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  کی اصفهان، دانشگاه علوم پزش 1384اردیبهشت  15-16کشوري ایمنی و بهداشت حرفه اي ، 
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  :مجري وسخنران در کارگاه

، دانشـگاه علـوم پزشـکی     1384، مهـر   (GC)گاز کرومـاتوگرافی  اصول و مبانی آشنایی با .1

.قزوین



دانشگاه علوم پزشکی  10/3/1385) ماسکهاي تنفسی و لباس ایمن(تجهیزات حفاظت فردي.2

.قزوین

دانشگاه علوم پزشکی  10/3/1385) ایمن ماسکهاي تنفسی و لباس(تجهیزات حفاظت فردي.3

.قزوین

دانشگاه علـوم  ) در هر سال دو نوبت(1387لغایت  1380کار گاه باز آموزي طب کار، از سال .4

.پزشکی قروین

دانشگاه علوم پزشکی  1/6/1389آشنایی با اصول و مبانی ارزیابی صدا در محیط هاي کاري .5

قزوین

1389آبان ماه دانشگاه علوم پزشکی قزوین . یآشنایی با اصول و مبانی تحلیل سیاس.6
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  :پروژه هاي اجرایی و کاربردي 

  

قزوین 1381وضعیت آلودگی هاي هواي محیط کار کارخانه کاچیران ، ارزیابی.1

ارخانـه پیکـره   کمحـیط کـار   آلودگی هاي صوتی وشیمیایی و همچنیین  روشنایی  اریابی.2

قزوین 1383،

  قزوین 1383خانه گلوکوزان با عومل فیزیکی و شیمیایی ، ه  کارگران کارهمواجارزیابی .3

در حروجی دودکش هاي کارخانه گلوکوزان  so2اندازه گیري و ارزشیابی گاز .4

  1383ه کارگران کارخانه رزین لبن پارس با عومل فیزیکی و شیمیایی ، همواج ارزیابی.5

1384،ارحانه ایران چسبعوامل زیان آور فیزیکی در محیط کار کو ارزشیابی اندازه گیري .6

،اندازه گیري و ارزشیابی عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کـار کارخانـه سـایپا شیشـه    .7

1385

 دسـتکش حریـر  اندازه گیري و ارزشیابی عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار کارخانه .8

،1386

 ژالتـین حـالل  محیط کـار کارخانـه   اندازه گیري و ارزشیابی عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی .9

،1386

اندازه گیري و ارزشیابی عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محـیط کـار کارخانـه ایـران قـوطی      .10

،1386

11.
اندازه گیري و ارزشیابی عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محـیط کـار کارخانـه ایـران قـوطی      .12

،1386

1386کی و شیمیایی محیط کار  کارخانه کیمیا بن، اندازه گیري و ارزشیابی عوامل زیان آور فیزی.13

1386اندازه گیري و ارزشیابی عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار کارخانه پاکشو،.14



کارخانه ریزموج سیستم، کار عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیطو ارزشیابی  اندازه گیري .15

1386

1386و حرارت،  IRکت تولید مواد ویژه لیاء با اندازه و ارزشیابی  مواجهه پرسنل شر.16

، قزوین پاد زانیچاندازه گیري و ارزشیابی  عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار کارخانه .17

1386

اندازه گیري و ارزشیابی  عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار کارخانه پاك شما قزوین .18

1386

  

 مارلیـک سـان،  عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار کارخانـه  اندازه گیري و ارزشیابی  .19

1386ن،قزوی

مارلیـک  محیط کـار کارخانـه    طراحی سیستم تهویه به مظور کنترل گردو غبار سلیس در هواي.20

1386قزوین  سان،

  ات زیست محیطی پاالیشگاه شازند اراك ظپروژه نظارت بر رعایت مالحهمکار در .21

اراك پترو شیمیات زیست محیطی ظظارت بر رعایت مالحپروژه نهمکار در .22

  ند خوزستان گتوسد ات زیست محیطی ظپروژه نظارت بر رعایت مالحهمکار در .23

سد سیمره ایالم ات زیست محیطی ظپروژه نظارت بر رعایت مالحهمکار در .24

ن،قـزوی  ،شـو پاکاندازه گیري و ارزشیابی  عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار کارخانه .25

1388بهار 

آزمایشگاه شیمی آلی دانشگاه بین اندازه گیري و ارزشیابی  عوامل زیان آور  شیمیایی محیط کار .26

1390بهار ،الملل 

  

  

  

  


