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   :وضعیت شغلی

 حرفه ایسیرجان، خیابان ابن سینا، دانشکده علوم پزشکی، گروه بهداشت آدرس محل کار: 
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   :یسامانه علم سنج نکیل

 

 

 



 

 
 

 :سوابق تحصیلی  
 

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی  موسسه آموزشی  از سال لغایت  عنوان پایان نامه 

 کاردانی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان 82 84 

 کارشناسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 86 89 

بررسی تاثیر استرس گرمایی بر روی فاکتورهای حیاتی و عملکرد شناختی 

 کارکنان کارخانه ذوب مس سرچشمه کرمان
 ارشد کارشناسی ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 94 97

 

 :سوابق شغلی 

 

 محل تصدی لغایت از سال عنوان شغل

 ادامه دارد 89 کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت بین المللی ایمن صنعت الماس

تهران، ميدان ولي عصر، نرسيده به سينما 

آفريقا، نبش كوچه روشن، ساختمان اطباء، 

 1، واحد 5طبقه 

 ادامه دارد 93 مدرس دانشگاه علمی کاربردی نوبنیاد سیرجان
د عباسپور، يهرجان، انتهای بولوار شيس

 کيشهرک صنعتی شماره 

 

 

 :مقاالتب( 
 

 نام مجله عنوان مقاله
نویسنده نفر 

 چندم
 ایندکس

ضریب تاثیر 

(IF) 
 سال چاپ

 بررسی تاثیر تجهیزات حفاظت چشمی در حفاظت شاغلین از پرتوهای فروسرخ و فرابنفش
ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت 

 ها
 1396   سوم



 

 1394   پنجم همدان مهندسی بهداشت حرفه ای مجتمع مس سرچشمه ینده های بنزن  تولونن  اتیل بنزن و زایلن در هوای سالن هیدرومتالورییعیین تراکم آالت

Designing and manufacturing a noise controlling silencer for the cooling tower pump of 

Sarcheshmeh Copper power station 

Jundishapur Journal of Health 

Sciences-59540 
 2017   پنجم

Designing, Constructing and Installing a Local Exhaust Ventilation System to Minimize 

Welders' Exposure to Welding Fumes 
Archives of Hygiene Sciences    2017 

 1396   2  شماره 1وره د  بهداشت کار و ارتقاء سالمت بررسی وضعیت استرس شغلی و بار کاری بر رضایت شغلی در کارکنان معدن مس سرچشمه

بررسی تأثیر استرس گرمایی بر روی فاکتورهای حیاتی و عملکرد شناختی کارکنان کارخانه ذوب مس سرچشمه 

 کرمان
 1397  2  شماره  10دوره   فصلنامه علمی تخصصی طب کار

 1398    سپنتاانتشارات  ارگونومی و طراحی برای سالمندانکتاب 

 7243ایزو  ارزیابی استرس گرمایی در کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه بر اساس استاندارد

هشتمین همایش ایمنی و بهداشت کار  

 1392    دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 طراحی ارگونومیک ایستگاه کاری جرثقیل سقفی با استفاده از شبیه سازی و مدلسازی

یران  اولین همایش دوساالنه ارگونومی ا

 1393    همدان

بررسی کارایی سیستم های تهویه کوره های کنورتر ذوب مس سرچشمه با استفاده از مدل کامپیوتری دینامیک 

 استرالیا  CSIROسیاالت

نهمین همایش تازه های علوم بهداشتی ایران  

 1394    تهران  دانشگاه شهید بهشتی

 معدنی مس سرچشمه اپراتوران کامیون هایدر امات مهندسی با انجام اقدارتعاشات انسانی تمام بدن  کاهش

نهمین همایش تازه های علوم بهداشتی ایران  

 1394    تهران  دانشگاه شهید بهشتی

 در مس سرچشمه کرمان مدل سازی ارزیابی عملکرد سیستم های کنترل آلودگی کوره های ذوب
پنجمین همایش مدیریت آلودگی هوا و 

 تی شریفصدا  دانشگاه صنع
   1395 

کاهش مواجهه تنفسی اپراتوران جرثقیل هی سقفی با طراحی و ساخت سیستم تصفیه کننده چند منظوره در ذوب 

 مس سرچشمه

دهمین همایش سراسری بهداشت و 

 ایمنی کار ایران  رشت
   1396 

 در مس سرچشمه ذوب های کوره های کنترل آلودگی سیستم عملکرد مدل سازی ارزیابی
ین همایش سراسری بهداشت و دهم

 ایمنی کار ایران  رشت
   1396 

http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-251-en.html
http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-251-en.html
http://ohhp.ssu.ac.ir/article-1-49-fa.pdf


 

      

      

 

 های تحقیقاتید ( پرویه
  

 عنوان طرح نحقیقاتی
 نوع فعالیت در طرح 

 )مجری یا همکار طرح(
 سال تصویب محل پژوهش

    

    

 

 فعالیت های آموزشی سوابق 

 

 سال د واحدتعدا مقطع تحصیلی نام دوره/ درس مؤسسه محل تدریس

 ادامه دارد-95 3 کارشناسی بیماری های شغلی دانشگاه علمی کاربردی نوبنیاد سیرجان

 ادامه دارد-95 3 کارشناسی تنظیم شرایط محیطی دانشگاه علمی کاربردی نوبنیاد سیرجان

 ادامه دارد-95 3 کارشناسی عوامل فیزیکی در صنعت دانشگاه علمی کاربردی نوبنیاد سیرجان

 ادامه دارد-95 2 کاردانی ایمنی و بهداشت در معادن شگاه علمی کاربردی نوبنیاد سیرجاندان

 ادامه دارد-95 3 کاردانی مبانی ایمنی و بهداشت دانشگاه علمی کاربردی نوبنیاد سیرجان

 ادامه دارد-95 3 کاردانی ایمنی و تجهیزات حفاظت فردی دانشگاه علمی کاربردی نوبنیاد سیرجان

 



 

 های مختلف )آموزشی  پژوهشی(ت در دورهشرک 
 

 محل برگزاری دوره)سطح( نوع  نام دوره

 دانشگاه علمی کاربردی نوبنیاد سیرجان  مهارت های مربی گری )پداگویی(

 جمعیت هالل احمر یزد عمومی کمک های اولیه و امداد

 وم پزشکی کرماندانشگاه عل عمومی آشنایی با انواع مواد مخدر و اثرات آنها بر سالمتی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان عمومی روان شناسی صنعتی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان عمومی مهارت های زندگی

 

 

 مدرک زبان معتبر 

 تاریخ برگزاری نمره مدرکنام 

   

 

 جوایز و افتخارات 

   

 


