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، و بهداشت صنعتی ریت یکهارچه ، ایمنی یموم ، سیستم های مدییواد شیمیایی و سیکاربرد ممدرس دروس ایمنی 

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ....در ، آلودگی هوا و صوتی ، مواد زائد در اجتماعات کوچك ، ارگونومی وسم شناسی 

  0940  ازسال صنعت و معدن  مرکز آموزش خانهو  دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار ،بوشهر  دانشگاه علوم پزشکی ،

 تاکنون

 

 :وضعیت استخدامی

 استخدام رسمی  0900تا  0941از سال 

 تبدیل وضعیت به عضو هیات علمی  0900از سال 
 

 :فرصت های مطالعاتی

 
 
 
 

 

 اختراعات
 
 
 

 

 اکتشافات
 
 
 

 

 سوابق اجرایی
 

 مدیر آموزش و تحصیال ت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -0

 علوم پزشکی سبزوار دانشگاه اتیشکا به یدگیرس و عملکرد یابیارز ، یبازرس اداره سیرئ -2

 مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -9

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -9

نماینده ریاست دانشگاه در کمیته بررسی صالحیت های عمومی جذب اعضای هیات علمیی دانشیگاه از سیال  - 4

 تاکنون 0900

 علوم پزشکی سبزوار عضو شورای راهبرد ی اساتید دانشگاه -5

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (EDC )عضو کمیته ارزیابی مرکزمطالعات و توسعه آموزش -0 

عضو کمیته بررسی صالحیت های علمی جذب اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت دانشیگاه علیوم پزشیکی –4



 سبزوار

 دانشکده بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار عضو کمیته تحقیقات و  پژوهش -0

لغاییت     0904مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ازسیال  -4

0904 

 0900لغایت  0900رئیس بخش ایمنی و بهداشت نیروگاه اتمی بوشهر از سال  -01

پیمانکاراصلی ساخت نیروگیاه اتمیی بوشهرازسیال  ZAOASEناظر مدیریت دپارتمان آتش نشانی شرکت -00

 0900تا مهرماه0900

 عضو اصلی کمیته مدیریت بحران نیروگاه اتمی بوشهر -02

 0900تا 0941رئیس واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ازسال  -09

ازگروه کارخانجات صینعتی شیهید حسین  2ررئیس بخش ایمنی وبهداشت صنعتی کارخانه موشك سازی فج -04

 0941تا0900باقری وابسته به وزارت دفاع ازسال 

ناظرایمنی وبهداشت صنعتی  تعدادی ازکارخانجات گروه صنایع مهماتسیازی  وزارت سیهاه سیابق ازجملیه  -05

 0904 تا 0905ال یتهران ازس هرهای تبریز ، اصفهان ، مشهد ویکارخانجات خمهاره سازی ونارنجك سازی ش

 عضو هیات انتصاب و استخدام بازرسان بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -00

 عضو کمیته فنی امور آموزشی دانشگاه-04

 عضو تیم ارزیابی و واکنش سریع دانشگاهی مدیریت بحران شهرستان -00

 اداره کل آموزش و پرورش سبزوار HSEعضو کمیته راهبری سیستم مدیریت سالمت مدارس  -04

 عضو کمیته بهبود سیستم ها و روشها ی دانشگاه -21

 عضو کمیته ساماندهی و زیبا سازی معاونت بهداشتی دانشگاه -20

 عضو کمیته فنی طرح سرشماری بهداشتی دانشگاه -22

  0904عضو کمیته علمی دومین همایش کشوری شهر سالم در سال  -29

 تحقیقات و  پژوهش معاونت بهداشتی دانشگاهعضو کمیته  - 24

 0900الی  0945رئیس دایره رفاه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از سال  -25

 دانشگاه آزاد هر و یبزوار و بوشیدانشگاههای علوم پزشکی سو....در مدرس دروس ایمنی و بهداشت صنعتی  -20     

 تاکنون  0940  ازسال و دانشکده صنعت و معدن  اسالمی سبزوار

 
 
 
 
 

 

 تشکل های علمی وصنفی

 رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان دادگستری استان خراسان رضوی یعضو کارشناسان رسم -0

