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 :سوابق تحصیلی
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 همدان ع پ دانشگاه -حرفه ای  بهداشت مهندسیارشد  کارشناسی   .2
 

 :عنوان پایان نامه ها

 (کارشناسی) صنعت بزرگ شهر تهران 5گیري و تحلیل عوامل زیان آور محیط کار اندازهشرکت برق کرج و ایمنی و ارگونومی ارزیابی ریسک  -1

 (د ع پ ایران)دکتر علی محمدی  -(د ع پ ایران)دکتر علی اصغر فرشاد : اساتید راهنما

پیمانکاران ساخت و ساز گروه : مطالعه موردي)پیمانکاران  (HSE) ابی عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیستارائه مدلی براي ارزی -2

 (کارشناسی ارشد)(مپنا
 (د ع پ همدان)پروفسور بهرامی -(د ع پ همدان)پرفسور محمدفام : اساتید راهنما و مشاور

 
 

 :چاپ شده تب ک

، مصوب شورای "QRA, LOPA, Dow Indexو کمی در صنایع فرآیندي با تمرکز بر روشهاي   سک نیمه کمیارزیابی ری" .1

 (.تالیف) 22زمستان  -ر، انتشارات فن آورانعلوم پزشکی نیشابو پژوهشی دانشگاه

انتشارات فدک ایساتیس، . ، مصوب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند"بیمار ت ریسک ایمنیدرک و مدیری" .2

 (.ترجمهتالیف و ) 29اردیبهشت 
 

 :هاي تحقیقاتیرح ط

مصوب شورای " تهراندو بیمارستان آگاهی پرسنل و تجهیزات موجود در  بررسی رابطه بین سطح ایمنی حریق با میزان" .1

 (مجری اول)ایران  پ عدانشگاه پژوهشی 

 "و اجرای اقدامات اصالحی در شرکت کاشی شهر همدان NIOSHو معادله  MACبررسی و ارزیابی حمل دستی بار به روش "  .2

 (مجری اول) همدان پ عدانشگاه مصوب شورای پژوهشی 

و مدلسازی پیامد در تاسیسات  تعیین و تحلیل حریم ایمن و جانمایی تجهیزات با استفاده از دو رویکرد، مبتنی بر ریسک" .3

LPG" (.اولمجری ). مصوب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
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 (.اولمجری ). مصوب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند " " .4

 پ عدانشگاه مصوب شورای پژوهشی " منتخب بیرجنددر بیمارستان های کنترل صدا و ارائه طرح نجش آلودگی صوتی س" .5
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 (همکار اصلی) همدان
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 :کشورو بین المللی ي ملی ارائه مقاله در همایش ها
 

یل جو ایمنی، درک ریسک و حوادث شغلی در صنایع تولیدی با روش مدل سازی معادالت ساختاری، همبستگی ارتباط تحل .1

 (پوستر) .همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، هفتمین و مدل مفهومی بین آنها

پیمانکاران : موردی مطالعه) HSE یک الگوی کاربردی برای ارزیابی مستمر عملکرد سطح سازمانی پیمانکاران از منظر  .2

 (سخنرانی. )HSE، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و (ساخت و ساز گروه مپنا

، نهمین همایش سراسری بهداشت و (LPG)در یک تاسیسات گاز مایع   BLEVEمدلسازی ریسک و آنالیز پیامد حریق و  .3

 (سخنرانی. )ایمنی کار

بر اساس دو رویکرد نووین شوبیه سوازی پیامود و ریسوک      ( SMR)بیعی تعیین و تحلیل حریم ایمن فرایند رفورمینگ گاز ط .4

 (سخنرانی. )کمی در یک مجتمع صنعتی، هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

 (سخنرانی. )HSEارزیابی ریسک کمی در یک واحد تولید هیدروژن در تهران، چهارمین همایش ملی  .9

ای و بکارگیری روش  به اختالالت اسکلتی علالنی با رویکرد مداخلهبهبود وظایف بلندکردن بار و کاهش ریسک ابتال .6

NIOSH (پوستر. )در یک شرکت تولیدی، هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار 

بررسی شاخص استرس گرمایی و ارائه راهکار مهندسی کنترل گرما در یک شرکت فراورده های لبنی، هفتمین همایش  .7

