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 :سوابق تحصیلی

 سال اخذ مدرک دانشگاه محل اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 فوق لیسانس
مهندسی بهداشت 

 حرفه ای
مهندسی بهداشت 

 حرفه ای
 1394 دانشگاه تربیت مدرس

 لیسانس
بهداشت مهندسی 
 حرفه ای

مهندسی بهداشت 
 حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی 
 شیراز

1391 

 فوق دیپلم
مهندسی بهداشت 

 حرفه ای
مهندسی بهداشت 

 حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
1388 

 دیپلم
علوم ریاضی 

 فیزیک
علوم ریاضی 

 فیزیک
مرکز پیش دانشگاهی 

 نورالهدی شهرستان زاوه
1383 

بررسی مقایسه ای و مطالعهتطبیقی استانداردهای بین المللی و قوانین و آئین نامه   :آخرین مقطع تحصیلی نامهعنوان پایان

های موجود در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی آتش نشانان شاغل در صنعت نفت بر مبنایشاخص های سالمتی و تجزیه وتحلیل 
 زمسال گذشته و ارائه راهکارهای ال 10حوادث اتفاق افتاده در 

 
 (دانشگاهی)سوابق فعالیت آموزشی

دانشگاه محل 

 تدریس
 تاریخ رشته ومقطع تدریس

دانشگاه علوم 
پزشکی تربت 

 حیدریه

 کلیه" بیمارستان پرسنل کار از ناشی های بیماری با آشنایی" آموزشی دوره تدریس
 ساعت 4 حدریه،مجموعا   تربت دی نهم بیمارستان درمانی پرسنل

1397 

 دانشگاه علوم
پزشکی تربت 

 حیدریه

 زاوه سیمان شرکت پرسنل کلیه" فردی حفاظت وسایل با آشنایی" آموزشی دوره تدریس
 ساعت 21 تربت،مجموعا  

1395 

دانشگاه علوم 
پزشکی تربت 

 حیدریه

 سیمان شرکت پرسنل کلیه" کار از ناشی های بیماری با آشنایی" آموزشی دوره در تدریس
 21 تربت،مجموعا   زاوه

1395 

دانشگاه علوم 
پزشکی تربت 

 حیدریه

 کلیه"شیمیایی عوامل با شغلی مواجهه حدود با آشنایی" آموزشی دوره در تدریس
 و حیدریه،زاوه تربت شهرستانهای ای حرفه و محیط بهداشت مهندسی کارشناسان
 محوالت

16/07/1396 
17/07/1396 

محل الصاق 

 عکس



دانشگاه علوم 
پزشکی تربت 

 حیدریه

 کلیه" کار محیط در روشنایی کنترل و گیری اندازه های روش" آموزشی دوره در تدریس
 و حیدریه،زاوه تربت شهرستانهای ای حرفه و محیط بهداشت مهندسی کارشناسان
 محوالت

01/08/1396 
02/08/1396 

دانشگاه علوم 
پزشکی تربت 

 حیدریه

 کلیه" کار محیط در صدا کنترل و گیری اندازه های روش" آموزشی دوره در تدریس
 و حیدریه،زاوه تربت شهرستانهای ای حرفه و محیط بهداشت مهندسی کارشناسان
 محوالت

29/08/1396 
30/08/1396 

دانشگاه علوم 
پزشکی تربت 

 حیدریه

 کارشناسان کلیه" شغلی ارگونومی در ارزیابی های شیوه" آموزشی دوره در تدریس
 محوالت و حیدریه،زاوه تربت شهرستانهای ای حرفه و محیط بهداشت مهندسی

05/10/1395 
06/10/1395 

دانشگاه علوم 
پزشکی تربت 

 حیدریه

 راهکارهای و ارگونومیک فاکتورهای ریسک ارزیابی" آموزشی دوره در تدریس
 شهرستانهای ای حرفه و محیط بهداشت مهندسی کارشناسان کلیه" کار محیط در اصالحی
 محوالت و حیدریه،زاوه تربت

17/05/1395 
26/05/1395 

 
 :های پژوهشیطرح

 وضعیت طرح سال انجام طرح سمت در طرح عنوان
برآورد انرژی مصرفی حین انجام کار به روش براورد سیستماتیک 

 در کارگران کارخانه ی فوالد پایه فارسSWEبار کار
 تصویب شده 1391 نویسنده مسئول

Analysis Blood&urine Biological Firemans in 

Petrochemical  During 10 Years 
 تصویب شده 1394 نویسنده مسئول

A survey on accidents and indicators of the 

health of the firefighters working in a 

petrochemical center during 2012 and 2013 

 

