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 -2سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

معدل

نام دانشگاه

دکتری

بهداشت حرفه ای

17

تربیت مدرس

1391

کارشناسی ارشد

بهداشت حرفه ای

17/03

تربیت مدرس

1385

15/32

علوم پزشکی تهران

1381

17/32

بقیه اهلل(عج)

کارشناسی
کاردانی

بهداشت حرفه ای
بهداشت حرفه ای

1379

 -3سوابق علمی
 -1کاردانی بهداشت حرفه ای با رتبه اول
 -2ورودی کارشناسی ارشد بهداشت حرفهای دانشگاه تربیت مدرس با رتبه  5کشوری ()1382
 -3دانشجوی نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1386
 -4ورودی دکتری بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس با رتبه  3کشوری ( )1386

-4تجارب کاری (سوابق شغلی)
سمت سازمانی

مدت اشتغال

نام سازمان

 -1دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)  -گروه بهداشت حرفه ای

مدیرگروه

 1396تا کنون

 -2دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)  -گروه بهداشت حرفه ای

عضو هیات علمی

آذرماه  1389تاکنون

پژوهشگر

7سال

-3دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) -مرکز تحقیقات بهداشت وتغذیه

1

 -5پروژههای تحقیقاتی و اجرایی
ردیف

عنوان پروژه

1

ارزیابی نفاط نا ایمن در انبارهای کارخانجات سرب و روی زنجان  ،دندی و انگوران

2

ارزیابی ظرفیت کار جسمانی( )PWCپرسنل پیاده سپاه پاسداران د ر شرایط مختلف آب و هوای آزمایشگاهی ( نرماال و رارم ومرطاوب و خیلای
ررم ومرطوب)

3

بررسی میزان آلودری صوتی و ارتعاش دست ا بازو در مجتمع دانشگاهی هوا و فضا دانشگاه صنعتی مالكاشتر(جنب فرودراه مهرآباد)

4

بررسی میزان انتشار امواج مایکروویو و سایر تشعشعات الکترومغناطیس در مراکز راداری

5

بررسی میزان مواجهه پرسنل امنیت پرواز با سرب ،هیدروکربن و ذرات معلق در فرودراههای بزرگ کشور ( مهرآباد -مشهد مقدس –اصفهان –شیراز
و بندرعباس)

6

بررسی عوامل شیمیایی در مراکز آزمایشگاهی

7

بررسی عوامل شیمیایی و فیزیکی در کارخانه سرب و روی زنجان ،دندی و انگوران

8

ارزیابی توانایی جسمانی پرسنل دفاعی ایران

9

ارزیابی وضعیت روشنایی ساختمان مرکزی شرکت ملی پتروشیمی

10

بررسی میدان های الکترو مغناطیسی در پست های برق دانشگاه صنعتی مالك اشتر

11

بررسی میزان آلودری صوتی در مرکز تحقیقات آیرودینامیك دانشگاه امام حسین (ع)

12

بررسی میزان آلودری صوتی در کارخانه تن ماهی شیلتون

13

بررسی میزان آلودری صوتی در شرکت کاشی خزر رشت

14

بررسی عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی در صنایع دریایی شهید تمجیدی وزارت دفاع

15

بررسی عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی در شرکت شیر پگاه پاستوریزه لرستان

