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 الف: مشخصات فردی

                                     04406723455:   َمزاٌ تلفه                          جابزی    وام خاوًادگی :                                        امیذوام:       

 komidjabery@yahoo.com                     instagram: @ omidjaberi66:(e-mail)الکتزيویکیوشاوی 

 

 ب: مذارج تحصیلی

 عىًان رسالٍ یا پایان وامٍ تحصیلی تاریخ اخذ مذرک کشًر وام داوشگاٌ یا مًسسٍ آمًسشی رشتٍ تحصیلی وًع مذرک

 فًق لیساوس
مُىذسی بُذاشت 

 حزفٍ ای
 (17.73)معذل 1343 ایزان علًم پششکی شیزاس

ارسیابی ریسک کمی مًاجٍُ شغلی با بخارات 

BTEX  در کارکىان مجتمع َای پتزيشیمی

 ياقع در  مىطقٍ پارس

 سواتق تخصصی )مهارتی(: ج

 تًضیحات سابقٍ مزبًط بٍ حًسٌ شغلی وام مُارت/ تخصصی ردیف

1 
 درحَسُ ّبی فٌؼتی HSE HSEهذیز 

 ٍ خذهبتی

 عبل )ؽْزداری ؽیزاس(8 ؽؼ هبُ ٍ عبل14

 عبل ٍ ؽؼ هبُ)حَسُ فٌؼت( 6

2 
ػضَ کبرگزٍُ تخققی ثبسًگزی درٍط ایوٌی 

 داًؾگبُ جبهغ ػلوی کبرثزدی کؾَر
 عبلHSE 2ّبی کبراًی ٍ کبرؽٌبعیرؽتِ 

 

3 
هزکش ػلوی HSEهذیز گزٍُ رؽتِ 

 ؽیزاس ECCکبرثزدی
 عبلHSE 5رؽتِ ّبی کبراًی ٍ کبرؽٌبعی

 

4 
ػضَ کویتِ کبرؽٌبعی جذة هذرعیي 

 داًؾگبُ جبهغ ػلوی کبرثزدی اعتبى فبرط
HSE 2 عبل 

 

  عبلHSE 4 هذرط هَرد تبییذ هزکش تحقیقبت ٍسارت کبر 5

  عبلHSE 7 هَرد تبییذ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽیزاسهذرط  6

  عبل4 ؽْزداری ؽیزاسHSE ػضَ کویتِ ٍیضُ جبهغ ایوي ؽْز ؽیزاس 7

8 
 ػضَ افلی کویتِ تبییذ فالحیت

 ایوٌی ادارُ کبر اعتبى فبرط 
HSE 2 عبل 

 

  عبل2 ت کبررٍسا ؽیزاس کبر ادارُػضَ هزاجغ حل اختالف  9

  عبل 2 ایوٌی ؽْزداری ؽیزاس ػضَ کبرگزٍُ ًیبس عٌجی آهَسؽی  10

 اعتبى فبرطّوکبری ثب عبسهبى اعتبًذارد  11
جْت تذٍیي اعتبًذارد در 

 HSEحَسُ
 عبل1
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 و پژوهشی :سواتق علمی د

 کتة و مقاله منتشر شذه -1

 تخصصی/علمیسمیىٍ َای  مقالٍ کتاب وام ردیف

1 
 (HSEدرآهذی ثزعالهت، ایوٌی ٍ هحیظ سیغت)

 در آهَسُ ّبی دیٌی
*  HSE 

 HSE  * هجوَػِ عَاالت حفبظت پزتَیی ٍ رادیَ لَصی  2

 HSE  * هجوَػِ عَاالت ارگًََهی 3

 HSE  * جبهغ ایوٌی ٍ اتؼ ًؾبًیهجوَػِ عَاالت  4

 HSE  * وبًذّبی ؽْزی در سهبى ؽیَع کزًٍبهذیزیت پغ 5

6 

ثزرعی اعتزط ؽغلی ٍ تبثیز آى ثز رٍی کیفیت 

خَاة پزعٌل ؽبغل در پبالیؾگبُ ثیذ ثلٌذ 

 HSEکٌفزاًظ ثیي الوللی کبرؽٌبعبى -ثْجْبى

 ًفت گبس ٍ پتزٍؽیوی

 

