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 خالصه اي از سوابق:

 سالمت دانشگاه علوم پزشکی گیالن یو مدیر فن اور ، استادیارهیئت علمی

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن HSEکمیته  دبیر

 دبیر کارگروه مدیریت سبز دانشگاه 

 ل شرکت فن اور افرا دانش بارانمدیر عام

  :المت محیط و کار س-قتصاد مقاومتی در سالمتا-حکمرانی اسالمی در نظام سالمتتخصص و عالقه مندی 

  طرح تحقیقاتی دانشگاهی و صنعتی 20بیش از  مدیر اجرایی، راهنما و استاد مشاور 

  در مجالت معتبر و  مقاله تخصصی 20تدوین و چاپ بیش ازISI  نعتیص-دانشگاهی تخصصیتاب ک 20و 

  اقتصاد، سالمت شغلیواحد آموزشی و دهها ساعت کارگاه و دوره تخصصی در  200تدریس بیش از ،

 و مراکز صنعتی ، مراکز دولتیدانشگاهدر  ایمنی و پدافند غیرعامل وبهداشت  استانداردها، 

 خالصه سوابق

 مدیر توسعه فن آوری سالمت

1397-1396 

 شكي گیالندانشگاه علوم پز

عضو هیات علمي دانشگاه 

 علوم پزشكي گیالن

1395-1400 

دبیر کارگروه مالكیت فكری 

دانشگاه علوم پزشكي 

 1396-97گیالن

عضو شورای بین الملل سازی 

-1396دانشگاه علوم پزشكي 

97 

 رئیس آزمایشگاه جامع 

 1400 

 HSEدبیر کمیته راهبری 

دانشگاه علوم پزشكي گیالن 

1400-1397 

ر شورای عالي فن آوری دبی

سالمت دانشگاه علوم پزشكي 

97-1396 

اندیشه ورز عضو فعال هیئت 

 1397 استانداری گیالن

دانشگاه علوم پزشكي  مدرس

 بقیه اهلل عج

1391-94 

عضو هیئت علمي دانشگاه 

 علوم پزشكي شاهرود

1388-91 

 مسئول ارتباط با صنعت

دانشگاه علوم پزشكي 

 1389-91 شاهرود

 میته تحقیقاتمسئول ک

دانشگاه علوم پزشكي 

 1389-91شاهرود



 


 اطالعات شخصی

 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  (PhD)دکتری تخصصی                   وطنی جواد نام خانوادگی: و نام

  ۱۳۶2در سال شهر بهار -متولد: استان همدان

 گیالندانشگاه علوم پزشکی رشت، خیابان رسالت، خیابان جام جم،  :آدرس محل کار 
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رشته 

 تحصیلي

دانشگاه محل  گرایش رشته تحصیلي

 تحصیل

حل شهر م

 تحصیل

کشور محل 

 تحصیل

تاریخ فراغت از 

 تحصیل
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 های اجرایی ها و پستسابقه موقعیت( پ