16

بررسی میزان مواجهه دندانپزشکان با جیوه در دندان پزشکان شهر تهران

17

برر سی مشکالت اررونومیگی در شرکت نوین سازان

18

بررسی و انداز ه ریری آالیند های شغلی در مجتمع معدنی اورانیم ساغند یزد

2

19

بررسی و انداز ه ریری آالیند های شغلی در کارخانه تیغه سازی شایسته راد

20

بررسی و انداز ه ریری آالیند های شغلی در شرکت کیك درنا

21

بررسی و انداز ه ریری آالیند های شغلی در شرکت بهین سازه صنعت

22

ارزیابی و اندازه ریری آالیند های شغلی زیان آور در کارخانه روی کیمیا ررمسار

23

اندازهریری سر و صدا و ذرات معلق در کارخانه لولهسازی ایران

24

اندزهریری سر و صدا و ذرات معلق در کارخانه یخچالسازی زاررس

25

اندازهریری آالیندههای هوا در کارخانة الستیكسازی زاد آ ساوه

26

اندازهریری سر و صدا و ذرات معلق در کارخانة شتاب کار

27

اندازهریری میدان الکترومغناطی در معاونت جنگال

28

اندازهریری ارتعاش دست ا بازو در کارخانة سایپا

29

اندازهریری میدانهای الکترومغناطیس در صنایع الکتریکی البرز

30

اندازهریری میدانهای الکترومغناطیسی در باند فرودراه مهرآباد

31

اندازه ریری سر و صدا و آالینده ها در شرکت شیشه سازی بهنور اشتهارد

32

اندازهریری سر و صدا و آالینده ها ،درخشندری ،روشنایی WBGT ، ET ،در شرکت تام ایران خودرو

33

اندازهریری سر و صدا و آالینده ها در کارخانه های الستیك سازی کویر تایر بیرجند و...

34

اندازه ریری آالینده های شغلی در شرکت معادن ملی سرب و روی زنجان در سال 1390

35

اندازه ریری آالینده های شغلی در شرکت معادن ملی سرب و روی زنجان در سال 1393

36

اندازه ریری آالینده های شغلی در شرکت پترو ساحل توسعه خلیج فارس در سال 1393

37

اندازه ریری آالینده های شغلی در شرکت نصب رستر در سال 1393

38

بررسی پایش سالمت کارکنان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1395-96

39

بررسی پایش سالمت کارکنان بنیاد ملی نخبگان 1395-96
 -6مقاالت چاپشده در مجالت علمی و پژوهشی خارجی

رد
ی
ف
1
2
3

عنوان

نام مجله

تاريخ انتشار

Adsorption of Pseudomonas aeruginosa from Air by
clinoptilolite:Modeling.Isotherm and Kinetic
Ambient X-Ray Pollution Assessment at Inspection Gates of Airportsa case study of Mehrabad and Imam Khomeini Airports in Iran
Anthropometric survey of Iranian Soldiers and its changes in recent
years

Fresenius Environmental
Bulletin
Journal of Environmental Health
Science and Engineering

2012

The International Journal of
Occupational and Environmental
Medicine

3

Accept Apr
12, 2014
Accept
2014

4

Prevention of noise damages causes by shooting fire of Kalashnikov
(AK-47) rifle by regulation of suitable distance

5

Alternations in Helmholtz resonator neck angle and the shape of
its connection to the air channels to increase the insertion loss of
sound

6

Development and Validation of a New Safety Climate Scale for
Petrochemical Industries

7

Scientific Journal of Pure and
Applied Sciences
Scientific Journal of Pure and
Applied Sciences

30 March
2014
Vol 4, No 11
)(2015

WORK: A Journal of Prevention,
Assessment, and Rehabilitation

Accepted 5
March 2017

Evaluation of tow PCM cooling vests on physiological strain for
workers wearing vapor protective suit under hot laboratory conditions

Iranian Journal of Health, Safety
and Environment,

Accepted 5
2018

The effectiveness of a model-based health education itervention
to improve ergonomic posture in office computer workers:
a randomized controlled trial

International Archives of Occupational
and Environmental Health

Accepted: 2
July 2018

 -7مقاالت چاپشده در مجالت علمی و پژوهشی داخلی
عنوان

ردیف

نام مجله

تاریخ انتشار

طب نظامی

پاییز 1381

علوم پزشکی آجا

پاییز 1383
بهار 85
بهار 87

1

بررسی میزان و مشخصه سر و صدای ماشینهای تانكبر تیتان و کینوس

2

بررسی وضعیت جمعآوری و دفع بهداشتی زباله در تیمهای صعودکننده به قله سبالن

3

بررسی میزان آالیندگی اشعه ایکس در گیت های بازرسی فرودگاه مهرآباد

طب نظامی

4

اندازه گیری ظرفیت کار فیزیکی نیروهاای نظاامی پیااده ساپاه پاساداران در شارای آا و هاوای

طب نظامی

آزمایشگاهی نرمال و خیلی گرم و مرطوا
5

حذف تولوئن ا ز هوا بوسیله خاصیت فوتوکاتالیستی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تحریاك شاده باا

طب نظامی

زمستان 87

اشعه ماوراء بنفش
6

مطالعه فاکتورهای اپیدمیولوژیك حوادث ناشی از کار در نیروهای پنجگانه سپاه تهران در سال 1384