 * HSE 

7 

ثزرعی ؽبخـ ّبی ػولکزدی ایوٌی ثب اعتقزار 

عیغتن هذیزیت ایوٌی، ثْذاؽت ٍ هحیظ 

 )هذیزیت پغوبًذسیغت)هغبلؼِ هَردی: عبسهبى 

داًؾگبُ ػلَم پشؽکی   هجلِ ثْذاؽت ٍ تَعؼِ 

 کزهبى

 * HSE 

8 
 هذیزیت عبسهبى در حَادث ّبی ؽبخـ ثزرعی

 پغوبًذ
 * HSE 

9 

The Association BetweenWorkload and 
Needlestick Injuries Among 
the Nurses in the Hospitals Affiliated 
with Ahvaz University of Medical 
Sciences 

 * HSE 

10 
Municipality solid waste collection 
practices; workers' job demands in 
Iran to Waste Management. 

 * HSE 

11 

Psychological and physical job 
demands, decision latitude, and work-
related social support among Iranian 
waste collectors 

 

 * HSE 

12 

 Evidence of Hantavirus circulation 
among municipal street sweepers, 
southwest of Iran. 

 

 * HSE 

 

Does food insecurity affect 
musculoskeletal symptoms, fatigue, 
and productivity of municipality 
cleaners? A cross- sectional study 

 * HSE 

http://jhad.kmu.ac.ir/
http://jhad.kmu.ac.ir/
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 طرح تحقیقاتی و صنعتی )اجرا شذه( -2

 تًضیحات وًع َمکاری در اجزای طزح وام مًسسٍ تحقیقاتی/ صىعتی طزح تحقیقاتی/ صىعتی وام ردیف

1 

بررسی ارزیابی ریسک هَاجِْ 

شغلی با آالیٌدُ ّای 

شیویایی،آلی ٍ ارزیابی اثرات 

آًْا بر کارکٌاى هجتوع 

پترٍشیوی هٌطقِ پارس جٌَبی  

 09-09در سال

 اتوبم عزح هجزی دٍم ػلَم پشؽکی ؽیزاس

2 

بررسی هقایسِ ای اثر صدا بر 

سالهت عوَهی ٍ فشار خَى 

ساکٌیي هٌاطق پر سرٍصدا)پر 

ترافیک( با ساکٌیي هٌاطق کن 

سرٍ صدا)کن ترافیک( شْر 

 9909شیراز در سال 

 اتوبم عزح ّوکبر افلی ػلَم پشؽکی ؽیزاس

3 

Municipality solid waste 
collection practices; 
workers' job demands in 
Iran to Waste 
Management. 

 اتوبم عزح ّوکبر افلی ػلَم پشؽکی ؽیزاس
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بررسی سرٍاپیدهیَلَشی 

در هیاى cٍیرٍس ّپاتیت

 9901پاکباًاى شْرداری شیراز

 اتوبم عزح ّوکبر افلی ػلَم پشؽکی ؽیزاس

5 

بررسی شیَع سرٍلَشیک 

ٍیرٍس تب ًیل غربی در بیي 

 9901پاکباًاى شْرداری شیراز

 اتوبم عزح ّوکبر افلی پشؽکی ؽیزاس ػلَم

6 

هقایسِ شیَع سرٍلَشیک 

در بیي پاکباًاى  ّاًتاٍیرٍس

 شْرداری ٍ اّداکٌٌدگاى خَى

 9901در شْر شیراز

 اتوبم عزح ّوکبر افلی ػلَم پشؽکی ؽیزاس

7 

بررسی شیَع 

(در A)ّپاتیت HAVٍیرٍس

 9901بیي پاکباًاى شْر شیراز

 اتوبم عزح ّوکبر افلی ػلَم پشؽکی ؽیزاس



4 

 

