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 سوابق تحصیلی  ❖

 معدل  تاریخ اخذ مدرک دانشگاه محل تحصیل گرایش  -رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

  –مهندسی بهداشت حرفه ای  کارشناسی 

 بهداشت حرفه ای 

 36/17 1395 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

  –مهندسی بهداشت حرفه ای  کارشناسی ارشد 

 بهداشت حرفه ای 

 26/18 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

 سوابق اجرایی ❖

 تا اکنون  1399سال کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زاوه از مرداد ماه 



 وابق پژوهشی س  ❖

 موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد الف( 

 پلی آنیلین در نمونه برداری از نفتالین و فنانترن از نمونه های هوا و کامپوزیت  XAD-2 کاربرد نمونه برداری تله سوزنی انباشته شده با جاذب  

 و با درجه عالی   85/19دفاع از پایان نامه با نمره -

 خارجی و داخلی   نشریات ب( مقاالت چاپ شده در  

 مقاله چاپ شده با عنوان: -1

Application of a needle trap device packed with XAD-2 polyaniline composite for sampling naphthalene 

and phenantherene in air 

  Impact factor:4.049با  ISIدارای رتبه  Chromatography Aدر مجله خارجی 

 ارائه مقاله با عنوان: -2

 آماده شده با پلی آنیلین در نمونه برداری از نفتالین و فنانترن از نمونه های هوا XAD2 شته با جاذب  کاربرد نمونه برداری تله سوزنی انبا

 در یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار  

 

 سوابق آموزشی  ❖

 : شده اخذ مدارک و تخصصی علمی، های کارگاه در شرکت

 کشور آلمان TUV Rheinlandاز شرکت  HSE-MSدارای گواهی دوره  -

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد   ازاخذ مدرک پروپوزال نویسی  -

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  ازاخذ مدرک مقاله نویسی  -

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  از SPSSاخذ مدرک  -

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان  ازتشار مقاالت علمی اخذ مدرک آشنایی با نگرش و ان -

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی   از up to dateو scopus اخذ مدرک سرچ و جستجوی منابع  -

 همدان
 همدانکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی   از excelو   wordاخذ مدرک کار با  -

 مهارتهای دواطلبی از موسسه آموزش عالی و معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر   اخذ مدرک -

اخذ مدرک کمک های اولیه امداد و نجات هالل احمر از موسسه آموزش عالی و معاونت آموزش و پژوهش   -

 جمعیت هالل احمر 

 



 

 مهارت ها  ❖

 SPSSتسلط به نرم افزار  -

 Matlabتسلط به نرم افزار  -

 Auto CADتسلط به نرم افزار  -

 ( GISتسلط به نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیایی ) -

 Microsoft Officeتسلط کامل به نرم افزار  -
 End noteتسلط کامل به نرم افزار  -

 تسلط کامل به مقاله نویسی التین  -

 Gas Chromatography  (GC)توانایی کار با دستگاه   -

 High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)توانایی کار با دستگاه   -

 نویسی پروپوزال و تحقیق روش  هایدوره برگزاری توانایی -

 Word افزار نرم کار با آموزشی کارگاه برگزاری توانایی -

 End Note آموزشی کارگاه برگزاری توانایی -

 التین و فارسی نویسی مقاله هایدوره برگزاری توانایی -

 های اطالعاتی مختلفکارگاه آموزشی سرچ در پایگاه  برگزاری توانایی -

 های آزمایشگاهی آشنایی به روش کار و اصول ساخت پایلوت  -

 آشنایی در سطح متوسط به زبان انگلیسی و ترجمه درک مطلب -

 

 