7

مطالعه غلظت سرا در هوای منطقه یك تهران در سال 1386

8

بررسی آلودگی صوتی در یك مجتمع تحقیقاتی جنب فرودگاه مهرآباد

9

امکان سنجی جذا اشرشیا کلی با استفاده از خاکستر استخوان

10

ارزیابی میزان کارایی سپرهای ح فاظتی و تغییر رنگ لباس بر روی کاهش جذا گرمای تابشی بر روی

طب نظامی
علوم وتکنولوژی محی

پاییز 87
پاییز 88

زیست
تحقیقات نظام سالمت

پاییز 89

طب نظامی

تابستان 90

تحقیقات نظام سالمت

1390

اپراتورهای سکوی ذوا ریزی
11

طراحی سیستم ت.لید بیو آئروسل به منظور حذف اشریشیا کلی از هوای آلوده با استفاده از خاکستر

طب نظامی

تابستان1390

استخوان
12

جذا بیو آئروسل های محی کار با استفاده از زئولیت طبیعی ایران

سالمت کار

13

حذف فوتوکاتالیستی سودوموناس آئروژینزا از هوا با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تثبت شده بر

طب نظامی

فروردین و
اردیبهشت 92
تابستان 92

زئولیت طبیعی ایران
14

جذا تولوئن هوا با استفاده از سلولز باکتریایی

طلوع بهداشت یزد

پاییز 92

15

حذف اشرشیا کلی بیمارستانها و مراکز درمانی با استفاده از امواج مایکروویو

مجله میکرا شناسی

پذیرش چاپ

پزشکی ایران

1392

16

بررسی تاثیر استقرار استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای( )OHSAS18001و مدیریت زیست

4

پرستار در رزم

بهار 93

محیطی ( (ISO14001بر عوامل زیان آور شغلی و زیست محیطی و رضایت کارکنان در مجتمع صنعتی میالد -
یك مطالعه قبل و بعد
ارزیابی تاثیر جلیقه خنك کننده ایرانی حاوی ماده تغییر فاز بر روی شاخص های استرین در شرای آا و هوایی

17

مجله ارگونومی

تابستان 1393

گرم و مرطوا خلیج فارس
18

exposure rate with X-rays radiation around the flight
safety gates at the Imam Khomeini airport, Tehran

Journal of Research
& Health

بهار 1394

19

بررسی میزان مواجهه دندانپزشکان با سر و صدا در بخش های مختلف یکی از مراکز بزرگ

تحقیقت نظام سالمت

تابستان 1394

تأثیر جلیقههای خنكکننده بر زمان واکنش و استرین حرارتی افراد در هنگام پوشیدن لباسهای حفاظت شیمیایی-

ارگونومی

دندانپزشکی تهران
20

زمستان 94

میکروبی-هستهای در شرای گرم و خشك آزمایشگاهی
ارزیابی ظرفیت کار فیزیکی و توان هوازی نیروهای نظامی مواجهه یافته با شرای مختلف آا و هوایی مطلوا ،گرم-

21

ارگونومی

زمستان 94

مرطوا و خیلی گرم-مرطوا

بررسی میزان مواجهه دندان پزشکان با سر و صدا در بخش های مختلف یکی از مراکز

مجله تحقیقات نظام

بزرگ دندان پزشکی تهران

سالمت

23

کاربرد تکنیك ارزیابی اررونومیکی روال در تعیین ارتباط بین اختالالت اسکلتی
عضالنی و شرایط اررونومیکی مشاغل اداری در یك مرکز نظامی

طب نظامی

پاییز 94

24

و ضعیت اررونومی کاربران رایانه بر اساس مراحل تغییر مدل فرانظری

مجله علمی ابن سینا

تابستان 95

25

بررسی حذف فتوکاتالیستی بخارات تولوئن از هوا با استفاده از نانو اکسیدهای کوپل شده
اکسید روی دی اکسید قلع (  ) - ZnO/SnO2تثبیت شده بر روی
کربن فعال"

مجله سالمت کار ایران

دوره  -13شماره
1395 -6

26

بررسی میزان پرتو پراکنده  Xو دوز دریافتی کارکنان بخش آنژیوررافی یك بیمارستان نظامی