 تاريخ مسئول مافوقپست نام،  مكان فعاليت سمت

 دانشگاه علوم پزشكي رئیس آزمایشگاه جامع 

 گیالن

-1400 دكتر كامران عزتي 
 تاكنون

 دانشگاه علوم پزشكي دبیر کمیته مدیریت سبز

 گیالن

معاون  –دكتر عباس صديقي نژاد 
 توسعه

1399-
 تاكنون

 دانشگاه علوم پزشكي HSEدبیر کمیته راهبری 

 گیالن

-1397 ياست در-دكتر شاهرخ يوسف زاده
 تاكنون

استادیار و عضو هیئت علمي دانشكده بهداشت 

 گیالن

دانشگاه علوم پزشكي 

 گیالن

رياست -دكتر شاهرخ يوسف زاده
 دانشگاه علوم پزشكي گيالن

تا  1395
 كنون

 دانشگاه علوم پزشكي مدیر توسعه فن آوری سالمت

 گیالن

رياست -دكتر شاهرخ يوسف زاده
 دانشگاه علوم پزشكي گيالن

1396-
 تاكنون

 دانشگاه علوم پزشكي دبیر مالكیت فكری دانشگاه علوم پزشكي گیالن

 گیالن

رياست -دكتر شاهرخ يوسف زاده
 دانشگاه علوم پزشكي گيالن

1396-
 تاكنون

دانشگاه علوم پزشكي  عضو هیئت علمي دانشكده بهداشت بقیه اهلل عج

 بقیه اهلل عج

-1391 ياست دانشگاهر-دكتر اصالني
1394 

دانشگاه علوم پزشكي  ست کمیته تحقیقات دانشجویيسرپر

 شاهرود

 ستاديارا -دكتر سيد عباس موسوي
 معاون پژوهشي

30/4/1389 

دانشگاه علوم پزشكي  مسئول دفتر ارتباط با صنعت

 شاهرود

 ستاديارا -دكتر سيد عباس موسوي
 معاون پژوهشي

13/4/1389 

عضو هیئت علمي گروه مهندسي بهداشت حرفه 

 ای

شگاه علوم پزشكي دان

 شاهرود

 ستاديارا -دكتر سيد عباس موسوي
 معاون پژوهشي

تا  1388
1391 

دبیر علمي دهمین همایش کشوری دانش و 

 تندرستي

دانشگاه علوم پزشكي 

 شاهرود

 ستاديارا -دكتر سيد عباس موسوي
 معاون پژوهشي

 
1389 

مدیر اتاق پژوهش خانه سالمت کار ، ایمني و 

 انمحیط زیست ایرانی

   تهران
23/2/1389 

استاد مشاور دانشجویان کارداني و کارشناسي 

 بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشكي 

 شاهرود

 ستاديارا -دكتر رضا چمن
 رئيس دانشكده بهداشت

10/7/1389 

دانشگاه علوم پزشكي  دبیر انجمن علمي بهداشت حرفه ای

 کرمان

 1387-
1388 

داشت حرفه مدیر مسئول نشریه علمي انجمن به

 ای

دانشگاه علوم پزشكي 

 کرمان

 1387-
1388 

 دبیر اجرایي دومین سمینار کشوری ابعاد رفتاری

 و اجتماعي در سالمت

دانشگاه علوم پزشكي 

 شاهرود

 ستاديارا -دكتر سيد عباس موسوي
 معاون پژوهشي

1390 



 


دبیر اجرایي یازدهمین همایش کشوری دانش و 

 تندرستي

دانشگاه علوم پزشكي 

 اهرودش

 ستاديارا -دكتر سيد عباس موسوي
 معاون پژوهشي

1390 

( شرکت سالمت R&Dمدیر تحقیق و توسعه )

 کار کوشا

 1/10/1390 مهندس سعيد نظري تهران

 عضو کمیته رشد و بالندگي اساتید مرکز مطالعات

 و توسعه آموزش پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي 

 شاهرود

 -ربابه زروج حسيني
 و توسعه آموزشسرپرست مطالعات 

1390 

 مقاالت منتشرشده( ت

نویسندگان به  عنوان مقاله

 ترتیب

درجه اعتبار  نام نشریه

 نشریه

سال  صفحه شماره جلد

 چاپ

Safety climate and related 

factors in rehabilitation 

nurses of hospitals in Iran 

Javad 

Vatani, 

Zahra 

Khanikosar

khizi,  

 Work PubMed 

  

ISI 

Impact: 

1.132 

   2021 

Training needs assessment 

of intensive care nurses in 

Zabol University of 

Medical Sciences' 

Hospitals  

Javad 

Vatani, 

Shima 

Javadifar, 

Journal of 

education and 

health 

promotion 

PubMed 

 

   2021 

Comparison of Economic 

Evaluation Methods of 

Classic NPV, MIRR, 

AIRR, IRR in Performance 

Evaluation of 

Implementation of Health, 

Safety and Environment-

Management System 

(HSE-MS) 

Javad 

Vatani 

 Iran 

Occupational 

Health 

scopus    2020 

اقتصادی  يابیدر ارزساختار نوین 

با  HSE-MS تیریمد ستمیس

 هزینه انساني حوادث رویكرد محاسبه

 جواد وطنی،

رقیه فرهادی، 

 یوسف فقیه نیا

 SCOPUS 2 4 11-19 2019 سالمت کار ایران

Assessment of 

musculoskeletal Disorders 

in Iranian dentists 

Safoura 

Ghodsi, 

Javad 

Vatani, 

PHARMACEU

TICAL AND 

PHYTOPHAR

MACOLOGIC

AL 

RESEARCH 

ISI 

SCOPUS 

2 6 45-53 2019 

Impact of Quality, 

Perceived Value, and 

Expectations on 

Satisfaction of Blood 

Donors of Rasht  Blood 

Transfusion Organization 

Mehrabian 

Fardin, 

Javad 

Vatani. 

