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 )از آخرين مدرک تحصیلي شروع و به اولین ختم شود( وابق تحصيليس

 تاریخ پایان  –تاریخ شروع              / شهردانشگاه                                                                        عنوان مدرک 

 53-58کاردانی بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي کاشان 

 58-55سی بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي تهران كارشنا

با موضوع پايان نامه بررسي میزان تأثیر نانوذره اكسید روي بر پارامترهاي اسپرم انسان  52 -22 كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي يزد
 61/65و معدل كلي  22با نمره قبولي 

 روع و به اولین ختم شود()از آخرين گواهینامه ش گواهينامه ها

 سال دريافت                                              گواهي دهنده                                    تعداد روز                                                           عنوان مدرک

 6323روز                    نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد                   8          طرح ضیافت اندیشه اساتیددارای گواهی شرکت در 

 6323                   یزد شهید صدوقی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی                    روز6                    دارای گواهی شرکت در کارگاه سبک زندگی

                                                        6323مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                               روز                    Excel                             6شرکت در کارگاه  هیدارای گوا

                                                        6322                             و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات                     روز6             دارای گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق کیفی

                                                                                                6322                پزشکی شهید صدوقی یزد  نهاد رهبری دانشگاه علوم                    روز2                    دارای گواهی شرکت در کارگاه معرفت افزایی

                                                                                             6326 پزشکی شهید صدوقی یزد وفناوری دانشگاه علومتحقیقات  تمعاون                   روزEnd Note                         6دارای گواهی شرکت در کارگاه 

                                                                            6352   روز                   کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی شهید صدوقی یزد       6                  دارای گواهی شرکت در کارگاه پروپوزال نویسی

                                                                                     6352روز   کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی شهید صدوقی یزد         6 دارای گواهی شرکت در کارگاه جستجو درمنابع الکترونیکی علوم پزشکی



 2  شرکت ایران غلتک کاشانماه كارآموزي در 
 7 رام کاشانهسب گرانیتموزي در شركت ماه كار آ 
 2و حکمت نیروی پاره وقت شرکت سامان صنعت یزد سال 
 8 وقت شرکت شهد تهران با مدیریت جناب آقای دکتر گورابی هماه نیروی پار 

 مسوولیت ها و فعالیت های اصلی انجام شده      
  رکوهسنگبری شیانجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي كارخانه 
  پیچ چهرهانجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي كارخانه 
 انجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي كارخانه لعاب گوهران 
 فام بافت انجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي كارخانه 
 انجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي كارخانه برق زاویر 
 انجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي كارخانه صدر صنعت 
 انه کاغذ سازی کسریانجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي كارخ 
 انجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي كارخانه فومسازان 
 انجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي كارخانه موزائیک عظیمی 
 گونومیكي کارخانه کاشی مسعود  انجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ار 
 انجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي کارگاه جوشکاری    -        
 انجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي کارگاه تانکرسازی امید 
 ل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي چندین کارگاه بافندگی در شهر یزدانجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوام 
     انجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي در رستوران 
 انجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي چاپخانه 
 ي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي وابسته به میراث فرهنگی شهر یزدانجام پروژه اندازه گیري و ارزياب 
 انجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي آجرپزی در شهر یزد 
 انجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي لعاب پردیس در شهر یزد 
 ه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي پالستیک تمیم در شهر یزدانجام پروژ 
 انجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي شیوا نساج در شهر یزد 
 هر یزدانجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي شیلنگ بوآ در ش 
 انجام پروژه اندازه گیري و ارزيابي عوامل شیمیايي، فیزيكي و ارگونومیكي شرکت توانسفوری شهر ری 
 انجام معاینات دوره ای شرکت توانسفوری شهر ری 
 انجام معاینات دوره ای شرکت آبفا کاشان 
  انجام چند مورد ارزیابی ریسک و چند مورد پروژه مدیریت برنامه ریزی و استراتژیک( در شرکت آبفاSWOT) 

 8  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد -دانشکده پیراپزشکی ابرکوه تدریس درماه  2سال و 
 مسوولیت ها و فعالیت های اصلی انجام شده       
     تدریس دانشجویان کاردانی بهداشت حرفه ای 
     تدریس دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط 
     تدریس دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای 
     راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارآموز بهداشت حرفه ای 
 استاد مشاور فرهنگی دانشکده پیراپزشکی ابرکوه 
 کارشناس استعداد درخشان و المپیاد دانشکده پیراپزشکی ابرکوه 
 رابط بحران دانشکده پیراپزشکی ابرکوه 
 نشکده پیراپزشکی ابرکوهعضو شورای پژوهشی دا 
 عضو شورای فرهنگی دانشکده پیراپزشکی ابرکوه 

 اشاره شود( ،)توانايي هايي که در سوابق کاري، مشاوره و ... ذکر نشدهو توانایی ها  مهارت ها