مجله سالمت کار ایران

1396

27

ارزیابی ریسك مواجهه با آالینده های شیمیایی در کارکنان سوخت های مایع موشکی

مجله طب نظامی

1396

22

پاییز 94

 -8مقاالت ارائه شده در کنگرهها و سمینارها
نام سمینار

زمان

مکان

عنوان

ردیف
1

نقش بهداشت حرفهای در نیروهای نظامی

کنگره سراسری طب نظامی

مهرماه 1381

تهران

2

بررسی میزان و مشخصه صدای ماشینهای بنزون ،بنز کاور ،مینیبوس هیوندا و اتوبوسهای …

کنگره سراسری طب نظامی

مهرماه 1381

تهران

3

بررسی مخاطرات شغلی در پرستاران اتاق عمل

همایش بهداشت حرفهای در اتاق

اردیبهشت 1382

تهران

4

بررسی میزان و مشخصه سر و صدای ماشینهای تانكبر تیتان و کینوس

5

شیوههای آبرسانی به رزمندگان در حین عملیاتهای نظامی در جبهههای جنگی غرا کشور

6

بررسی میزان اشعة  xدر گیتهای بازرسی فرودگاه

عمل
همایش ملی صدا ،سالمتی و

اسفندماه 1382

مشهد

توسعه
سومین کنگرة سراسری طب

اسفندماه 1382

تهران

نظامی
همایش سراسری بهداشت

مهرماه 1383

همدان

حرفهای ایران
بررسی میزان انتشار امواج مایکروویو و سایر تشعشعات الکترومغناطیس در مراکز راداری
7

سومین کنگره سراسری طب
نظامی

5

اسفند ماه 1384

تهران

8

بررسی میزان آلودگی صوتی در مجتمع دانشگاهی هوا و فضا دانشاگاه صانعتی مالاكاشاتر(جنب فرودگااه

اولین همایش  HSEو سومین

مهرآباد)

همایش مهندسی بازرسی فنی

بررسی میزان مواجهه پرسنل امنیت پرواز باذرات معلق در فرودگاههای بزرگ کشور

سومین کنگره سراسری طب

9
10

دومین همایش سالمت و

اندازه گیری ظرفیت کار جسمانی و حداکثر توان هوازی پرسنل نظامی پیاده سپاه پاسداران انقالا اسالمی در

اردیبهشت 1386

تهران

بهداشت نظامی
دومین همایش سالمت و

اردیبهشت 1386

تهران

بررسی میزان انتشار امواج مایکروویو و سایر تشعشات الکترو مغناطیس در مراکز موشکی و رادارهاای نیاروی

نخستین کنفراس بین المللی

اردیبهشت

تهران

ارگونومی ایران

1387

ایمنی وسالمت در مراکز آموزشی

 22-21اردیبهشت

های زمینی ،دریایی و هوایی سپاه
12

اسفند ماه 1384

تهران

نظامی
شرای آا و هوای آزمایشگاهی نرمال ،گرم ومرطوا و خیلی گرم و مرطوا

11

آذرماه 1385

آبادان

بهداشت نظامی

اندازه گیری ظرفیت کار فیزیکی پرسنل دانشگاه بقیه اهلل (عج) در شرای آا و هوای آزمایشگاهی نرماال و
خیلی گرم و مرطوا

13

ارزیابی وضعیت ایمنی بیمارستان جواهری تهران

14

امکان سنجی جذا سودوموناس ائروژنزا با استفاده از زئولیت های طبیعی ایران

و درمانی

همدان

89
 15 -13اریبهشت

هفتمین همایش بهداشت حرفه
ای

قزوین

90

 -9پایان نامه ها
ردیف

مقطع

وضعیت

دانشگاه

عنوان

1

مطالعه غلظت سرب در هوای منطقه یك تهران در سال 1386

کارشناسی ارشد

استاد مشاور

علوم پزشکی بقیه اهلل(عج)

2

حذف تولون از هوا با استفاده از فوتوکاتالیست نانوذرات اکسید روی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

3

بررسی وضعیت ایمنی صاعقه ریر زاغه های مهمات

کارشناسی ارشد

4

بررسی تغییرات بیومارکرهای بیوشیمیایی ،توان هوازی و توان جسمانی
دانشجویان افسری پداجا قبل و بعد از دوره آموزش نظامیBasic BMT
Military Trainingدرسال94-93

کارشناسی ارشد

استاد مشاور

علوم پزشکی بقیه اهلل(عج)
علوم پزشکی بقیه اهلل(عج)

