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 :عناوین پایان نامه کارشناسی ارشد 

(  BRT)   تندرو  و  شهری   هایاتوبوس   رانندگان  در   شناختی  دیدگاه  از  ایمن  نا  رفتارهای  بروز  الگوی  مقایسه 

 .شهر تهران

 : شدهمقاالت چاپ 
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 Nordicاز با استفاده  ی یزدهامارستانیدر کارکنان خدماتی ب بررسی ریسک ابتال به درماتیتزهرا. 

Occupational Skin Questionnaire. 

ررسی مواجهۀ  ب . قاسم زارع ،سید ابوالفضل ذاکریان ،کامران نجفی ، حامد جلیلیان ،محمدرضا منظم  

مالی آن بر شدت  نهایت کم و اثر احتکارکنان یک نیروگاه حرارتی با میدان مغناطیسی در فرکانس بی 

 .آلودگی آنانخوابی و خواب بی

 مهارت ها:

 کامپیوتر: 

WORD, EXCEL, PowerPoint, SPSS، End note   ،اینترنت در  جستجو . 

 بهداشت حرفه ای: 

 فیلتر    ،با ایمپینجرو آموزش نمونه برداری نمونه برداری 

 و کانال هاکش ها   از دود نمونه برداری و آموزش نمونه برداری

 از تونل باد   بوسیله لوله پیتوت  نمونه برداری  انجام  وتونل باد   طراحی
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http://rsm.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9
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 انجام تست های برآورد ظرفیت هوازی با استفاده از تردمیل و دوچرخه کارسنج )ارگومتر(

 

 طرح های تحقیقاتی: 

  بررسی فراوانی عالئم پوستی در کارکنان خدماتی بیمارستان های شهید صدوقی ورهنمون یزد با استفاده  

 .Nordic Occupational Skin Questionnaire از

(  BRTهای شهری و تند رو  )ختی در رانندگان اتوبوس مقایسه الگوی بروز رفتارهای نا ایمن از دیدگاه شنا 

 شهر تهران.

تعیین و بررسی شاخص های بهداشت، ایمنی و محیط محالت شهر تهران و ارائه راهکارهای مداخله   

 .CBIمبتنی بر 

ارزیابی بار کاری و خطاهای شناختی شغلی و بررسی رابطه آنها در رانندگان اوتوبوسهای درون شهری،   

 ( 3832با کد رهگیری و اجرا  .)در دست داوری  )خط واحد( شهر یزد

 : سوابق کاریو  فعالیت های آموزشی 

 بهداشت شرکت یزد لوله مسئول ایمنی و  

 مسئول ایمنی و بهداشت شرکت آسیا فن کار یزد  

 (پروژه گاز رسانی شهرستان نیر)یزد  شرکت گاز  HSEمسئول ایمنی و  

مسئول آزمایشگاه تهویه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران. نیمسال   

 92- 91دوم سال تحصیلی 

 92- 91ارگونومی کارخانه یزد لوله سال  مسئول آموزش ایمنی و  

 (. 89مسئول نمونه برداری و انجام اندازه گیری های نور و صدا شرکت ایمن آفرینان اعتماد یزد )  
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 ها همایش و آموزشی های کارگاه در شرکت

 

 گواهی حضور  تاریخ محل برگزاری  عنوان کارگاه/ همایش

 دارد  02/1397/ 10 تهران اصول رفتار حرفه ای در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی 

مرداد    26-24 تبریز  همایش آموزش پاسخگو پزشکی

97 

 دارد 

همایش مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاهها و دانشکده  

 های علوم پزشکی کشور 

 دارد  97آبان   24و23 تهران

 دارد  05/1397/ 24 تبریز  ILC (longitudinal integrated clerkshipهای اجرا و ارزیابی )کارگاه روش  

 دارد  07/97/ 08 سیرجان کارگاه اخالق حرفه ای  

 دارد  07/97/ 14 سیرجان کارگاه قوانین و ضوابط آموزش 

 دارد  07/97/ 16 سیرجان کارگاه اهمیت برنامه آموزشی و طرح درس 

 دارد  03/97/ 23 کرمان  ارزیابی پیشرفته ویژه اعضا هیات علمی کارگاه روش های 

 دارد  03/97/ 08 کرمان  کارگاه آشنایی با انواع آزمون ها، طراحی سواالت چند گزینه ای  

 دارد  10/97/ 12 تهران کارگاه چگونه پروپوزالطرح های نو آورانه اموزشی را طراحی و داوری کنیم 

 دارد  02/97/ 10 تهران کارگاه خالقیت در تدریس 

 