Talakoob 

M 

Asian Journal 

of 

Pharmaceutics 

(AJP) 

ISI 

SCOPUS 

12 4 S1-S5 2018 



 


A Framework for the 

Calculation of Direct and 

Indirect Costs of Accidents 

and Its Application in the 

Accidents of Construction 

Industry at Iran in 2013 

Javad 

Vatani., 
GebraeilNa

sl 

saraji*.,Ab

olghasem 

Pourrez., 

Trauma 

Monthly 

ISI 

SCOPUS 

 

Q1 

22 1 e26117 2017 

Applicability of universal 

thermal climate index 

(UTCI) in occupational 

heat stress assessment: A 

case study in brick 

industries 

Vatani, J., 

Golbabaei, 

F., 

Dehghan, 

S.F 

Industrial 

Health 

ISI 

SCOPUS 

 

If: 1.45 

54 1 14-19 2016 

The Relation of Costs 

Accidents by 

Establishment of Health, 

safety and Environment  

Management System 

(HSE-MS) of Construction 

Industry in Tehran city 

Javad 

Vatani., 
saraji*.,Ab

olghasem 

Pourrez., 

Mahmood 

Salesi., 

Red crescent ISI 

If: 0.5 

 

Q1 

18 12 e27140 2016 

Psychosocial and 

individual characteristics 

and musculoskeletal 

complaints among clinical 

laboratory workers 

Sadeghian 

F, Kasaeian 

A, Vatani 

Javad, 

JOSE ISI 

If: 0.5 

20 2 355-

361 

2014 

Psychosocial Factors and 

Musculoskeletal Pain 

Among Rural 

Hand-woven Carpet 

Weavers in Iran 

Reza 

Chaman , , 

Sadeghian, 

Javad 

Vatani 

Safety and 

Health at Work 

PUBME

D 

6  120-

127 

2015 

Distribution of the Volatile 

Organic Pollutants in 

Ambient 

Air of the Sar-Cheshmeh 

Copper Complex Unit 

Vatani J, 

Faghihi A, 

Bahrami A, 

Akhgar M 

EJSR: 

European 

Journal of 

Scientific 

Research 

Embase 

Scopus 

ISC  , 

Elsevier 

Bibliogra

p 

39 3 422-429 2010 

The effect of Acupressure 

on Quality of Sleep in 

hemodialysis patients 

Nasiri E, 

Vatani J,  
Raei M 

J. Med. Sci. Embase 

Scopus 

ISC  , 

Elsevier 

   2011 

Survey the Prevalence of 

Internet Addiction and its 

Influential Factors in 

Persian College Student in 

2011 

E Nasiri, M 

Raei, J 

Vatani, 

Middle-East 

Journal of 

Scientific 

Research 

Thomson 

Reuters 

(ISI) 

10 1 50-53 2011 

Survey of emitted 

Benzene, Toluene and 2-

propanol in air ambient of 

the Copper industrial 

 

Vatani J, 
Faghihi A, 

Bahrami A, 

Raei M, 

Research 

Journal 

Environmental 

Science 

Thomson 

Reuters 

(ISI) 

 

   2011 



 


Job Stress and related 

factors in Nurses 

M 

Karchani, J 

Vatani, 

Electronic 

Physician 

Journal 

Embase 

Scopus 

ISC  , 

Elsevier 

publication 

Assessment of Ultraviolet 

radiation Exposure of 

Welders Working in 

Shahroud City, 2014 

Javad 

Vatani., 

Hossain 

ghasemzad

eh 

Journal of 

Occupational 

Health and 

Epidemiology 

ISC publication 

اپیدمیولوژی ینج ساله و برآورد 

حوادث در کارگران ساختماني یزد بر 

 اساس مدل سری های زماني

دکتر عباس 

بهرامپور ، رضا 

جعفری ، جواد 

 وطني

مجله دانشگاه علوم 

 پزشكي کرمان

EMBAS

E,  

Scopus, 

16 2 15

6-

16

4 

1388 

بررسي اپیدمیولوژی حوادث در 

 کارگران صنعت ساختماني کرمان

طني ، جواد و

 محمود ثالثي

مجله دانش و 

 تندرستي

Copernic

us, 

IMEMR,  

 

بررسي اختالالت اسكلتي و عضالني 

 در کارمندان بانک شهر یزد

غ ،  ر جعفری

ج حلواني ، 

 وطني

 1390 1-7 1 3  طب کار

ارزیابي وضعیت کاری در کارخانه 

 فروآلیاژ با
OWAS , RULA , QEC 

ر  غ حلواني ،

، ج  جعفری

 وطني

-19 1 2  کار طب
14 

1389 

Assessing the Ultraviolet 

Exposure Level in Welding 

Workers of Sar-Cheshmeh 

Copper Complex 

Javad 

Vatani, 

Mehdi Raei 

 

Zahedan 

Journal of 

Research in 

Medical 

Sciences 

 2013; 15 (4): 76-77. 