استاد راهنما

علوم پزشکی بقیه اهلل(عج)

5

بررسی تاثیر آموزش مبتنی برمدل فرانظری بر وضعیت اررونومیك کاربران
رایانه شاغل در بیمارستان بقیه ا(...عج

کارشناسی ارشد

استاد مشاور

علوم پزشکی بقیه اهلل(عج)

6

ارزیابی ریسك اررونومیکی در بخش های پاراکلینیکی ( آزمایشگاه – پاتولوژی
– رادیولوژی و سی تی اسکن) به روش  ROSAدرمراکز درمانی ( مطالعه
موردی بیمارستان بقیه اهلل (عج))

کارشناسی ارشد

استاد مشاور

دانشگاه آزاد – واحد تهران
شمال

-10
ردیف

طرح های تحقیقاتی ارگونومی اداری
عنوان

سازمان

1

بررسی میزان شیوع ناراحتی های اسکلتی -عضالنی و سطح ریسك اررونومی (  ) ROSAو آموزش چهره باه
چهره اررونومی در کارکنان ساختمان مرکزی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

2

بررسی میزان شیوع ناراحتی های اسکلتی -عضالنی و سطح ریسك اررونومی (  ) ROSAو آموزش چهره باه
چهره اررونومی در مرکز ملی فضایی ایران

مرکز ملی فضایی ایران

3

بررسی میزان شیوع ناراحتی های اسکلتی -عضالنی و سطح ریسك اررونومی (  ) ROSAو آموزش چهره باه
چهره اررونومی در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

4

بررسی میزان شیوع ناراحتی های اسکلتی -عضالنی و سطح ریسك اررونومی (  ) ROSAو آموزش چهره به
چهره اررونومی در ستاد مرکزی بنیاد ملی نخبگان

ستاد مرکزی بنیاد ملی نخبگان

5

بررسی میزان شیوع ناراحتی های اسکلتی -عضالنی و سطح ریسك اررونومی (  ) ROSAو آموزش چهره به
چهره اررونومی در بنیاد ملی نخبگان استان تهران

بنیاد ملی نخبگان استان تهران

6

 سوابق آموزشینام درس (دوره)

ردیف

زمان

مکان

1

تشکیالت و خدمات بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی بقیها…

نیمسال اول 83-84

2

بهداشت عمومی

دانشگاه آزاد اسالمی –تهران مرکز

نیمسال اول 85-86

3

اررونومی عمومی

پتروشیمی ماهشهر

84-85

4

اررونومی عمومی

پتروشیمی ماهشهر

85

5

اررونومی عمومی

پتروشیمی ماهشهر

85

6

ایمنی و عوامل زیان آور در دریا

نیروی دریایی سپاه -بندرعباس

سمینار یك روزه – بهمن 85

7

اصول اررونومی در نیروهای شناوری

نیروی دریایی سپاه  -بندرعباس

سمینار یك روزه-بهمن 85

8

عوامل زیان آور فیزیکی در محیط آزمایشگاه

دانشگاه فردوسی

اسفند ماه 86

9

بهداشت صنعتی

پتروشیمی بجنورد

اردیبهشت 84

10

اررونومی نظامی

دانشگاه بقیه اهلل (عج)

خرداد 87

11

اررونومی

 HSEعسلویه – رروه آتش نشانان

آذرماه 87

12

ایمنی کار درمحیط های محصور -مدیریت بحران

شرکت نفت قم

تیرماه 88

13

اررونومی حمل بار – واکنش در شرایط اضطراری و...

شرکت نفت کرج

خرداد ماه 88

14

کلیات  – HSEایمنی حریق -ایمنی حوادث ناشی از کار

شرکت نفت کرج

تیر ماه88

15

سالمت و حوادث شغلی

شرکت رجاء شیمی

مهرماه 88

16

اصول پیشگیری از بیماریهای شغلی

دانشگاه بقیه اهلل (عج)

