارای پروانه دائم پزشکی از سال 

 سال۱۶: سابقه کار

      ۰۲۱ - ۴۴۱۶۳۳۱۴: فكس    ۰۲۱-۴۴۱۳۰۶۶۸:    تلفن 

  drmalek@karvasalamat.ir      :پست الکترونيک
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 :���یالت 

 ۱۳۷۹س��ال  ،عل��وم پزش��کی  ته��ران ف��ارغ التحص��يل دکت��رای پزش��کی عم��ومی از دانش��گاه  •
بررسی يافته های راديولوژيک ناشی از ترومای قفسه سينه در مجروحين "باعنوان پايان نامه 

به راهنمايی جناب آقای دکترس�يدعلی  "بيمارستان مصطفی خمينی ۱۳۶۲ -۶۸سالهای جنگی 
 گلستانها

 
 با عنوان پايان نامه۱۳۹۰سال  ،طب کار دانشگاه علوم پزشکی  تهران   تخصصی بورد •

 )ص( رس��ول اک��رم حض��رت بررس��ی اس��ترس در دس��تياران رش��ته ه��ای مختل��ف بيمارس��تان" 
 رميرسعيدعطارچیبه راهنمايی جناب آقای دکت "وعوامل موثر بر آن

 
از دانش�کده بهداش�ت دانش�گاه عل�وم پزش�کی   Master Public Healthف�ارغ التحص�يل دوره  •

  ايران

 

 :�ما�ی  �وا�ق

 )فرجام -تهران( )ص( ل محمدآدرمانگاه ۱۳۸۰سابقه کار پزشکی عمومی از سال  •
 )ميدان تسليحات  –تهران (درمانگاه فاطميه ۱۳۸۳سابقه کار پزشکی عمومی از سال •
 تهران ۴آموزش وپرورش منطقه ۱۳۸۴بقه کار پزشکی عمومی از سالسا •
 )ص( ل محمددرمانگاه آ ۱۳۸۴از سال  skin careسابقه کار  •
 )خيابان رشيد –تهران (۱۳۸۴سابقه کار پزشکی عمومی درمطب خصوصی از سال  •
 ۱۳۸۴از سال  )ص( ل محمدمسئول فنی درمانگاه آ •
 درمناطق مختلف شهرداری تهران ۱۳۸۵سابقه کار پزشکی عمومی از سال •
 ۱۳۹۰سابقه کار تخصصی طب کار در بيمارستان بهارلو از سال  •
سابقه کار در دفتر سالمت پرسنل بيمارستانی بيمارستان بهارلو به عنوان پايلوت کشوری  •

  ۱۳۹۰-۱۳۹۴سالمت پرسنل بهداشتی درمانی سال 
و بيمارستانهای  علوم پزشكي تهرانمعاينات شاغلين بيمارستانهاي مختلف تابعه دانشگاه  •

، بهارلو، امير اعلم، مرکز قلب تهران، فارابی، رازی، ضياييان(۱۳۹۱از سال خصوصی
 ) پاستورنو

 ۱۳۹۴معاينات پرسنل مجموعه کارخانه های کروز از سال  •
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 ۱۳۹۴از سال " کار و سالمت"موسس و مسئول فنی مرکز تخصصی طب کار  •

 :�وز�ی و�و��یآ �وا�ق 

من��اطق  بهداش��تيارانل مختل��ف بهداش��ت ودرم��ان ب��رای دوره ه��ای آموزش��ی مس��ايبرگ��زاری  •
 ۱۳۸۵از سال مناطق شهرداريها مختلف شهرداری تهران در محل اجتماعات

 دوره های آموزشی طب کار برای دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  ايران برگزاری  •
 ۱۳۸۷ماه يکباراز سال۲هر 

 ۱۳۸۸بازآموزی مدون طب کار برای پزشکان عمومی کل کشور ازسال ی نوبت سخنران۹ •
ودانش�گاه  ۱۳۸۷از س�ال   عضو فعال مرکز تحقيقات طب کار دانشگاه عل�وم پزش�کی  اي�ران •