 

 مقاالت ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیرهث(

عنوان همايش،  نويسندگان نوان مقالهع

 كنفرانس و غيره

 زمان همايش محل برگزاري نوع ارائه

ارائه ساختاری جهت 

 محاسبه هزینه حوادث

جواد وطني، جبرائیل 

نسل سراج و ایرج 

 محمد فام

نهمین همایش ایمني 

 و بهداشت کار

خرداد ماه  21و  20 علوم پزشكي یزد سخنراني

1394 

دید در ارائه رویكرد ج

ارزیابي اقتصادی تاثیر پیاده 

بر  HSEسازی سیستم 

 هزینه انساني حوادث

جواد وطني، جبرائیل 

نسل سراج و ایرج 

 محمد فام

نهمین همایش ایمني 

 و بهداشت کار

خرداد ماه  21و  20 علوم پزشكي یزد سخنراني

1394 

شناسایي و اندازه گیری 

آالینده های آلي فرار در 

رسازی هوای واحد پر عیا

 مجتمع مس سرچشمه

جواد وطني ، 

عبدالرحمن بهرامي ، 

 علي فقیهي

دومین کنفرانس بین 

المللي سالمت ، ایمني 

و محیط زیست  

HSE 09 

تل ه-تهران سخنراني

 المپیک

10-11/8/1388 



 


بررسي اپیدمیولوژی 

حوادث در کارگران صنعت 

ساختماني جنوب شرق 

 ایران

جواد وطني شعاع ، 

 محمود ثالثي

ارمین کنگره بین چه

المللي بهداشت ، 

درمان و مدیریت در 

 حوادث

دانشگاه علوم  سخنراني

 پزشكي ایران

24-26/9/1388 

 يكیزیف -كویسا يبررس

 يعضالن -ياختالالت اسكلت

و رانندگان  انیدر نانوا

 در شهرها  ونیکام

جواد وطني ، محمود 

 ثالثي و ...