 (پوستر. )کار سراسری بهداشت و ایمنی
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در یک شرکت تولیدی، اولین همایش  RULAبه روش کاربران رایانه  ارزیابی ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی علالنی .8

 (پوستر. )سراسری طب صنعتی و سالمت شغلی صنعت نفت

 

 :کارگاه یا بخش ، دوره اندازي راه ، اجرایی و فرهنگی سوابق

 (واحد سرایان)مسئول فنی راه اندازی آزمایشگاه عوامل فیزیکی زیان آور دانشکده بهداشت د ع پ بیرجند  .1

 (واحد سرایان)ول فنی راه اندازی آزمایشگاه عوامل شیمیایی زیان آور دانشکده بهداشت د ع پ بیرجند مسئ .2

 (واحد سرایان)مسئول فنی راه اندازی آزمایشگاه آلودگی هوا و تجزیه دانشکده بهداشت د ع پ بیرجند  .3

 (حد سرایانوا)مسئول فنی راه اندازی آزمایشگاه ارگونومی دانشکده بهداشت د ع پ بیرجند  .4

 (واحد سرایان)مسئول فنی راه اندازی آزمایشگاه تهویه صنعتی دانشکده بهداشت د ع پ بیرجند  .9

 (واحد سرایان)مسئول فنی راه اندازی آزمایشگاه ایمنی دانشکده بهداشت د ع پ بیرجند  .6

 (واحد سرایان)مسئول فنی راه اندازی آزمایشگاه ادیومتری دانشکده بهداشت د ع پ بیرجند  .7

 (واحد سرایان)مسئول راه اندازی کتابخانه و کتابخانه الکترونیک دانشکده بهداشت د ع پ بیرجند  .8

 

 :دوره هاي علمی گذارنده

1. Risk Assessment in Process Plants ،(دانشگاه صنعتی شریف) 

2. Application of Bayesian Network in (Dynamic) Safety Assessment ،(دانشگاه صنعتی شریف) 

 (دانشگاه صنعتی شریف)، HAZOPشناسایی مخاطرات به روش  .3

 TUV Rheinland، شرکت (IMS)سیستم مدیریت یکپارچه  .4

 TUV Rheinlandشرکت ، (HSE-MS) ممیزی داخلی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست .9

 TUV Rheinlandشرکت ، (OHSAS 18001) ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی .6

 HSEان و دومین کنفرانس ملی مدیریت بحر، روش های ارزیابی ریسک و  تجزیه و تحلیل خطر در صنعت نفت .7

 HSEدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و ، مدیریت خطر پذیری در صنعت نفت کشور .8

شرکت ملی پخش و پاالیش فراورده های نفتی ، (CNGویژه مسئولین ایمنی و بهداشت جایگاه های )، HSEآموزش تخصصی  .2

 همدان

شرکت ملی پخش و پاالیش ، (بنزین ویژه مسئولین ایمنی و بهداشت جایگاه های عرضه سوخت)، HSEآموزش تخصصی   .11

 فراورده های نفتی همدان

 (قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء)قطار شهری مشهد  2پروژه خط ،ایمنی عمومی  .11

 (قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء)قطار شهری مشهد  2پروژه خط  ،دوره امداد و نجات  .12

 (سازندگی خاتم النبیاء قرارگاه)قطار شهری مشهد  2پروژه خط ، دوره تربیت و تعالی  .13

 ارم فنی و حرفه ای مشهد ، مرکز آموزش(5s)دوره سازماندهی محیط کار   .14

 ، دانشگاه علوم پزشکی تهراندوره کمک های اولیه مقدماتی .19

 ، دانشگاه علوم پزشکی مشهددوره طراحی آزمون  .16

 ، دانشگاه علوم پزشکی مشهدGISدوره پیشرفته   .17

 .مشهد دانشگاه علوم پزشکی، EndNoteاز نرم افزار  مدیریت منابع علمی با استفاده .18

دوره مقدماتی نرم افزار "، "مقاله نویسی به زبان انگلیسی"، "مرور ساختارمند و متاآنالیز"، "روش تحقیق کیفی"های دوره .12

MATLAB" ،"و"های علمی مقاالت و متون علمیفته در پایگاهجستجوی پیشر ،... 