مهرماه 88

17

آلودری صوتی در محیط کار

شرکت آسانسور سازی الکسانی

مرداد 89

18

کلیات HSE

ایستگاه تقلیل فشار راز قم

مرداد 89

19

کلیات HSE

ایستگاه شماره  7مترو تهران

خرداد 89

20

کلیات HSE

شرکت راز قم

مرداد 89

21

کلیات HSE

ایستگاه شماره  7مترو تهران

شهریور 89

22

کلیات HSE

قرارراه خاتم – شیراز

آبان 89

23

ایمنی و بهداشت کار

فاز  2و  3شرکت راز -عسلویه

آبان 89

24

ایمنی و بهداشت کار

فاز  2و  3شرکت راز -عسلویه

آذر 89

25

کلیات HSE

مترو خط  7تهران

دی 89

26

ایمنی و بهداشت کار

فاز  2و  3شرکت راز -عسلویه

دی 89

27

اررونومی اداری

پتروشیمی بوعلی ماهشهر

بهمن 89

28

ایمنی و بهداشت کار

فاز  2و  3شرکت راز -عسلویه

بهمن 89

29

اررونومی در طراحی سیستم ها

شرکت تام ایران خودرو

فروردین 90

30

کلیات HSE

ایستگاه شماره  7مترو تهران

خرداد 90

31

زبان تخصصی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

دانشگاه بقیه االه (عج)

نیمسال دوم 91-90

32

کلیات بهداشت حرفه ای

دانشگاه بقیه االه (عج)

نیمسال دوم 91-90

33

اررونومی اداری

قرب قائم

تیرماه 91

34

اررونومی اداری

قرب قائم

آبان ماه 91

35

اررونومی -دانشجویان کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی بقیه االه (عج)

نیمسال اول 92-91

36

کنترل صدا و ارتعاش در صنعت

دانشگاه علوم پزشکی بقیه االه (عج)

نیمسال دوم 92-91

37

کلیات بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی بقیه االه (عج)

نیمسال دوم 92-91

28

خدمات بهداشت حرفه ای در صنعت

فاز 3پاالیشگاه رازی عسلویه

اردیبهشت 92

7

29

ایمنی حریق ( سه دوره)

کاروان راهیان نور

زمستان 91

30

کلیات بهداشت حرفه ای

شرکت راز پارس جنوبی – عسلویه

اردیبهشت 92

31

کلیات بهداشت حرفه ای

شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

آذر 92

32

کاربرد اررونومی در طراحی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)

نیمسال اول 93-92

33

زبان عمومی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)

نیمسال دوم 93-92

34

اررونومی -مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)

نیمسال اول 94-93

35

اررونومی عمومی

شرکت نفت و راز پارس جنوبی

9و  10دی ماه 1393

36

اررونومی عمومی

شرکت نفت و راز پارس جنوبی

 23و  24دی ماه 1393

37

زبان تخصصی بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)

نیمسال دوم 94-93

38

کلیات بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)

نیمسال دوم 94-93

39

کلیات بهداشت حرفه ای

شرکت خطوله لوله و مخابرات لرستان

 24-23مردادماه 94

40

پیشگیری از بیماریهای شغلی

شرکت خطوله لوله و مخابرات اصفهان

شهریور 94

41

پیشگیری از بیماریهای شغلی

شرکت خطوله لوله و مخابرات کرمانشاه

شهریور 94

42

پیشگیری از بیماریهای شغلی

شرکت خطوله لوله و مخابرات شیراز

مهر 94

43

پیشگیری از بیماریهای شغلی

شرکت خطوله لوله و مخابرات شاهرود

آذر 94

44

کلیات بهداشت حرفه ای

شرکت خطوله لوله و مخابرات لرستان

بهمن 94

45

کلیات بهداشت حرفه ای

شرکت خطوله لوله و مخابرات لرستان

اسفند 94

46

کلیات بهداشت حرفه ای

شرکت خطوله لوله و مخابرات استان تهران

خرداد 95

47

پیشگیری از بیماریهای شغلی

شرکت خطوله لوله و مخابرات شاهرود

شهریور 95

48

اررونومی اداری

شرکت خطوله لوله و مخابرات شهر ری

شهریور 95

49

اررونومی

دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

نیمسال اول 95-96

50

مدیریت ایمنی – بهداشت و محیط زیست

دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

نیمسال اول 95-96

51

اررونومی اداری

پرسنل شرکت پترو تدبیر سپانیر

اسفند 95

52

اررونومی 2

دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

نیمسال دوم 95-96

53

بیماریهای شغلی

شرکت دامداران

بهمن 96

54

اررونومی اداری

شرکت همراه اول

اسفند 96

55

اررونومی اداری

بانك مسکن -غرب تهران

مردادماه 97
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9