سومین سمینار تازه 

 های علوم بهداشتي

دانشگاه علوم  رپوست

 پزشكي تهران

 1385اسفند//2

بررسي وضعیت بدني با 

 , OWASروش های 

RULA , QEC 

جواد وطني ، رضا 

جعفری ، احمد 

 عبدالمالكي

دهمین سمینار 

کشوری دانش و 

 تندرستي

دانشگاه علوم  پوستر

 پزشكي شاهرود

 1389آذر//14-15

بررسي جامع حوادث 

رانندگي در کشور )ایران( و 

ه سیستم مدیریت ارائ

 حوادث رانندگي

جواد وطني ، رضا 

 جعفری

دومین همایش 

سراسری پیشگیری از 

آسیب ها و ارتقاء 

 ایمني در حوادث

دانشگاه علوم  سخنراني

 پزشكي کرمان

3-5/12/1387 

شناسایي و اندازه گیری 

آالینده های زیست 

 محیطي آلي فرار

جواد وطني ، علي 

فقیهي ، عبدالرحمن 

 بهرامي

ایش منطقه ای هم

محیط زیست و توسعه 

 پایدار

دانشگاه آزاد  

 واحد کرمان

 1388آبان//20-21

 -ياختالالت اسكلت يبررس

 يعضالن

همایش کشوری  جواد وطني

 بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم  سخنراني

 پزشكي ایران

26/7/1386 

نانو فناوری برای حفاظت 

 در مقابل پرتو فرابنفش

جواد وطني ، محسن 

 چانيکار

چهارمین همایش 

 علوم بهداشتي

دانشگاه علوم  سخنراني

 پزشكي تهران

 1387اردیبهشت//31

نانو ذرات و بهداشت حرفه 

 ای

چهارمین همایش  جواد وطني

 علوم بهداشتي

دانشگاه علوم  پوستر

 پزشكي تهران

 1387اردیبهشت//31

سالمت جوامع کارگری در 

 کشورهای توسعه یافته

ینار دومین سم جواد وطني

کشوری ابعاد رفتاری 

 در سالمت

دانشگاه علوم  سخنراني

 پزشكي شاهرود

 1390آذر//28-29

بررسي کمر درد و عوامل 

مرتبط در زنان قالیباف 

 منطقه طرود شاهرود

 م مسعودی، ش

زاهدی، م بخشي، ر 

چمن، ف صادقیان، 

 جواد وطني

دومین سمینار 

کشوری ابعاد رفتاری و 

 اجتماعي در سالمت

دانشگاه علوم  پوستر

 پزشكي شاهرود

 1390آذر//28-29

بررسي بیماری های 

چشمي و پوستي و برخي 

عوامل مرتبط با آن در 

 جوشكاران شهر شاهرود

حسین قاسم زاده، 

جواد وطني، مهدی 

 راعي، پوریا شهریان

یازدهمین سمینار 

کشوری دانش و 

 تندرستي

دانشگاه علوم  سخنراني

 پزشكي شاهرود

 1390آذر//28-29

رابطه بین دوز پرتو 

فرابنفش دریافتي و وجود 

بیماری های پوستي و 

چشمي در جوشكاران شهر 

 1389شاهرود در سال 

حسین قاسم زاده، 

جواد وطني، مهدی 

 راعي، پوریا شهریان

هفتمین همایش 

ساالنه دانشجویان 

علوم پزشكي شرق 

 کشور

دانشگاه علوم  پوستر

 پزشكي مشهد

 1390آبان  27الي  25



 


 شده چاپکتب ج( 

 تاريخ انتشار مجوز علمي نويسنده گان محل انتشار كتابنام 

 1398 گيالن جواد وطني ن آورانف-تهران hseمذاكره در سيستم 

 1398 گيالن جواد وطني ن آورانف-تهران آتش به زبان مهندسی

 1398 گيالن جواد وطني ن آورانف-تهران از حادثه آموخت

 1397 گيالن جواد وطني ن آورانف-تهران حمل و نقل خطاي انسانی در سيستم

 1397 گيالن جواد وطني ن آورانف-تهران درمانخطاي انسانی در سيستم 

 1397 گيالن جواد وطني ن آورانف-تهران خطاي انسانی در سيستم بهداشت

 1397 - جواد وطني ن آورانف-تهران سيستم مديريت ايمنی، بهداشت كار و محيط زيست

 1394 - جواد وطني ن آورانف-تهران ISO 45001اندارد است

 1394 - جواد وطني ن آورانف-تهران ايمنی و بهداشت كار در صنايع شيميايی

 1394 - جواد وطني ن آورانف-تهران آناليز حوادث در صنايع هوانوردي

 1394 - جواد وطني ن آورانف-تهران HSE اقتصاد 

م مديريت ايمنی، راهنماي ارزيابی اقتصادي سيست

 بهداشت و محيط زيست

 1394 - جواد وطني ن آورانف-تهران

 1394 - جواد وطني ن آورانف-تهران كتاب كار: سه گام تا كار ايمن

 1394 - جواد وطني ن آورانف-تهران شش گام تا كار ايمن

 راديواكولوژي

 مواجهات شغلي و محیطي

 1390 شاهرود جواد وطني نتشارات ديباجا-تهران

 دانشگاهیهای تحقیقاتی پروژه

 نوع فعاليت عنوان طرح
 

وضعيت فعلي  محل تامين اعتبار
 طرح

مدت 
 طرح

 محل تصويب

در  يحوادث شغل یهزینه بستر يبررس

تا  1395کشاورزان شهرستان رشت از سال 

1396 

دانشگاه علوم  مجری

 گیالنپزشكي 

دانشگاه علوم  ماه 12 قرار داد
 گيالنپزشكي 

 شغلی ترومای  و تدوین استاندارد ایمنی وطراحی 

STANDARD Trauma & safety  در صنایع

 ISO 31000  ،ISO 9001 و سازمانها بر اساس

AND ISO 45001 ،و ارائه راهنماهای استقرار

 رشت پورسینای بیمارستان در ارزیابی و ممیزی

دانشگاه علوم  مجری

 گیالنپزشكي 

دانشگاه علوم  ماه 12 قرار داد
 گيالنشكي پز



 


