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 ت داششاای سوابق تحصیال -2

داًـگبُ ػلَم پضؿکی کشهبى، ٍسٍدی ػبل ثْذاؿت حشفِ ای، هٌْذػی  : سؿتِهمطغ کبسؿٌبػی اسؿذ -

7695 

شٌاسایي ٍ ارسیابي خطاّای اًساًي در بخش جزاحي چشن بیوارستاى شفاء داًشگاُ علَم پششکي  هَضَع پبیبى ًبهِ:

با  2939شْزیَر هاُ  بِ راٌّوایي آقای دکتز ّاشوي ًژاد ٍ خاًن دکتز کزباسي، فارغ التحصیل 2931کزهاى در سال 

 2399ًوزُ 

 7644پضؿکی تْشاى، ٍسٍدی ػبل همطغ کبسؿٌبػی: سؿتِ هٌْذػی ثْذاؿت حشفِ ای، داًـگبُ ػلَم  -

 7649همطغ کبسداًی: سؿتِ هٌْذػی ثْذاؿت حشفِ ای، داًـگبُ ػلَم پضؿکی ػجضٍاس، ٍسٍدی ػبل  -
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 پژویش  مقاالت -3

 ٍضعیت هحل اًتشار عٌَاى ردیف

2 Relationship between Lung Function and 

Flour Dust in Flour Factory Workers 

Journal of 

Community 

Health Research. 

2013 

 چاپ شذُ

1 
هطبلؼِ هَسدی دس  ;هشتجط ثْذاؿتی ٍپیبهذّبی ًَثتکبسی

 پبالیـگبّیاًتظبهبت  یک هجتوغ  کبسکٌبى

هجلِ ارگًََهي ٍ 

هٌْذسي عَاهل اًساًي 

 2939ایزاى9 

 چاپ شذُ

9 Identification and evaluation of human 

errors in eye surgeries 
 در دست چاپ 

 

 

 

 طرح یای پژویش  -4

ثش ثشسػی هیضاى هَاجِْ کبسگشاى ثب گشدٍغجبس آسد دس کبسخبًِ ّبی آسد ؿْشػتبى کشهبى ٍ تبثیش آى  -

 )ّوکار اصلي طزح(ؿبخص ّبی اػپیشٍهتشی آًْب

ثشسػی هیضاى هَاجِْ ؿغلی کبسگشاى آػیبة ّبی لبٍٍت کشهبى ثب گشدٍ غجبس ٍ اثشات آى ثش ػولکشد  -

 )ّوکار اصلي طزح(7697سیَی دس ػبل 

ؿٌبػبیی ٍ اسصیبثی خطبّبی اًؼبًی دس ثخؾ جشاحی چـن ثیوبسػتبى ؿفبء داًـگبُ ػلَم پضؿکی  -

 )ّوکار اصلي طزح(7691ػبل  کشهبى دس

 

 )آکادمیک،صنعت( تذریسسوابق  -5

داًـجَیبى همطغ کبسؿٌبػی ثْذاؿت هحیط داًـکذُ ػلَم پضؿکی  –کلیبت ثْذاؿت حشفِ ای  -

 ػیشجبى

داًـکذُ ػلَم پضؿکی  ػوَهیداًـجَیبى همطغ کبسؿٌبػی ثْذاؿت  –کلیبت ثْذاؿت حشفِ ای  -

 ٍاحذ( 8ػیشجبى)

 داًـجَیبى همطغ کبسؿٌبػی ثْذاؿت هحیط داًـکذُ ػلَم پضؿکی ػیشجبى -حفبظت ٍ ثْذاؿت پشتَ  -

داًـجَیبى همطغ کبسؿٌبػی ثْذاؿت ػوَهی داًـکذُ ػلَم  -الذاهبت ثْذاؿتی دس ؿشایط اضطشاسی  -