 تصویب شده 1394 نویسنده مسئول

The Efficacy of Periodic Complete Blood 

Count Tests in Evaluation of the Health 

Status of Radiation Workers in Iran: A 
Systematic Review2020 

 در حال اجرا 1399 نویسنده مسئول

 :شدهمقاالت چاپ

ضریب  نام نشریه نمایه عنوان

 (IF)تأثیر
سال 

 چاپ
تعداد 

 نویسندگان 
 /مسئول

 نفرچندم مقاله
مصرفی حین انجام کار برآورد انرژی 

به روش براورد سیستماتیک بار 

در کارگران کارخانه ی SWEکار

 فوالد پایه فارس

چاپ 
 شده

-علمی مجله 
پزوهش در  پژوهشی

 نظام سالمت ایران

 اولنفر  4 1391 

Analysis Blood&urine 

Biological Firemans in 

Petrochemical  During 

10 Years 

چاپ 
 شده

The Journal of 

Clinical and 

Analytical 

Medicine 

 اولنفر  3 2017 

A survey on accidents 

and indicators of the 

health of the firefighters 

working in a 

petrochemical center 

during 2012 and 2013 

چاپ 
 شده

International 

Journal of 

Advanced 

Biotechnology 

and Research. 

 اولنفر  3 2017 



 
 :های علمی به تفکیک ملی وبین المللی شده در همایشپوستر پذیرفته /خالصه مقاالت/مقاالت 

 نوع ارائه سال برگزاری محل برگزاری نام همایش عنوان
 مصرفی انرژی برآورد

 روش به کار انجام حین
 بار سیستماتیک براورد

 کارگران درSWEکار
 پایه فوالد ی کارخانه

 فارس

 – کشوری همایش
 دانشجویی

 بهداشت،تالش
 .آینده امروز،نیاز

 سخنرانی 1391 کرمانشاه

 حفاظتی اثر ررسیب
 تن صوتی تطبیق
 دائمی تغییر بر خالص
 شنوایی آستانه

(PTS)خرگوش 

 بین کنفرانس سومین
 و آکوستیک المللی

 ارتعاشات

 خواجه دانشگاه تهران،
 الدین نصیر

 سخنرانی 1392

 ایمنی وضعیت بررسی
 یکی در تقطیر برج در
 نفت پاالیشگاههای از

 کشور

 ملی همایش پنجمین
 و ایمنی مهندسی
 HSEمدیریت

 دانشگاه تهران،
 شریف صنعتی

 سخنرانی 1392

 عمومی سالمت ارتباط
 در شغلی عملکرد با

 دریایی نیروی کارکنان

 ساالنه دو ملی همایش
 پیشگیری،بهداشت طب

 دریایی درمان و ،امداد
 های شناور بروی
  .سطحی زیر و سطحی

 علوم دانشگاه تهران،
 آجا پزشکی

 پوستر 1391

 ناشي حوادث بررسي
 فوت به منجر كار از

 شاغل  نشانان آتش
 پتروشیمی درمجتمع

 1391سال در امام بندر

 ملی همایش ششمین
 بهداشت و ایمنی

 پوستر 1394 .بهداشت یزد،دانشکده

 
 :ترجمه کامل یا بخشی از کتاب /تالیف

 سال انتشار عنوان کتاب
 کاملترجمه  /تالیف 

 کتاب
 بخشیترجمه  /تالیف 

 از کتاب
 /سمت در تالیف
 ترجمه کتاب

     

 
 ...:پژوهشی ومجالت علمی /ها و مجامع علمیعضویت در انجمن

 )به عنوان نویسنده همکار( عضویت در مجله علمی فرهنگی مصباح دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 
 

 :افتخاراتجوایز و 
رئیس شورای مرکزی تشویق و معاون آموزشی دانشگاه علوم لوح تقدیر دانشجوی رتبه دوم رشته مهندسی بهداشت حرفه ای توسط -

 .1389پزشکی شیراز 

 .1391شیراز غذیهدانشکده بهداشت و تمعاونت فرهنگی دانشجویی لوح تقدیر دانشجوی نمونه فرهنگی توسط -



 .1388سبزوارمعاون آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لوح تقدیر دانشجوی نمونه دانشگاهی توسط -

 .1392مدرسریاست دانشگاه تربیت لوح تقدیر کسب رتبه ممتاز آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاهها توسط -

 .1389شیرازشاهد و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی مسئول لوح تقدیر و پذیرش شعر در شب شعر ققنوس توسط -

 
 :سوابق اجرایی و شغلی

 (1399- 1398)معدن سیمان زاوه تربت HSEکارشناس مسئول -

 (1399-1398)مسئول بهداشت حرفه ای مرکز طب کار پاسارگاد شهرستان زاوه-

 (1399- 1398)شرکت شیمی گل فیض، شهرستان محوالت،شهرک صنعتی فیض آباد HSEکارشناس مسئول --

 (1399- 1398)کشتارگاه صنعتی طیوروابسته به شرکت تعاونی تربت حیدریه HSEکارشناس مسئول --

 (1399- 1398)کشتارگاه صنعتی طیور وابسته به جهاد کشاورزی تربت حیدریه HSEکارشناس مسئول --

