
مهندس الهام صابر   

 مهندسی بهداشت حرفه ای 

بررسی مقایسه ای  "خود با عنوان   کارشناسی ارشداز پایان نامه  1394در سال  مهندس الهام صابر
استانداردهای بین المللی و قوانین و آئین نامه های موجود در حوزه ایمنی و بهداشت و مطالعهتطبیقی 

سال گذشته  10شغلی آتش نشانان شاغل در صنعت نفت بر مبنایشاخص های سالمتی و تجزیه وتحلیل حوادث اتفاق افتاده در 
به عنوان عضو هیات  1401دفاع نموده است. ایشان از سال در دانشگاه تربیت مدرس تهران  "و ارائه راهکارهای الزم

 علمی تمام وقت در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مشغول به فعالیت می باشند. 

  : عالقه مندی های پژوهشی 

  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار •

  طراحی نرم افزارهای ارزیابی پوسچر و ارزیابی ریسک •

 ادبیات دفاع مقدس و انقالب اسالمی •

 الصه سوابق آموزشی و پژوهشی: خ 

 کارشناسان کلیه" کار محیط در اصالحی راهکارهای و ارگونومیک فاکتورهای ریسک ارزیابی" آموزشی دوره در تدریس

 شیوه" آموزشی دوره در تدریس.  1395 محوالت و حیدریه،زاوه تربت شهرستانهای ای حرفه و محیط بهداشت مهندسی

 و حیدریه،زاوه تربت شهرستانهای ای حرفه و محیط بهداشت مهندسی کارشناسان کلیه" شغلی ارگونومی در ارزیابی های

 مهندسی کارشناسان کلیه" کار محیط در صدا کنترل و گیری اندازه های روش" آموزشی دوره در تدریس .   1395 محوالت

 اندازه های روش" آموزشی دوره در تدریس.  1396 محوالت و حیدریه،زاوه تربت شهرستانهای ای حرفه و محیط بهداشت

 حیدریه،زاوه تربت شهرستانهای ای حرفه و محیط بهداشت مهندسی کارشناسان کلیه" کار محیط در روشنایی کنترل و گیری

 مهندسی کارشناسان کلیه"شیمیایی عوامل با شغلی مواجهه حدود با آشنایی" آموزشی دوره در تدریس.  1396 محوالت و

 های بیماری با آشنایی" آموزشی دوره در تدریس.  محوالت و حیدریه،زاوه تربت شهرستانهای ای حرفه و محیط بهداشت

 پرسنل کلیه" فردی حفاظت وسایل با آشنایی" آموزشی دوره تدریس تربت . زاوه سیمان شرکت پرسنل کلیه" کار از ناشی

 درمانی پرسنل کلیه" بیمارستان پرسنل کار از ناشی های بیماری با آشنایی" آموزشی دوره تدریستربت .  زاوه سیمان شرکت

 حدریه. تربت دی نهم بیمارستان

  :خالصه سوابق اجرایی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم -(1400-1399کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز طب کار پاسارگاد شهرستان زاوه)

مسئول بهداشت حرفه -(1399- 1398)معدن سیمان زاوه تربت HSEکارشناس مسئول -(1400-1399)پزشکی تربت حیدریه

شرکت شیمی گل فیض، شهرستان  HSEکارشناس مسئول --(1399-1398)ای مرکز طب کار پاسارگاد شهرستان زاوه

-1392ومشاور مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر), HSEکارشناس -(1399- 1398)محوالت،شهرک صنعتی فیض آباد

کارشناس --(1399- 1398)کشتارگاه صنعتی طیوروابسته به شرکت تعاونی تربت حیدریه HSEکارشناس مسئول --(1393

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

کارشناس مسئول مهندسی بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان -(1399- 1398)راه و ساختنان سازی بارثاوا 

 -(1394-1393)ساری 2شرکت آرین شیمی،ساری،روبروی شهرک صنعتی شماره HSEمسئول -(1396-1394)زاوه

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

نی شرکت مشاور ایمنی و بهداشن و مدیر ف -(.1393-1392)بهداشت پروژه ساخت شرکت مس کاوه،ساوه،شهرصنعتی کاوه

مسئول بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان  -(.1393-1392)سپیده ماهان،ایوانکی،شهرک صنعتی ایوانکی

 .1391زاوه،

 



 الصه افتخارات و دستاوردها:خ  

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

 غذیهدانشکده بهداشت و تمعاونت فرهنگی دانشجویی لوح تقدیر دانشجوی نمونه فرهنگی توسط -.1389علوم پزشکی شیراز 

معاون آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم لوح تقدیر دانشجوی نمونه دانشگاهی توسط -.1391شیراز

ریاست دانشگاه تربیت لوح تقدیر کسب رتبه ممتاز آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاهها توسط -.1388سبزوارزشکی پ

مسئول شاهد و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی لوح تقدیر و پذیرش شعر در شب شعر ققنوس توسط -.1392مدرس

 .1389شیراز

  

  Ahmadim1@thums.ac.ir:پست  الکترونیک دانشگاهی 

https://isid.research.ac.ir/SeyedMohammad_AhmadiSoleimani :لینک سامانه علم سنجی 

  

 "خواهشمند است فایل کامل رزومه ی علمی نیز به همراه این فایل ارسال گردد."
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