برای  رییی شاخص های رفتاریِ حادثه پذ سهیمقا

تصادف در  بدون رانندگان خودروهای سواری با و

 النیاستان گ

دانشگاه علوم  مجری

 گیالنپزشكي 

دانشگاه علوم  ماه 12 قرار داد
 گيالنپزشكي 

بررسي حوادث در کارگران ساختمان سازی شهر 

 کرمان

دانشگاه علوم  مجری

 پزشكي کرمان

دانشگاه علوم  ماه 6 خاتمه يافته
 پزشكي كرمان

ارزیابي میزان مواجهه با اشعه فرابنفش در 

 جوشكاران مجتمع مس سرچشمه

دانشگاه علوم  مجری

 پزشكي کرمان

دانشگاه علوم  ماه 6 خاتمه يافته
 پزشكي كرمان

 -بررسي پوسچر کاری ، اختالالت اسكلتي

یباف عضالني و اختالالت بینایي در زنان قال

 1389منطقه طرود در شهرستان شاهرود سال 

دانشگاه علوم  مجری

 پزشكي شاهرود

دانشگاه علوم  ماه 12 در حال اجرا
 پزشكي شاهرود

 اپيجمع آوری ، ارزیابي و انتشار الكترونیكي و چ

مقاالت دهمین همایش کشوری دانش و 

کارگاه پژوهشي  4تندرستي همراه با برگزاری 

 کشوری

ه علوم دانشگا مجری

 پزشكي شاهرود

دانشگاه علوم  ماه 3 خاتمه يافته
 پزشكي شاهرود

بررسي وضعیت ایمني ، بهداشت و محیط زیست 

 فضاهای آموزشي

دانشگاه علوم  همكار

 پزشكي شاهرود

دانشگاه علوم  ماه 6 در حال اجرا
 پزشكي شاهرود

ارزیابي میزان مواجهه با اشعه فرابنفش در 

 دجوشكاران در شهر شاهرو

دانشگاه علوم  مجري

 پزشكي شاهرود

دانشگاه علوم  ماه 6 در حال اجرا
 پزشكي شاهرود

بررسي استرس شغلي در میان پرسنل مامایي در 

 1390بیمارستان فاطمیه شهر شاهرود  

دانشگاه علوم  مجري

 پزشكي شاهرود

دانشگاه علوم  ماه 6 در حال اجرا
 پزشكي شاهرود

ابعاد  یکشور رنایسم نیهم زمان دومبرگزاری 

همایش  نیازدهمیدر سالمت و  ياجتماع یرفتار

  يدانش و تندرست یکشور

دانشگاه علوم  مجری

 پزشكي شاهرود

دانشگاه علوم  ماه 3 در حال اجرا
 پزشكي شاهرود

 پروژه تحقیقاتی صنعتی 

 پر شناسایي و اندازه گیری ترکیبات آلي فرار در هوای واحد

 عیار کني مجتمع مس 

جری: صنعت م

 صنایع ملي مس

وضعيت طرح: 
 خاتمه يافته

مدت 
 11اجرا: 
 ماه

 

مبلغ طرح: 

4500000 

 تومان 

 ( فعالیت های آموزشی )تدریس(ح

 محل تدريس واحد عملي واحد تئوري مقطع تحصيلي و رشته نام درس

گازي پارس  4پااليشگاه   ساعت 16 مديران و كارشناسان HSEاقتصاد 
 جنوبي

 پتروشيمي بندر امام ره  ساعت 16 ناسانكارش HSEاقتصاد 

 پتروشيمي بندر امام ره  ساعت 8 مديران HSEاقتصاد 



 


كارشناسي پيوسته و ناپيوسته  ایمني در محیط کار یک
 بهداشت حرفه اي

 علوم پزشكي گيالن 2 4

كارشناسي پيوسته و ناپيوسته  ایمني در محیط کار دو
 بهداشت حرفه اي

 علوم پزشكي گيالن 2 4

كارشناسي پيوسته و ناپيوسته  ایمني در محیط کار سه
 بهداشت حرفه اي

 علوم پزشكي گيالن 2 4

كارشناسي پيوسته و ناپيوسته  مدیریت و ارزیابي ریسک
 بهداشت حرفه اي

 علوم پزشكي گيالن 2 4

كارشناسي پيوسته و ناپيوسته  کارورزی دانشجویان
 بهداشت حرفه اي

 علوم پزشكي گيالن 12 

 منطقه صنعتي عسلويه  ساعت HSE 20كارشناسان واحد  زیابي ریسک مواد شیمیایيار

 منطقه صنعتي عسلويه  ساعت HSE 24كارشناسان واحد  طراحي و ارزیابي مهندسي روشنایي

 منطقه صنعتي  ساعت 14 كارشناسان آنالیز حوادث و تحلیل حوادث

پرسنل خطوط انتقال نفت  بهداشت صنعتي
 حمود آبادمنفت -شاهرود

 ادنفت محمود آب-  ساعت 12

پرسنل خطوط انتقال نفت  پدافند غیر عامل
 شاهرود

شركت خطوط انتقال   ساعت 12
 نفت شاهرود

 شناسایي عوامل فیزیكي زیان آور

 محیط کار

دانشگاه علوم پزشكي  واحد  1 واحد( 5/1) كارداني بهداشت حرفه اي
 شاهرود

 ورشناسایي عوامل شیمیایي زیان آ

 محیط کار

دانشگاه علوم پزشكي  واحد  1 واحد( 5/1) كارداني بهداشت حرفه اي
 شاهرود

آشنایي با روش های کنترل آلودگي 

 هوا

دانشگاه علوم پزشكي   واحد( 2) كارداني بهداشت حرفه اي
 شاهرود

ي دانشگاه علوم پزشك واحد( 5/0) واحد( 5/0) كارداني بهداشت حرفه اي حوادث ناشي از کار
 شاهرود