  ۱۳۹۰علوم پزشکی تهران از سال
برگ��زاری دو دوره ب��ازآموزی الکتروني��ک ب��رای پزش��کان عم��ومی از طري��ق مرک��ز تحقيق��ات  •

 شگاه علوم پزشکی تهران بيماريهای شغلی دان
در  مخاطرات پرسنل بهداشتی برای کارکنان بيمارس�تان به�ارلوبرگزاری دوره های آموزشی  •

 ۱۳۹۱از سال  مشاغل مختلف به تفكيك شغل
نوبت كارگاه آموزشي مخاطرات شغلي براي مشاغل مختلف با هماهنگي وزارت  ۶برگزاري  •

 ۱۳۹۱از سال  كار
وزشی برای متخصصين طب کار در انجمن طب ک�ار اي�ران در برگزاری دو نوبت کارگاه آم •

 ۱۳۹۱سال 
 ۱۳۹۲سال " ششمين همايش سراسري طب كار و بيماريهاي شغلي"عضو كميته علمي  •
برگ��زاري دو نوب��ت كالس��هاي آموزش��ي مخ��اطرات ش��اغلين سيس��تم بهداش��تي ب��راي م��ديران و  •

 ۱۳۹۳ن در سال سوپروايزهاي بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهرا
 

 

 :ی ��دی�ھار�ھا

 به زبان انگليسی  تسلط  •
 EXCELL  ,SPSSبه نرم افزارهای   تسلط  •
 Skin care و حی های سرپايیجرا •
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 :�وا�ی�ھا

 ارائه دوره های آموزشی تخصصی ايمنی وسالمت شغلی درمشاغل مختلف 
  ارائه دوره های آموزشی پيشگيری از بيماريها وصدمات شغلی 
  در انجام پروژه های صنعتی جهت پيشگيری ازآسيبهای کاریمشارکت 
  نحوه تعيين نقص عضوبراساسAMA guide 

 

 :�و��ی �قاالت

مجله روانپزشکی ، بهداشت روان صنعتی دريک کارخانه، مريم ملک، سيدمحمد سيد مهدی  •

 ۱۳۹۰پاييز  ، ۳،  شماره ۱۷سال ،وروانشناسی بالينی ايران

 س�عيد ، ص�ادقي ض�رغام ، محم�دي ص�ابر ن�ژاد، عقيلي ماشاله عطارچي، ميرسعيد ،ملک مريم •

بررس��ی فراوان��ی ح��وادث چش��می ناش��ی از ک��ار در ک��ارگران مع��دن در س��الهای  ،خ��داداديان

 ۱۳۹۰تابستان  ،۲، شماره ۳دوره   ،طب کار ، مجله ۱۳۸۲-۱۳۸۷

پور، سودابه  رحيمفرزانه  نژاد، ميرسعيد عطارچي، اله عقيلي ، صابر محمدي، ماشاملکمريم  •

 ط�ب ک�ار، دوره ، مجل�هكاران ايران�ي بررسي الگوي حوادث ناش�ي از ك�ار در مع�دن، عليزاده

 ۱۳۹۰بهار، ۱ ، شماره۳

ن�ژاد، ميرس�عيد عط�ارچي، م�ريم مل�ك، نص�ير  محمدي، ماشااله عقيلي  پور، صابر فرزانه رحيم •

ب�ر اس��اس   ش��دت اخ�تالالت خ�واب در مي��ان نگهبان�ان ش�يفت ش��ب بيمارس�تان یمقايس�ه، دهق�ان

 ۱۳۸۹ زمستان، ۱ ، شماره۲ طب کار، دوره ، مجلههاي اپورث و پتزبورگ نامهپرسش

پ�ور، م�ريم مل�ک، ميرس�عيد زان�ه رح�يمنژاد، الهام ميرزامحمدی، فرصابر محمدی، ياسر لبافی •

ارمغ�ان  مجله  های آلی،شغلی با حالل عطارچی، تعيين ارتباط سقط خود به خودی و مواجهه