 0941 -سبزوار  –دانشگاه حکیم سبزواری  –عضو کمیته داوران همایش کشوری شهر سالم  -2

 0944یزد  –عضو کمیته داوران همایش ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای  -9

 49سال  – عضو کمیته علمی در داوری فرآیندهای آموزشی جشنواره آموزشی شهید مطهری -4
 



 

 جوایز/نشان های علمی

 

 تقدیر نامه ها:

 (44لوح تقدیر رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )مهرماه  -0

 (0944)شهریور ماه تقدیر نامه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  -2

لوح تقدیر مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشیکی دانشیگاه علیوم پزشیکی سیبزوار  -9

 ( 44)اردیبهشت 

 (49لوح تقدیر ریاست دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )اسفندماه  -4

 (49لوح تقدیر ریاست دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )دی ماه  -5

 (49ماه مردادوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )لوح تقدیر رئیس مرکز خدمات آموزشی  -0

 (42دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)اردیبهشت  42استاد نمونه سال  -4

 (0942تقدیر نامه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )تیر ماه  -0

 (0941تقدیر نامه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )اردیبهشت  -4

 (0904دیر نامه ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)دی تق -01

 (0904تقدیر نامه ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)مهرماه  -00

 (0904لو ح تقدیر  دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار)فروردین ماه  -02

 (0900ماه منطقه سبزوار)بهمن  –تقدیرنامه سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی  -09

 (0905لوح تقدیر ریاست نیروگاه اتمی بوشهر)آذرماه  -04

 (0900مدیر کل پاالیش و پخش شرکت نفت منطقه ای سبزوار  )آذر ماه  -05

 (0900تقدیر نامه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)مردادماه  -00

 (0944تقدیر نامه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)تیرماه  -04

 (0904تقدیر نامه دانشگاه تربیت معلم سبزوار )بهمن ماه  -00

 (0940منطقه سبزوار)مهرماه –تقدیرنامه شرکت توزیع نیروی برق خراسان  -04

 (0940تقدیرنامه مدیریت جهادسازندگی شهرستان سبزوار)آبان ماه  -21

 (0945تقدیر نامه ریاست مرکز بهداشت شهرستان سبزوار)دی ماه  -20

 (0945)شهریورماه شت محیط و حرفه ای وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکیتقدیر نامه مدیرکل بهدا -22

 (0945مدیرکل مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )بهمن ماه  -29

 (0944معاونت بهداشتی استان خراسان رضوی )تیر ماه            -24

 (0944معاونت بهداشتی استان خراسان رضوی )تیر ماه  -25

 
 

    
  

           
 
 



 
 

 

 سایر اطالعات

 مقاالت چاپ شده در مجالت:        

  51مجله صنعت و ایمنی شماره  – (TDI)تولوئن دی ایزو سیانات  -0

  44مجله صنعت و ایمنی شماره  –نگاهی به قوانین و مقررات بهداشت کار و و ضعیت موجود از دیدگاه اجرایی  -2

مجله علمی پژوهشی دانشیگاه علیوم  –مکان یابی و طراحی دفن زباله های روستایی بخش روداب سبزوار  -9

 0941بهار  –پزشکی خراسان شمالی 

نشریه سراسری نظام پزشکی جمهوری  –و نظام تجارت جهانی )گات( فرصت ها و تهدیدها  HSEمدیریت جامع -4

 0941بهمن ماه –اسالمی ایران 

نشریه سراسری نظام پزشکی  -ارتقاءسالمت ، ساختارهای فرهنگی و تاثیر آن در معماری رفتاری جامعه سالم  -5

 0941بهمن ماه –جمهوری اسالمی ایران 

فصیلنامه علمیی  -آر از محیط هیای آبیی  9بررسی کارآیی روش بیو جذب در حذف رنگ راکتیو اورنج  -0

 0940بستانتا –پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

4- Coast Benefit  از منظر بهداشت حرفه ای در عدم رعایت قانون آزاد بودن گردش به راست در تقیاطع هیا

فصلنامه علمی پژوهشی دانشیگاه علیوم پزشیکی  –توسط رانندگان و تاثیر آن در معماری رفتاری یك شهر سالم 

 42زمستان   –سبزوار 

         -فرهنگ ایمنی  فصلنامه علمی ، پژوهشی ،آموزشی -آتش نشانی ایران آتش نشانی صنعتی پازل گمشده در  -0    