دانشگاه علوم پزشكي   واحد( 2) كارشناسي بهداشت عمومي کلیات بهداشت حرفه ای
 شاهرود

دانشگاه علوم پزشكي   واحد( 2) كارداني بهداشت محيط کلیات بهداشت حرفه ای
 شاهرود

 دانشگاه علوم پزشكي ساعت 4 ساعت 4 كارشناس بهداشت حرفه اي آشنایي با نرم افزار های ارگونومي
 شاهرود

 سپاه بهار ----- ---- -- امداد و بهداشت

كارشناسي پيوسته بهداشت  ديناميک گازها و آئروسل ها
 حرفه اي

دانشگاه علوم پزشكي   واحد( 2)
 شاهرود



 


دانشگاه علوم پزشكي   واحد( 4) كارداني بهداشت حرفه اي كارورزي در عرصه
 شاهرود

كارگاه پيش رفته روش تحقيق و 
 نويسيپروپوزال 

دانشجويان دانشگاه علوم 
 پزشكي شاهرود

دانشگاه علوم پزشكي  ساعت 5/7 ساعت 5/7
 شاهرود

كارگاه توانمند سازي پژوهشي 
 دانشجويان جهت ارسال مقاله به كنگره

دانشجويان دانشگاه علوم 
 پزشكي شاهرود

دانشگاه علوم پزشكي  4 4
 شاهرود

دانشگاه علوم پزشكي  واحد 2 واحد( 2) كارداني بهداشت حرفه اي كارورزي در عرصه
 شاهرود

دانشگاه علوم پزشكي   واحد( 2) كارشناسي بهداشت عمومي کلیات بهداشت حرفه ای
 شاهرود

كارشناسي پيوسته بهداشت  آشناي با صنايع و شناخت فنون صنعتي
 حرفه اي

دانشگاه علوم پزشكي  واحد  1 واحد( 2)
 شاهرود

 مجالت علمی تشار مرتبط با ان های فعالیت(د

 مدت همكاري نوع همكاري با مجله محل انتشار مجله نام مجله

 1388تا  1387 مدير مسئول دانشگاه علوم پزشكي كرمان بهداشت حرفه ای مجله 

 های مختلف )آموزشی، پژوهشی و اجرایی(شرکت در دوره(  ذ

 تاريخ برگزاري مدت )ساعت( محل برگزاري نام دوره

 1399 50 دانشگاه علوم پزشكي گیالن موزش پزشكي دوره مجازی آ

 1399 8 دانشگاه علوم پزشكي گیالن آموزش الكترونیكي 

ENDNOTE 1399 8 دانشگاه علوم پزشكي گیالن 

 1399 7 دانشگاه علوم پزشكي گیالن طرح دوره  –طرح درس 

 1397 6 دانشگاه علوم پزشكي گیالن 21مدیر قرن 

 1397 6 دانشگاه علوم پزشكي گیالن ظام سالمت پدافند غیر عامل در ن

 1399 6 دانشگاه علوم پزشكي گیالن اهداف نظام سالمت 

 1396 8 مرکز اموزش بازرگاني  اینده پژوهي

 1390 6 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود کارگاه فنون مطالعه

 1387  دانشگاه علوم پزشكي کرمان شرکت در کارگاه سامانه ملي مدیریت سوانح

 1387  دانشگاه علوم پزشكي کرمان شرکت در کارگاه حوادث ترافیكي

 1385 5 جامعه متخصصین بهداشت کار HSE-MSدوره 

 1387  اتاق بازرگاني و صنایع و معادن کرمان شرکت در کارگاه فناوری اطالعات



 


 1383 10 دانشگاه علوم پزشكي اراك شرکت در کارگاه های روش تحقیق

 1390 40 دانشگاه صنعتي شاهرود ضیافت اندیشه استادانطرح آموزشي 

 جوایز، تقدیرها( ر

 تاريخ دريافت مقام اعطاكننده محل دريافت عنوان

 1399 معاون توسعه دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي گیالن اقدام موثر در پیشبرد اهداف سازماني 