 پضؿکی ػیشجبى

الذاهبت  ،حفبظت ٍ ثْذاؿت پشتٍَ ًگبسؽ طشح دسٍع کلیبت ایوٌی ٍ ثْذاؿت حشفِ ای، تذٍیي  -

 ثْذاؿتی دس ؿشایط اضطشاسی
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 ػلَم پضؿکی کشهبى ثْذاؿت حشفِ ای داًـگبُ کبسؿٌبػیهمطغ تَْیِ صٌؼتی داًـجَیبى  طشاحی -

 سجت 76همذهبتی پبالیـگبُ کبسگبُ فبص  کالع ّبی ایوٌی -

سجت،  76طشح تَػؼِ گبصی پبسع جٌَثی فبص " پبالیـگبُ  دس سیگشی ٍ ثبسثشداسی ایوٌی" ثشگضاسی دٍسُ  -

 (PPI)ؿشکت پتشٍپبیذاسایشاًیبى 

سجت، ؿشکت  76طشح تَػؼِ گبصی پبسع جٌَثی فبص  "گبصی  پبالیـگبُ دس ثشق ایوٌی "ثشگضاسی دٍسُ  -

 PPI)پتشٍپبیذاسایشاًیبى 

سجت، ؿشکت  76طشح تَػؼِ گبصی پبسع جٌَثی فبص  "پبالیـگبُ  دس ػوَهی ایوٌی "ثشگضاسی دٍسُ  -

 PPI)پتشٍپبیذاسایشاًیبى 

سجت،  76ع جٌَثی فبص طشح تَػؼِ گبصی پبس "گبصی  پبالیـگبُ دس استفبع دس کبس ایوٌی "ثشگضاسی دٍسُ  -

 PPI)ؿشکت پتشٍپبیذاسایشاًیبى 

سجت )ایوٌی کبس دساستفبع، ایوٌی  76تخصصی پبالیـگبُ کبسگبُ فبص  ػوَهی ٍ ایوٌی آهَصؽ کالع ّبی -

 ثبسثشداسی ٍ ایوٌی ساًٌذگی دسپبالیـگبُ(

 ؿشکت داسٍػبصی تْشاى داسٍ کٌبىثشای کبسکبسگبُ کوک ّبی اٍلیِ  -

 صٌؼت فشٍآلیبط کشهبى کٌبىهبؿیي آالت ثشای کبسایوٌی  تجْیضات ٍ  -

 اجرای  کاری و سوابق -6

سؿتِ هٌْذػی ثْذاؿت حشفِ ای دس داًـکذُ ػلَم پضؿکی ػیشجبى )دس هشاحل پبیبًی اخز تبػیغ  -

 هجَص تبػیغ سؿتِ(

 7699هؼئَل پبیؾ ثشًبهِ ػولیبتی حَصُ آهَصؽ داًـکذُ ػلَم پضؿکی ػیشجبى، هْش هبُ  -

  7690( داًـکذُ ػلَم پضؿکی ػیشجبى، دی هبُ EDOدفتش هطبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی ) ئَلؼه -

  7690ػضَ ّیئت ػلوی داًـکذُ ػلَم پضؿکی ػیشجبى، داًـگبُ ػلَم پضؿکی کشهبى، دی هبُ  -

سجت، ؿشکت  76گشٍُ تخصصی ًفت ٍ گبص ػپبًیش، لیذس کٌؼشػیَم طشح تَػؼِ گبصی پبسع جٌَثی فبص  -

  7698، تیش هبُ  HSEٍ ػَپشٍایضس  ، کبسؿٌبع(PPI)پتشٍپبیذاسایشاًیبى 

دی هبُ  ،HSEجبًـیي  (، پیوبًکبس اصلی پشٍطُ فَالد صسًذ ایشاًیبى،GRICOهجتوغ صٌبیغ لبئن سضب) -

7690 

  7696، آرس هبُ HSEػبصهبى فضبیی ایشاى، پظٍّـکذُ ػبهبًِ ّبی حول ٍ ًمل فضبیی تْشاى، کبسؿٌبع  -