 (1399- 1398)شرکت راه و ساختنان سازی بارثاوا  HSEکارشناس مسئول --

 (1396-1394)کارشناس مسئول مهندسی بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زاوه-

 (1394-1393)ساری 2شرکت آرین شیمی،ساری،روبروی شهرک صنعتی شماره HSEمسئول -

 (.1393-1391)هرک صنعتی گرمسارمشاور ایمنی و بهداشت شرکت رنگ کانسای ایرانیان،گرمسار،ش -

 (.1393-1392)مسئول ایمنی و بهداشت پروژه ساخت شرکت مس کاوه،ساوه،شهرصنعتی کاوه -

 (.1393-1392)مشاور ایمنی و بهداشن و مدیر فنی شرکت سپیده ماهان،ایوانکی،شهرک صنعتی ایوانکی -

 .1391مسئول بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زاوه، -

 
 :هاسایر مهارت

 ندازه گیری عوامل زیان آور شغلیا
 انجام معاینات ادواری

 توانایی در تفسیر نتایج اودیومتری و اسپیرومتری
 

 :شرکت در دوره ها یا کارگاههای تخصصی
 26تا 17حیدریهتربت "ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و راهکارهای اصالحی در محیط کار"شرکت در کارگاه آموزشی .1

 95 مرداد

 1395دی ماه  6و  5تربت حیدریه "شیوه های ارزیابی در ارگونومی شغلی"شرکت در کارگاه آموزشی .2

 30تربت حیدریه "غذایی  روش ها و فنون بازرسی از اماکن تهیه و توزیع و فروش مواد"شرکت در کارگاه بازآموزی و توجیهی .3

 1395فروردین 

 1395تربت حیدریه " مراقبین سالمت"زشی شرکت در دوره آمو.4

 .1389اسفند  12:شیراز"روش تحقیق و پروپوزال نویسی" شرکت درکارگاه.5

 Dec 16-15.شیراز( (INTRODUCTION TO HSE MANAGEMENT SYSTEMSشرکت در دوره آموزشی .6

2011. 



 آن( گرمسار. آشنایی با آسم و روشهای درمان.شرکت در دوره آموزشی )7

 .1392شهریور  29:ساوه"آشنایی با شرح وظایف مهندسین بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع"شرکت در دوره آموزشی .8

 .1381مشهد .طرح والیت دانش آموزیشرکت در دوره های آموزشی .9

 .1387مشهد.طرح والیت دانشجوییشرکت در دوره های آموزشی .10

 
 :تسلط به زبان یا داشتن مدرک زبان خارجی

 مسلط به زبان انگلیسی و ترجمه متون تخصصی
 

 :رتبه در آزمون ورودی یا دانشنامه تخصصی یا فوق تخصصی
 .1388سبزواردر دانشگاه علوم پزشکی  دانشجوی نمونهکسب -

 .1390شیرازدر دانشگاه علوم پزشکی  رتبه ممتاز علمیکسب -

 .1391در سال  در آزمون ورودی کارشناسی ارشد( 3رتبه)رتبه ممتازکسب -

 
 :برای متقاضیان علوم پایه phdرتبه در آزمون ورودی کارشناسی ارشد یا 

 :برای متقاضیان علوم پایه phdنمره پایان نامه کارشناسی ارشد یا 
 :اخذ جایزه از جشنواره یا المپیاد معتبر علمی

 
 :سابقه کار در رشته تخصصی

 (1399- 1398)معدن سیمان زاوه تربت HSEکارشناس مسئول -

 (1399-1398)مسئول بهداشت حرفه ای مرکز طب کار پاسارگاد شهرستان زاوه-

 (1399- 1398)شرکت شیمی گل فیض، شهرستان محوالت،شهرک صنعتی فیض آباد HSEکارشناس مسئول --

 (1399- 1398)کشتارگاه صنعتی طیوروابسته به شرکت تعاونی تربت حیدریه HSEکارشناس مسئول --

 (1399- 1398)کشتارگاه صنعتی طیور وابسته به جهاد کشاورزی تربت حیدریه HSEناس مسئول کارش--

 (1399- 1398)شرکت راه و ساختنان سازی بارثاوا  HSEکارشناس مسئول --

 (1396-1394)کارشناس مسئول مهندسی بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زاوه-

 (1394-1393)ساری 2،روبروی شهرک صنعتی شماره شرکت آرین شیمی،ساریHSEمسئول -

 (.1393-1391)مشاور ایمنی و بهداشت شرکت رنگ کانسای ایرانیان،گرمسار،شهرک صنعتی گرمسار -

 (.1393-1392)مسئول ایمنی و بهداشت پروژه ساخت شرکت مس کاوه،ساوه،شهرصنعتی کاوه -

 (.1393-1392)ماهان،ایوانکی،شهرک صنعتی ایوانکیمشاور ایمنی و بهداشن و مدیر فنی شرکت سپیده  -

 .1391مسئول بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زاوه، -

 
 :عضویت در بنیاد ملی نخبگان یا استعدادهای درخشان