 1398 ون توسعه دانشگاهمعا دانشگاه علوم پزشكي گیالن  HSEبرگزاری اولین سمینار 

ر دارتقا رتبه فناوری دانشگاه علوم پزشكي گیالن 

 رتبه بندی دانشگاههای کشور 

 1397 رياست دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي گیالن

برگزاری اولین رویداد استارآپ ویكند سالمت 

 شمال کشور 

 1397 رياست دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي گیالن

 1397 رياست دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي گیالن  تنظیم سند راهبردی 

عضو دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم 

 پزشكي کرمان

 1389 معاون آموزشي دانشگاه  دانشگاه علوم پزشكي کرمان

دانشجوی برگزیده سال )نمونه( دانشگاه علوم 

 پزشكي کرمان

 1388 معاونت فرهنگي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي کرمان

دارای شرایط نخبگي و عضویت در بنیاد ملي 

 نخبگان

 دكتر ممتازمنش وزارت بهداشت
رئيس مركز مطالعات و توسعه 

 پزشكي

1388 

کسب رتبه استاني در چهارمین جسنواره جوان 

 خوارزمي

آموزش و رئيس سازمان  آموزش و پرورش

 پرورش

1381 

دبیرخانه سومین سمینار  پژوهش  برتر

 بهداشتي تازه های علوم

 دکتر مصداقي نیا

 رئیس سمینار

1385 

 دکتر مصداقي نیا دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه برتر

 رئیس دانشكده بهداشت

1385 

دانش آموخته رتبه اول در مقطع کارشناسي ارشد 

 بهداشت حرفه ای

 1389 معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي کرمان

 دكتر محمود محمدزاده ددانشگاه علوم پزشكي مشه پوستر برتر
 رياست دانشگاه

1390 

 ها و مجامع علمیعضویت در انجمن( ز

 مدت عضويت محل فعاليت مجمع نوع همكاري و سمت نام مجمع

 لغايت از

 كنون 1388 تهران عضو باشگاه پژوهشگران دانشجو



 


 و داور مقاالت ها و شوراهاعضویت در کمیته( ژ

اري با نوع همك نام كميته يا شورا
 كميته يا شورا

 مدت فعاليت مكان يا سازمان مربوطه

 لغايت از

 نونتا ک-1396 گیالندانشگاه علوم پزشكي  عضو شورا ورای پژوهشي مرکز تحقیقات تروما جاده ایشعضو 

 نونتا ک-1396 گیالندانشگاه علوم پزشكي  دبیر دبیر شورای توسعه فن آوری سالمت

 تا کنون 1389 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود عضو شورا قیقاتشورای پژوهشي کمیته تح

 تا کنون 1389 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود داور و ناظر داور و ناظر طرح های تحقیقاتي

داور مقاالت در همایش پژوهشي دانشجویان علوم 

 پزشكي

 1389آذر  11الي 10 دانشگاه علوم پزشكي گناباد داور

 1389 دانشگاه علوم پزشكي ایالم داور گاه علوم پزشكي ایالمداور مفاالت مجله دانش

عضو کمیته علمي دومین سمینار کشوری ابعاد 

 رفتاری و اجتماعي در سالمت

 1390 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود داور و تیم علمي

عضو کمیته علمي دومین سمینار کشوری دانشجویي 

 دانش و تندرستي

 1390 م پزشكي شاهروددانشگاه علو داور و تیم علمي

 فرهنگی و مذهبیاجتماعی، فعالیت های ( د

نوع همكاري با  نام كميته يا شورا
 كميته يا شورا

 مدت فعاليت مكان يا سازمان مربوطه

 لغايت از

مسئول ستاد مردمي ایران ما آیت اهلل رئیسي در 

 استان گیالن 

رئیس ستاد 

 مردمي

 1400 استان گیالن

ی ستاد دکتر سعید جلیلي در استان عضو ستاد مرکز

 همدان 

عضو شورای 

 مرکزی ستاد 

 1400 استان همدان 

کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسالمي از 

 بودرآهنگ ک-شهرستانهای بهار

 1399-1398 هرستان بهار ش-استان همدان کاندید

 1400-1382 مقاومت  بسیج پایگاه ضو شوراع-فعال عضو فعال و عضو شورای بسیج پایگاه مقاومت 

 1384-1382 اراكدانشگاه علوم پزشكي  عضو شورا عضو شورای بسیج دانشجویي

 1386-1385 تهراندانشگاه علوم پزشكي  عضو فعال عضو شورای بسیج دانشجویي

 1383 اراكدانشگاه علوم پزشكي  --------- شرکت در دوره معرفت افزایي طرح والیت

 1390 سپاه منطقه همدان --------- شرکت در دوره کارت سبز

 