  7695بُ ؿشکت فشٍ آلیبط کشهبى، کبسؿٌبع ثْذاؿت حشفِ ای، آثبى ه -

، کبسؿٌبع ثْذاؿت حشفِ ای، تْشاى( –ای  حشفِ ثْذاؿتٍ خذهبت ؿشکت ایضٍ پَیب)ؿشکت اًذاصُ گیشی  -

  7644هْش هبُ 

  7649ؿشکت داسٍػبصی تْشاى داسٍ ، کبسؿٌبع هـبٍس ثْذاؿت حشفِ ای ، ثْوي هبُ  -

  7641ؿشکت کبثل خَدسٍ ػجضٍاس، کبسؿٌبع هـبٍس ثْذاؿت حشفِ ای، ثْوي هبُ  -
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 پروژه یای مرتبط با صنعت -7

 FMEAپشٍطُ جبهغ اسصیبثی سیؼک دس پظٍّـکذُ ػبهبًِ ّبی حول ٍ ًمل فضبیی تْشاى تَػط ًشم افضاس  -

 اًذاصُ گیشی ٍ اسصؿیبثی ػَاهل صیبى آٍس ؿیویبیی کبسخبًِ ّبی آسد ؿْش کشهبى -

کٌؾ دس ؿشایط اضطشاسی، آؿٌبیی ثب اصطالحبت ٍا پَػتشّبی آهَصؿی ثب هَضَػبتپوفلت ٍ تْیِ  -

ؿشکت  -سجت  76فبص   -هٌطمِ پبسع جٌَثی) Aآًفالًضای ًَع  هبٌّبهِ ایوٌی پبیذاس ٍ داسثؼت،

 (پتشٍپبیذاس ایشاًیبى )ػؼلَیِ(

 -سجت  76فبص   -هٌطمِ پبسع جٌَثی)، غ ؿٌبػٌبهِ ؿغلی ٍصاست ًفتتْیِ پیؾ ًَیغ دػتَسالؼول جبه -

 (ؿشکت پتشٍپبیذاس ایشاًیبى )ػؼلَیِ(

فبص   -هٌطمِ پبسع جٌَثی)، Excelتْیِ ثشًبهِ جبهغ ثجت ٍ آًبلیض حَادث ؿغلی ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  -

 (ؿشکت پتشٍپبیذاس ایشاًیبى )ػؼلَیِ( -سجت  76

هٌطمِ )، ّـکذُ ػبهبًِ ّبی حول ٍ ًمل فضبییپظٍ( FMEAًشم افضاس اسصیبثی سیؼک) ٍ استمبء ٍیشایؾ -

 (ؿشکت پتشٍپبیذاس ایشاًیبى )ػؼلَیِ( -سجت  76فبص   -پبسع جٌَثی

ّوکبسی ثب هشکض تحمیمبت اداسُ کبس اػتبى کشهبى دس اًذاصُ گیشی ٍ اسصؿیبثی ػَاهل صیبى آٍس فیضیکی ٍ  -

 ؿیویبیی ؿشکت فشٍآلیبط کشهبى 

 اسائِ ٍ اجشاء طشح تکویلی ثْجَد کبسآیی ػیؼتن تَْیِ ؿشکت فشٍآلیبط کشهبى -

 ؿیویبیی صٌبیغ ؿْیذ ّوت تْشاى  ّوکبسی ثب ؿشکت ایضٍپَیب دس اًذاصُ گیشی ػَاهل صیبى آٍس فیضیکی ٍ -

 
 