 49تابستان 

 

 مطالعات سنتیتیك، و ترمو دینامیك XRD حذف توریم از فاضالب اسیدی با استفاده از رزین -4

Thorium removal from weakly acidic solutions using titan yellow-

impregnated XAD-7 resin beads: kinetics, equilibrium and thermodynamic 

studies  

Published: 9 January 2016 

 by Springer 

 in Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry -  IF=1 

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry; doi:10.1007/s10967-015-4689-x  

 یعضالن -یاسکلت ییزابیآس عوامل کاهش بر یارگونوم آموزش برنامه كی ریتأث -01

 0 شماره ،29 دوره -45 فروردین و اردیبهشت   – سبزوار یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش یعلم فصلنامه

 

 کتاب و جزوات منتشرشده :

 نشرفانوس اندیشه –ماسك های تنفسی و راهنمای انتخاب فیلتر -0

 مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  –همراه با هنرمندان خاموش -2   

 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   -مقررات ایمنی آتش نشانی در صنایع  -9  

http://www.scilit.net/info/pub/10.1007
http://www.scilit.net/journals/9041


 
          

 

 توانایی های دیگر :   

 Word- Excel-Power Point- Photoshop-SPSSتسلط وآشنایی با نرم افزارهای   -0

و دارای میدارک ایزوهیای   HSE (Health Safety Environment)آشنایی با نظیام میدیریت  -2

 ISO9001 - ISO14000 - OHSAS18001مدیریتی از جمله 

 آشنایی با استانداردهای اطفاء حریق کشور روسیه درمجموعه هیای صنعتی  از جمله  نیروگاههای هسته ای -9

هیای  درمحییط  (Risk Assessment )تهیه روش ها ودسیتورالعمل هیای اجرایی مبتنی برآنیالیز خطیر -4

 صنعتی

آشنایی با دانشگاه اطفاء حریق کشور روسیه ودیگرصنایع تولید کننده وسایل وتجهیزات آتش نشانی وحفاظتی  -5

 آن کشور با توجه به بازدیدهای انجام شده از آن مراکز

کیراین بیا توجیه بیه کشیور ا رونیآشنایی با سیستم مدیریت بحران و مدیریت اطفاء حریق نیروگاه اتمی   -0

 بازدیدهای انجام شده از نیروگاه مذکور براساس  برنیامیه هیای آژانس بین المللی انرژی اتمی

 سازمان بین المللی اطفاء حریق NFPA   آشنایی بااستانداردهای -4

 
 

 پایان نامه از جمله: 21تعداد  استاد راهنمای پایان نامه های تحصیلی:

 کارگران در کارگاههای شرکت ماشین های الکتریکی سنگین )جمکو(از سالبررسی میزان افت شنوایی  -0

 49تا 04 

 بیمارستان ارتش مشهد به روش آنالیز ایمنی شغلیفاکتورهای ارزیابی ریسك  -2

 RULAبررسی وضعیت بدنی کارگران یکی از صنایع تولید ماشین های الکتریکی سنگین به روش  -9

 اپراتورهای نوبت کار اتاق کنترل یك مجتمع پتروشیمیارزیابی  بار فکری و خستگی شغلی در  -4

 بررسی رابطه تاب آوری و استرس شغلی با رضایتمندی شغلی در یك شرکت تولیدی قطعات خودرو -5

 FMEAشناسایی ، ارزیابی و مقایسه فاکتورهای خطر به روش ویلیام فاین و  -0

فرآیند جمع آوری و حمل ونقل و دفع مواد بررسی شاخص های ایمنی و بهداشت حرفه ای کا رگران شاغل در  -4

 1392زائد جامد شرکت پسماند شهرداری سبزوار در سال

وضعیت بدنی کارکنان یك صنعت کابل  در ارزیابی  QECو RULA  ،REBAبررسی و همبستگی نتایج سه روش  -0

 سازی

 0942بررسی مسمومیت های دارویی و شیمیایی شهر سبزوار در سال  -4

 0940ق پردیس از دیدگاه شاخص های ایمنی و بهداشت در سال ارزیابی مجتمع عای -01

 
 

 
 
 

 