 ساتقه تذریس -3

 کاربزدی -الف: ديرٌ َای علمی

 مذت تذریس کشًر وام مًسسٍ آمًسشی عىًان عمذٌ تزیه دريس تذریس شذٌ ردیف

عیغتن ّبی هذیزیتی ایوٌی ٍ ثْذاؽت کبر،  1

 هَلفِ ّبی ثبسرعی ریغک، هٌْذعی ایوٌی،

, ػَاهل سیبى آٍر هحیظ کبر، ثیوبری ّبی ؽغلی

 ٍ..تَْیِ فٌؼتی 

ؽزکت عبختوبى ٍ ًقت هزکش ػلوی کبرثزدی 

 فٌبیغ پتزٍؽیوی

 عبل6 ایزاى

 عبل1 ایزاى هزکش ػلوی کبرثزدی خبًِ کبرگز هذیزیت ایوٌی ٍ ثْذاؽت کبر 2

 کاربزدی -ب: ديرٌ َای غیز علمی

 مذت تذریس کشًر وام مًسسٍ آمًسشی عىًان عمذٌ تزیه دريس تذریس شذٌ ردیف

 آزهایشگاُ ّای تحقیقاتیایوٌی ٍ حفاظت در  1

 ٍ ایوٌی هَاد شیویایی

 سال1 ایراى علَم پسشکی شیراز

 سال9 ایراى ٍزارت کار ایوٌی ٍ بْداشت کار 2

ایوٌی ٍ بْداشت کار، ایوٌی ساختواى،  3

 هدیریت بحراى، راًٌدگی تدافعی

 سال4 ایراى شْرداری شیراز

 

 

 

 عضو انجمن های تخصصی و حرفه ای -4

 

 وًع َمکاری وام اوجمه ردیف
 مذت َمکاری

 شزح فعالیت َا
 تا سال اس سال

1 
 اًجوي فٌفی هغئَلیي ایوٌی ؽْزداری ؽیزاس

 

 رییظ ّیبت هذیزُ

 

1393 

 
 ثْذاؽت کبردر خقَؿ ارتقبء جبیگبُ ایوٌی ٍ  1400

 کبًَى هغئَلیي ایوٌی اعتبى فبرط 2
 رییظ ّیبت هذیزُ

 
1/2/1397 1400 

در خقَؿ ارتقبء جبیگبُ ایوٌی ٍ ثْذاؽت کبر 

 اعتبى فبرط
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 و فرهنگی تخصصی  عناوین علمی پژوهشی -5

 تًضیحات سال مًضًع رتبٍ ردیف

 89-90 در سهیٌِ ػلوی ٍپضٍّؾی ثزتز 1
ثغیج ػلوی  پضٍّؾی ٍ  تَعظ عبسهبىهؼزفی ؽذُ 

 فٌبٍری

 اعتبد ثزتز 
در سهیٌِ تذریظ ٍ پضٍّؾی در اعتبى 

 فبرط
1400 

تقذیز اس عزف رییظ داًؾگبُ جبهغ ػلوی کبرثزدی 

 کؾَر

 هقبم اٍل 2

در ثیي داًؾجَیبى اس لحبػ هؼذل 

ػلَم پشؽکی ایالم داًؾگبُ  88ٍرٍدی   

 

89-88  
ػٌَاى اعتؼذاد پذیزػ در هقغغ فَق لیغبًظ ثِ 

 درخؾبى داًؾگبُ ّبی ػلَم پشؽکی کؾَر

هؼذل ٍ هقبلِ ًَیغی لحبػدر  هقبم اٍل 3  88  ٍ89  
در جؾٌَارُ هوتبسیي ٍ هختزػیي ٍ هجتکزیي اعتبى 