 شرکت در یمایش یا ، دوره یا و کارگاه یای آموزش   -8

 TUV- Phase 13 Asaluyehدٍسُ ایوٌی پیؾ ساُ اًذاصی ٍ ساُ اًذاصی پبالیـگبُ گبصی  -

 Phase 13 Asaluyehدٍسُ ایوٌی لیفتیٌگ  -

 OHSAS 18001-2007, Moody-Phase 13 Asaluyehدٍسُ -

 ISO 14001-2015, Moody-Phase 13 Asaluyehدٍسُ  -

 HSE-MS, QMS-Tehranدٍسُ  -

تْشاى  اٍلیي ّوبیؾ ػَاهل اجتوبػی هَثش ثش ػالهت داًـجَیی داًـگبُ ػلَم پضؿکی اجشاییػضَ کبدس -

7649 

جِْ ؿغلی کبسپشاى ثب اهَ "ثب ػٌَاى  ّـتویي ّوبیؾ ػشاػشی ثْذاؿت ٍ ایوٌی کبسپَػتش دس اسائِ  -

 (CA14کذ پَػتش ) "هیضاى ؿبخص ّبی هشتجط ثب آّي خَى دس صٌؼت فشٍآلیبطهٌگٌض ٍ ٍ اثشات آى ثش 

 7697ؿکی کشهبى ضػلَم پداًـگبُ  –جؼتجَ دس پبیگبُ ّبی اطالػبتی ػلوی  کبسگبُ -

 7697ؿکی کشهبى ضػلَم پ داًـگبُ –همبلِ ًَیؼی کیفی  کبسگبُ -

 7697ؿکی کشهبى ضػلَم پ داًـگبُ –همبلِ ًَیؼی کوی  کبسگبُ -
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 7697ؿکی کشهبى ضػلَم پ داًـگبُ –اخالق دس پظٍّؾ  کبسگبُ -

 7697ؿکی کشهبى ضػلَم پ داًـگبُ –تؼییي حجن ًوًَِ  کبسگبُ -

 

 یا تواشمنذیو   مهارت -9

 دس حیطِ ػَاهل صیبى آٍس فیضیکی ٍ ؿیویبیی پظٍّـیکبس اًجبم ػاللِ هٌذ ثِ  -

 ICDLهؼلط ثِ   -

 آؿٌبییجب سٍؽ ّبی اسصیبثی سیؼک کیفی ٍ کوی -

 OHSAS 18001 ،ISO14001ٍ اصَل اػتمشاس ػیؼتن ّبی هذیشیتی اص جولِ  HSE-MSثب کبهل آؿٌبیی  -

 صٌؼتی ثب ایوٌی هبؿیي آالت کبهل آؿٌبیی -

 ٍ ػولیبت ثبسثشداسی ثب ایوٌی جشثمیل  کبهل آؿٌبیی -

 ثب اصَل ایوٌی کبس دس استفبعکبهل آؿٌبیی  -

 آؿٌبیی کبهل ثب اصَل طشاحی چبُ است ٍ تؼت ػیؼتن استیٌگ -

 آؿٌبیی ثب اصَل طشاحی ػیؼتن تَْیِ صٌؼتی -

 صٌؼتی تؼلط ثش ػٌجؾ ٍ اسصیبثی ػیؼتن ّبی تَْیِ -

 اسگًََهیکیاثشثخـی الذاهبت  کبسی ٍ تؼییي اسصیبثی پَػچش سٍؽ ّبی تؼلط ثش -

ؿبخص ّبی اػتشع سٍؿٌبیی، ) صَت، هحیط کبس گیشی ػَاهل فیضیکی آؿٌبیی کبهل ثب اسصیبثی ٍ اًذاصُ -

 استؼبؽ ٍ ...(حشاستی، پشتَّب، 

 هحیط کبسفشآیٌذ ًوًَِ ثشداسی ػَاهل صیبى آٍس ؿیویبیی آؿٌبیی کبهل ثب اسصیبثی ٍ  -

 دس صٌبیغ سٍؿٌبیی ّبی طشاحی ػیؼتناصَل ثب  کبهل آؿٌبیی -

 آؿٌبیی ثب طشاحی ػیؼتن ّبی اطفبء حشیك -

 


