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 :سوابق تحصیلي  
 

 نامه عنوان پایان لغایت از سال دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلي مقطع تحصیلي

 93 90 ع. پ ایران مهندسي بهداشت حرفه ای کارشناسي ارشد

 نا رفتارهاي بروز الگوي مقايسه

 در شناختي ديدگاه از ايمن

 و شهري هاياتوبوس رانندگان

 .شهر تهران( BRT) تندرو

  88 86 ع.پ اصفهان 93 کارشناسي

 

 

 :سوابق شغلي 

 

 محل تصدی لغایت از سال عنوان شغل

 زديکارخانه  يو ارگونوم يمنيا مسئول آموزش

 لوله 

 یزد 91 90

 تهران 92 91مسئول آزمايشگاه تهويه بهداشت حرفه اي 

http://sirums.ac.ir/


 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران. 

 92-91نیمسال دوم سال تحصیلي 

 

شرکت گاز يزد )پروژه گاز  HSEمسئول ايمني و 

 رساني شهرستان نیر(

 

 یزد 94 93

 مسئول ايمني و بهداشت شرکت يزد لوله

 

 یزد 91 89

 

 :تالیفات 

 :باالف( کت

 عنوان کتاب
 نوع اثر 

 )ترجمه، تألیف، گردآوری، ویرایش(
 سال چاپ همکار/ همکاران

    

 

 

 )از آخرین تا اولین مقاله(:ب( مقاالت 
 

 مجله نام عنوان مقاله
نویسنده نفر 

 چندم
 پسال چا (IFضریب تاثیر ) ایندکس

بررسي ريسك ابتال به 

در کارکنان  درماتیت

 ي يزدهامارستانیخدماتي ب

 Nordicاز با استفاده 

Occupational Skin 

Questionnaire. 

 

 1396   5 سالمت کار ایران



 

Occupational cognitive 

failure and its 

relationship with unsafe 

behaviors and accidents. 

International 

al of journ

occupational 

safety and 

ergonomics 

4   2013 

ررسي مواجهۀ کارکنان ب .

يك نیروگاه حرارتي با میدان 

مغناطیسي در فرکانس 

نهايت کم و اثر احتمالي بي

خوابي و آن بر شدت بي

 .آلودگي آنانخواب

 93   5 منی پرتوسنجش و ای

بررسي ارتباط شکست هاي 

شناختي شغلي با عملکرد 

ايمني در رانندگان اتوبوس 

 شهري

 92   5 سالمت کار ایران

اي ارزيابي مقايسه

استانداردهاي شغلي امواج 

 راديويي و مايکروويو

 91   1 راه سالمت
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