 تسلط نسبی بر رایانه
 تسلط نسبی بر زبان انگلیسی

 )از آخرين مورد شروع و به اولین ختم شود(  تاليف و ترجمه

 انتشار سال                ناشر                                                                                                          عنوان 

مهم ترین نکات تستی بهداشت حرفه ای برای متقاضیان کنکور کاردانی به کارشناسی  الکترونیکی گردآوری کتاب
 ای بهداشت حرفه 

 گردآوری کتاب الکترونیکی مهم ترین نکات برگرفته از کتب مرجع در کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
 بهداشت حرفه ای نکات مهم شیمی برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد گردآوری کتاب

 

                                                                                               6352کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی شهید صدوقی یزد                     روز      2  دارای گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق در علوم پزشکی

                                                                                           6352 وفناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدمعاونت تحقیقات         روز       3           دارای گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق مقدماتی  

                                                                 6322دبیرخانه دائمی جشنواره ملی رسانه های سالمت                             روز6    سالمت ملی رسانه های دومین جشنوارهحضور در ی دارای گواه

 خرين کارفرما شروع و به اولین ختم شود(سوابق کار تمام وقت از آشامل کار آموزی، پایان نامه و ) سوابق کاري

 تعداد سال سابقه کاري 

 انجام پروژه های مرتبط با رشته تحصیلی در کاشان، یزد و تهران -سال 3
و  تدریس در مقطع کاردانی بهداشت حرفه ای و کارشناسی مهندسی بهداشت محیط -ماه 2سال و  8

 مهندسی بهداشت حرفه ای
 رفه ای خانه سالمت شرکت آبفا کاشانمشاوره بهداشت ح -سال  6

 در حال حاضر -شرکت تولیدی دنیای مس -HSEکارشناس 

     

 تاريخ پايان          تاريخ شروع                              کارفرما                                                                   سمت 



 دست تألیف کتاب بیماری های شغلیدر

 لین ختم شود()از آخرين مقاله شروع و به او  مقاالت ارايه شده

 چاپ/ ارایه سال        مجله/ همايش                                                                                         مقاله نعنوا 
 

بررسی ومقایسه ویژگی تدریس اثربخش ازدیدگاه اساتید یزد با عنوان  EDCهمکاری در طرح مصوب مرکز   -
 شگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزدودانشجویان دان

مرکز طب کار یزد با عنوان بررسی تأثیر دو نوع مداخله آموزشی با روش ایمیل و سخنرانی  مصوبمجری طرح  -
 در وضعیت بدنی)پوسچر(کارمندان در شعب بانک ملت شهرستان یزد

 با عنوان (ISI)یزد IJRMشده در مجله  چاپنویسنده مسئول مقاله  -

Effect of zinc oxide nanoparticles on viability of human spermatozoa - Vol. 11. No. 9. September 2013 

 ( با عنوان SJAMSنویسنده اول مقاله چاپ شده در مجله ) -
The effect of two kinds of training (oral lecture and e-mail) on body posture of bank staffs: a comparative 
study 

 مقاله چاپ شده در مجله سالمت و پژوهش گناباد با عنوان سنده مسئول نوی -
 

Evaluation the posture of bank employees by using two methods ROLA and OCRA 
 نویسنده مقاله چاپ شده در مجله بین المللی تحقیقات اپیدمیولوژیکی با عنوان -

The Prevalence of Musculoskeletal Disorders and its Predictors among Iranians’ Housewives 
بررسی آگاهی و نگرش تعمیرکاران خودرو نده اول و مسئول مقاله چاپ شده در مجله هوزان با عنوان سنوی -

 نسبت به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای در شهرستان ابرکوه
بررسی تأثیر آموزش  ل با عنواننویسنده اول و مسئول مقاله چاپ شده در مجله سالمت و بهداشت اردبی -

 های ارگونومیک بر وضعیت بدنی گاوداران شهرستان ابرکوه
بررسی روش محفظه سازی برای  کنترل صدای شده در مجله طب کار یزد با عنوان  چاپنویسنده اول مقاله  -

 دستگاه دیامپلس ساب شرکت گرانیت بهسرام کاشان 
یزد با عنوان ارزیابی ریسک اختالالت اسکلتی تخصصی طب کار فصلنامه علمی نویسنده مقاله چاپ شده در  -

  2/ شماره 8دوره -و بررسی تأثیر آموزش ارگونومیک بر وضعیت انجام کار خیاطان RULAعضالنی به روش 
یزد با عنوان بررسی میزان تأثیر نانوذره اکسید فصلنامه علمی تخصصی طب کار نویسنده مقاله چاپ شده در  -

 2/ شماره 8دوره -فولوژیکی سلول های ریوی موش صحراییمنزیوم بر مور
 وضعیت های ارگونومیک نویسنده اول مقاله چاپ شده در مجله سالمت و بهداشت اردبیل با عنوان ارزیابی -