 ۱۳۹۰بهار ، ۶۱پی در پی  ، شماره۱۶ دانش، دوره

بررسی ميزان تنش شغلی در دستياران يکی   ،ميرسعيد عطارچی ،صابر محمدی ،مريم ملک •

  ۱۳۹۰شهريور  ، ۸۷، شماره  ۱۸دوره  ،مجله رازی ،آموزشی تهراناز بيمارستانهای 
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 و شغلي استرس بررسي ،یمحمد صابر  ،عطارچی ميرسعيد  ملک، مريم اردکانی، کمالي مونا •

دوره پ�نجم،  ، فص�لنامه علم�ی تخصص�ی ط�ب ک�ار،پزش�کي دانش�جويان در آن بر مؤثر عوامل

 ۱۳۹۲شماره اول، بهار 

• Nazanin Izadi, Maryam Malek, Omid Aminian and Maryam Saraei, 
Medical risk factors of diabetes mellitus among professional drivers, 
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2013. 

• Malek M. Pregnancy and Occupation. Occupational Medicine Quarterly 
Journal 2015; 7(2): 85-97. 

، م��ريم مل��ک، نت��ايج پ��ايش معاين��ات س��المت ش��غلی ن��ازنين اي��زدی، خس��رو ص��ادق ني��ت حقيق��ی •

کارکنان بهداشتی درمانی توسط اولين کلينيک سالمت شغلی بيمارس�تانی، مجل�ه ط�ب نظ�امی، 

 ۹۴، تابستان ۲، شماره ۱۷دوره

 

 ���ف �تاب

 ،یقيحق تين صادق خسرو دکتر ، "اختالالت خواب و بيماريهاي شغلي"فصل هشتم از كتاب  تاليف
 ۱۳۹۲چاپ پاييز  ان،ينيام ديام دکتر

 

 :� �ما��ھا و ����ه �ی داخ�ی و � ا�مل�ی ���را�ی 

بررسی فراوانی ح�وادث چش�می ناش�ی "۱۳۹۰ارائه شفاهی درپنجمين کنگره طب کار ايران،  •
  1387"-1382از کار در کارگران معدن در سالهای 

بررسی ميزان تنش شغلی در دستياران "۱۳۹۰طب کار ايران،  ارائه شفاهی درپنجمين کنگره •
  "يکی از بيمارستانهای آموزشی تهران

 EAOHP Conference- Zurich 2012"Occupational  س�وئيس -زوري�خ ، پ�ذيرش در •
stress and factors influencing it in medical residents"  
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شايع در معاينات طب کار و نحوه برخورد با بيماريهای "کارگاههای آموزشی  دو نوبت ارائه •
 در انجمن طب كار ايران ۱۳۹۲خرداد و تيرماه  "آنها

اس��فند . ارائ��ه ب��ه ص��ورت پوس��تر در شش��مين هم��ايش سراس��ري ط��ب ك��ار و بيماريه��اي ش��غلي •
۱۳۹۲."Occupational health office and health surveillance of health care 

workers".  
اس��فند . ت پوس��تر در شش��مين هم��ايش سراس��ري ط��ب ك��ار و بيماريه��اي ش��غليارائ��ه ب��ه ص��ور •

۱۳۹۲ .Rubella vaccination in health care workers"" 
اس��فند . ارائ��ه ب��ه ص��ورت پوس��تر در شش��مين هم��ايش سراس��ري ط��ب ك��ار و بيماريه��اي ش��غلي •

۱۳۹۲" .Risk of tuberculosis infection associated with work in health care 
setting". 

 :��ویت � سازمان �فعا�ي�ھای ا��ايی و

 ۱۳۷۹عضو سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ايران از سال  •
 ۱۳۸۷عضو مركز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي ايران از سال  •

 ۱۳۸۷عضو انجمن علمی طب کار ايران از سال   •

 ۱۳۹۰ران از سال تهتحقيقات دانشگاه علوم پزشكي  عضو مركز •

" ششمين همايش سراس�ري ط�ب ك�ار و بيماريه�اي ش�غلي"اجرايي  علمی و کميته عضو كميته •

 با محوريت سالمت شاغلين بهداشتی درمانی ۱۳۹۲سال 

 

 

 