 ایالم

 هقبم دٍم 4
اس لحبػ هؼذل در ثیي داًؾجَیبى فَق 

 لیغبًظ ػلَم پشؽکی ؽیزاس
92-91  

در جؾٌَارُ هوتبسیي ٍ هختزػیي ٍ هجتکزیي اعتبى 

 فبرط

92-91 در سهیٌِ تبلیف کتبة هقبم دٍم 5  در جؾٌَارُ فزٌّگی ػلَم پشؽکی عزاعز کؾَر 

 ثزتز 6

ثزگشیذُ ثِ ػٌَاى کبرؽٌبط ثزتز  ایوٌی 

( در عغح HSEٍ ثْذاؽت حز فِ ای )

 اعتبى فبرط

93-92 ٍ  

 94-93  

ؽیزاس ٍ ادارُ کبر اعتبى اس عزف داًؾگبُ ػلَم پشؽکی 

 فبرط

 ثزتز 7
هؼزفی ثِ ػٌَاى چْزُ ثزتز در عغح 

 داًؾگبُ ػلَم پشؽکی کزدعتبى ٍ ایالم

87-86 ٍ88-87 

ٍ89-90  
 اس عزف هؼبًٍت فزٌّگی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی

 اس عزف ؽْزدار ؽیزاس 1394 ؽْزداری ؽیزاس کبرهٌذ ًوًَِ 9

 همکاری در رویذادهای علمی و تخصصی -6

 وًع َمکاری ريیذاد مًضًع ردیف
 بزگشار کىىذٌ سال

  

 1399 داٍر اعتبرتبپی)رٍیذاد ؽتبة( ارگًََهی در فٌؼت 1
داؽٌگبُ هزکش ػلوی کبرثزدی خبًِ کبرگز ثب ّوکبری 

 جبهغ ػلوی کبرثزدی اعتبى فبرط

2 
اعتبرتبپی)رٍیذاد ؽتبة( ایوٌی حزیك در 

 عبختوبى ّبی ثلٌذ هزتجِ
 1399 داٍر

هزکش ػلوی کبرثزدی عبختوبى ٍ ًقت فٌبیغ پتزٍؽیوی 

 ثب ّوکبری داؽٌگبُ جبهغ ػلوی کبرثزدی اعتبى فبرط

 1398 داٍر اعتبرتبپی)رٍیذاد ؽتبة( ایوٌی کبر در ارتفبع 3
هزکش ػلوی کبرثزدی عبختوبى ٍ ًقت فٌبیغ پتزٍؽیوی 

 ثب ّوکبری داؽٌگبُ جبهغ ػلوی کبرثزدی اعتبى فبرط

 ٍسارت ثْذاؽت ٍ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽْیذ ثْؾتی 1398 هذرط عوپَسیَم ّوبیؼ کؾَری تبسُ ّبی ػلَم ثْذاؽتی 4

 ثْذاؽت ٍ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽیزاسٍسارت  99 ػضَ کویتِ اجزایی ّوبیؼ ثیي الوللی ارگًََهی 5

6 University open day هؼبٍى آهَسؽی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽیزاس 1391 ػضَ کویتِ اجزایی 

 ثشرگذاؽت رٍس جْبًی ثْذاؽت حزفِ ای 7
 ػضَ کویتِ اجزایی

 
 ریبعت داًؾکذُ ثْذاؽت ٍ تغذیِ ػلَم پشؽکی ؽیزاس 1392

 فؼبلیت فزٌّگی 8
 ػضَ کویتِ اجزایی

 
 90تب88

رییظ دفتز ًْبد ًوبیٌذگی هقبم هؼظن رّجزی در داًؾگبُ 

 ػلَم پشؽکی ایالم

 ّوبیؼ ارتجبط فٌؼت ثب داًؾگبُ 9
 ػضَ کویتِ اجزایی

 
 ریبعت داًؾکذُ ثْذاؽت ٍ تغذیِ ػلَم پشؽکی ؽیزاس 1392

 