سی رمونتاژکاران یکی از صنایع ساخت توربین های گازی نیروگاهی و بر در OCRA روش نرم افزار به کار انجام
 1/شماره1دوره -ارگونومیک در کاهش سطح ریسک های تأثیر آموزش

با عناوین نویسنده مسئول دو مقاله پذیرفته شده در همایش بهداشت، تالش امروز، نیاز فردای کرمانشاه  -
و بررسی  6355کنترل صدا با روش محفظه سازی در شرکت گرانیت بهسرام کاشان در اردیبهشت ماه 

 گرانیت بهسرام کاشاندر شرکت  OWASوضعیت ارگونومی به روش 
با عنوان بررسی شیوع  دارای یک مقاله پذیرفته شده در همایش بهداشت، تالش امروز، نیاز فردای کرمانشاه -

  در چند کارگاه بافندگی در شهر یزد QECاختالالت اسکلتی عضالنی به روش 
اه های علوم نویسنده مسئول دو مقاله پذیرفته شده در هشتمین همایش ساالنه دانشجویی دانشگ -

با عناوین بررسی میزان روشنایی در کارگاه های بافندگی شهر یزد و بررسی میزان پزشکی شرق کشور 
 صدا در کارگاه های بافندگی شهر یزد

با عنوان تأثیر نانوذره اکسید روی بر اسپرم  نویسنده مسئول یک مقاله پذیرفته شده در سمپوزیوم نانوی تهران -
  انسان

با عناوین بررسی سمیت نانوذرات نقره و اکسید روی ه پذیرفته شده در سمپوزیوم نانوی تهران دارای دو مقال -
 سلول هاي نانوذره اکسید منیزیم بر سايتوتوكسیك اثرات بررسیبر سلول های تک هسته ای خون انسان و 

 نوموسیت ریه موش صحرایی
مواجهه با صدای اسی تهران با عنوان بین المللی شنوایی شن دارای یک مقاله پذیرفته شده در همایش -

 محیط کار و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی در میان کارگران صنعت کاشی
 ارگونومیکی ارزیابیاشت حرفه ای مازندران با عنوان دارای یک مقاله پذیرفته شده در هشتمین همایش بهد -

ساخت توربین های گازی نیروگاه و تأثیر  مونتاژکاران صنعت در OCRA روش نرم افزار به کار انجام وضعیتهای
 آموزشهای ارگونومیک بر آن

دارای یک مقاله پذیرفته شده در اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم  -
 بدني وضعیت بهبود در سخنراني و ايمیل روش با آموزشي مداخله نوع دو تأثیر بررسيبا عنوان  پزشکی

 يزد شهرستان ملت بانك شعب در كارمندان (پوسچر)
 با عنوان قرآن و تغذیه دارای یک مقاله پذیرفته شده در همایش قرآنی مشهد  -

 شرکت در همايش ها

 شرکت در همایش صدا،سالمتی و توسعه کاشان
  6355سال تهران  شرکت در همایش بهداشت و ایمنی کار

 6322 قزوين کار و ایمنیبهداشت سراسری شركت در هفتمین همايش 
 6323شرکت در همایش آموزش علوم پزشکی یزد سال 

 (مجموعه آفیس و اینترنت)و نرم افزار ها آشنایی با کامپيوتر 

 آشنایی درحد رفع نیاز در تمامی سطوح مهارت های کامپیوتر      

 زبان های خارجی

 سطح خواندن                 نوشتنسطح               مه سطح ترج              مکالمهطح سخارجی              نام زبان 

 ضعیف                    متوسط                       متوسط                            متوسط                            انگلیسي 



 دتان را اضافه نمایید(خوذکر نشده مناسب، مطالب با اضافه نمودن عنوان  نیاز) در صورت  سایر توضيحات

 
 53-51 دارای رتبه دوم علمی کالسی در مقطع کاردانی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 58-57کشوری در آزمون کاردانی به کارشناسی  1دارای رتبه 
 58-57رابط نمونه ورزشی مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه و دانشگاه علوم پزشکی تهران

 58-57در مقطع کارشناسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای رتبه دوم علمی کالسی 
 6355دارای لوح شایسه تقدیر از اولین جشنواره سالمت

  22-26یزد  صدوقیشهیددر دانشگاه علوم پزشکی دارای رتبه اول علمی کالسی در مقطع کارشناسی ارشد 
 

  6322برگزیده نفر اول جشنواره قرآن در زمینه فعالیت هنری یزد در سال 
 6322دانشجوی نمونه مجتمع خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 6326دارای سابقه فعالیت در امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 6323بهداشت محیط کارداوری طرح های مرکز تحقیقات ایمنی و 

 ن کاشانکاندیدای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر شهرستا

 
 21/6/2144تاریخ به روزرسانی:


