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  پایان نامه ها 

 محل انجام پایان نامه موضوع 

های  ارزیابی مواجهه جوشکاران با فیومامکان سنجی  کارشناسی ارشد :

 جوشکاری از طریق پایش های بیولوژیکی در یک صنعت پتروشیمی

 

پتروشیمی بندر امام  -اهواز

 ماهشهر

لیه و ارزیابی اثر تنش حرارتی بر پارامترهای عملکردی کبد، ک دکتری:

 خون در موش های نر مواجهه یافته با حالل تری کلرواتیلن

 

 پزشکی شیراز دانشگاه علوم

 

 

 تهیه مواد آموزشی 

ی، راهنمای طراحی بسته های آموزشی مانند پوسترهای آموزشایجاد بخش، آزمایشگاه، دانشکده، گروه آموزشی، رشته جدید، ) 

   (یادگیری یا نرم افزار آموزشی

 حل ايجادم تاريخ ايجاد  نام مواد آموزشي رديف

 

1 

 

 

راه اندازی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی 

 کار

 

93-95 

واحد -دانشگاه علوم پزشکی الرستان

 اوز

 

2 

بهداشت حرفه های مهندسی  راه اندازی آزمایشگاه 

 ای و ایمنی کار

93-95 

 

واحد -دانشگاه علوم پزشکی الرستان

 اوز

 

 

 (گواهی عضویت در بنیاد ملی نخبگان ) اخذ جوايز از جشنواره ها و المپيادهاي معتبر علمي 

 مرجع صادر کننده  نوع عنوان ديفر

 کشور بنیاد ملی نخبگان نخبگی نخبگان وظیفه جایزه برگزیده 1

 



 انجام طرحهای پژوهشی  

 (همکار اصلی طرح پژوهشی  –طرح پژوهشی مجري  -همکار اصلی طرح ملی پژوهشی  –طرح ملی پژوهشی مجري  )

 عنوان طرح پژوهشي رديف
با سمت در ارتباط 

 فعاليت 

 

1 

 

 نانکارک در آلی شیمیایی های آالینده با مواجهه  از ناشی کلیوی و کبدی خونی، عوارض ارزیابی

 جنوبی پارس منطقه پتروشیمی شرکتهای
 همکار

 

2 

 

 Sprague Dawley ییصحرا یاز مواجهه موش ها یناش یو خون یویکل ،یعوارض کبد یابیارز

 یبا استرس حرارت
 مجری

 

3 

 

اکنش در تدوین برنامه و به منظوراهلل تهران  هیبق مارستانیدر ب قیحر یساز هیشبارزیابی ریسک و 

 و ارائه راهکارهای کنترلی یشرایط اضطرار
 مجری

 

4 

 

ی اجرا و ارزیاب ارزیابی میزان مواجهه تنفسی و بیولوژیکی جوشکاران با فیوم های جوشکاری،

 سیستم تهویه مکنده موضعی برای یکی از ایستگاه ها در پتروشیمی بندر امام
 همکار

5 
مل عپرستاران،پرسنل آزمایشگاه و کارکنان اتاق  بررسی ارتباط بین بارکاری و کیفیت زندگی در

 1391بیمارستان های شریعتی و امام خمینی)ره( در سال 
 همکار

6 
 دیدگاه پرستاران در راستای اجرای نظام حاکمیت بالینیبررسی وضعیت جو ایمنی بیماران از 

 بیمارستان
 همکار

  



 ارائه مقاالت در کنگره های داخلی و خارجی   

 لی و بین المللی()شامل مقاالت کامل در کنگره های ملی و بین المللی و ارایه خالصه مقاالت در کنگره های م

 وع شرکتن محل برگزاري  موضوع  تاريخ نام کنگره رديف

 

1 

 

 

همایش کشوری 

برنامه سالمت شغلی 

کارکنان مراکز 

 بهداشتی

سال 17 و 12

1392 

The relationship between 
workload and quality of life 
among hospital staff سخنران ایران 

نخستین همایش  2

دوساالنه ارگونومی 

 ایران در همدان

 24و  23

مهرماه سااال 

1393 

س ی روند خواب آلودگی و تطابق با برر

ید  عت تول یک صاان کاری در  بت  نو

 پوستر ایران شیرآالت فوالدی

3  

نخستین همایش 

دوساالنه ارگونومی 

 ایران در همدان

 24و  23

مهرماه سااال 

1393 

تعیین میزان استرس شغلی و عوارض 

یرانا ناشیاز آن در رانندگان  پوستر 

 

 

 چاپ مقاالت در نشریات معتبر داخلی و بین المللی 
سایر  –ت علمی ترویجی مقاال –و مقاالت علمی پژوهشی داخلی  ISCمقاالت بین المللی  – ISIپژوهشی بین المللی  –)شامل مقاالت علمی  

 مقاالت(

 تاريخ انتشار نشريه نام عنوان مقاله مارهش
اسامي همكاران به ترتيب اولويت 

 )شامل نام متقاضي(

1 
Descriptive Study of Occupational Accidents and 

their Causes among Electricity Distribution 

Company Workers at an Eight-year Period in Iran 

Safety and 

Health at 

Work 

2013;4 

Abdolrasoul Rahmani, 

Monireh Khadem, Elham 

Madreseh, Habib-Allah 

Aghaei, 

Mehdi Raei, Mohsen 

Karchani 

 

2 

Toxic effects of sub-acute inhalation exposure to 

trichloroethylene on serum lipid profile, glucose 

and biochemical parameters in Sprague Dawley 

rats 

Inhalatio

n 

Toxicolog

y 

27 , 

2018 

Zahra Zamanian, Saeed 

Yousefinejad, Mohammad 

Javad Khoshnoud, 

Farideh Golbabaie, 

Somayeh Farhang 

http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86


Dehghan, Aboutaleb 

Modaresi, Sasan Amanat, 

Mohammad Reza Zare & 

Abdolrasoul Rahmani  *  

 

3 

Toxicological effects of inhalation exposure to 

trichloroethylene on serum immunoglobulin and 

electrolyte levels in rats 

Health 

Scope 

2019; 

8(3) 

Zahra Zamanian, Saeed 

Yousefinejad, Mohammad 

Javad Khoshnoud, Farideh 

Golbabaie, Mohammad 

Reza Zare, Aboutaleb 

Modaresi, Mohammad 

Reza Zarei  and 

Abdolrasoul Rahmani  *  

4 
Heavy metals determination in honey samples using 

inductively coupled plasma optical emission 

spectrometry 

Journal of 

Environmen

tal Health 

Science and 

Engineering 

13.1 

(2015) 

Aghamirlou, H. M., 

Khadem, M., Rahmani, A., 

Sadeghian, M., Mahvi, A. 

H., Akbarzadeh, A., & 

Nazmara, S. 

5 
Motivation and Job Satisfaction: A Case Study of 

an Automobile Parts Manufacturing Plant 

Journal of 

Industrial 

and 

Business 

Managemen

t 

2014, 

2(2) 

 

Adel Mazlomi, Marzieh 

Abbasinia, Somayeh 

Farhang Dehghan, 

Abdolrasoul Rahmani, 

Mehdi Asghari, Iman 

Ahmad-nezhad, Atena 

Rafiee-pour 

6 
Assessment of welding fumes effect on welders 

cognitive failure and health – related quality of life 

Internationa

l Journal of 

Occupationa

l Safety and 

Ergonomics 

19 Apr 

2016 

Abdolrasoul Rahmani, 

Farideh Golbabaei, 

Somayeh Farhang, Adel 

Mazlomi & 

ArashAkbarzadeh 

7 Simulation of Fire in Super High-Rise Hospitals 

Using Fire Dynamics Simulator (FDS) 

Electronic 

Journal Of 

General 

Medicine 

accept 
Abdolrasoul Rahmani, 

Mohammad Salem 

8 
Interactions of Cd, Cr, Pb, Ni, and Hg in their 

effects on activated sludge bacteria by using two 

analytical methods 

Environmen

tal 

Monitoring 

(2019) 

191:124 

Ayat Rahmani & Anvar 

Asadi & Ali Fatehizadeh & 

https://link.springer.com/journal/10661
https://link.springer.com/journal/10661
https://link.springer.com/journal/10661


and 

Assessment 

Abdol Rasool Rahmani & 

Mohammad Reza Zare 

9 Effects of Acute Exposure to Heat Stress on 

Immunological and Lipid Parameters in Rats 
Occupationa

l Health 

Volume 

3 , Issue 

3 , July 

2019 

Rajabi, Fazel, Zahra 

Hashemi, Aboutaleb 

Modaresi, Marjan 

Gharavi, Mohammad Ali 

Tajbakhsh, Mohammad 

Reza Zarei, Torab 

Koochaki, and Abdolrasoul 

Rahmani  *  

10 
Job Characteristics Model and Quality of Work 

Life: A Case Study of an Automobile Parts 

Manufacturing Plant 

Advances in 

Environmen

tal Biology 

8(7) , 

2014 

 

Seyed Abolfazl Zakerian, 

Mehdi Asghari, 

Abdolrasoul Rahmani, 

Iman Ahmadnezhad, 

Mehdi Kangavari, Yavar 

Gholizadeh, Marzieh 

Abbassinia 

11 
Survey of accidents in suburban Tehran and the 

prediction of future events based on a time-series 

model 

Electronic 

physician 

Volume 

6, Issue 

1, 2014 

Ghulam Heidar Teymuri, 

Rahman Bahmani, Mehdi 

Asghari, Elham Madrese, 

Abdolrasoul Rahmani, 

Marzieh Abbasini, Iman 

Ahmadnezhad, Mehdi 

Samavati 

13 
Investigation of Occupational Stress and its 

Relationship with the Demographic Characteristics 

of Workers in Ilam, Iran 

Electronic 

physician 

2013; 

Vol. 5, 1 

Abdolrasoul Rahmani, 

Roghiyeh khodaei, 

Somayeh Mahmodkhani, 

Mehrnoush Moslemi, 

Faramarz Gharagozlou, 

Iman Ahmadnezhad, 

Mohsen Karchani, Javad 

Vatani 

14 A Survey of the relation between workload and 

quality of life among hospital staff 

Pak J Public 

Health 

Vol. 4, 

No. 1, 

2014 

Seyed Abolfazl Zakerian, 

Zohreh Anbari, 

Abdolrasoul Rahmani, 

Marzieh Abbasinia, 

Somayeh Farhang 

Dehghan, Iman 

https://link.springer.com/journal/10661
https://link.springer.com/journal/10661
http://aoh.ssu.ac.ir/article-1-157-en.pdf
http://aoh.ssu.ac.ir/article-1-157-en.pdf


Ahmadnezhad, Mehdi 

Asghari 

15 
Effects of Divorce on Women's Mental Health: an 

Epidemiological Survey 

Pak J Public 

Health 

Vol. 3, 

No. 3, 

2013 

Mehdi Mokhtari, Monireh 

Khadem, Marzieh 

Abbasinia, Abdolrasoul 

Rahmani, Uonees 

Ghasembaklo, Iman 

Ahmadnezhad, Mehdi 

Asghari 

16 
Determination of Job Stresses and Their 

Consequences in Drivers in Ilam 

Electronic 

physician 

2013; 

Vol. 5, 1 

Abdolrasoul Rahmani, 

Roghiyeh khodaei2,Atena 

Farjami, Somayeh 

Mahmodkhani, Faramarz 

Gharagozlou, Iman 

Ahmadnezhad, Mohsen 

Javad Vatani 

17 

Assessment of the prevalence of occupational 

accidents and their influential factors in an 

electricity distribution company during a five-year 

period 

Electronic 

physician 

2013; 

Vol. 5, 2 

Marzieh Sadeghain, Ramin 

Ataei Farid, Ali 

Dormohammadi, Habib 

Allah Aghaei, Abdolrasoul 

Rahmani, Rozita Farhadi, 

Rasoul Eskandari, Mohsen 

Karchani 

18 
Survey and comparison of sleep quality among fixed 

and changing shift  staff in a steel factory in Tehran, 

Iran 

Electronic 

physician 

2013; 

Vol. 5, 1 

Farugh Mohammadian, 

Marzieh Abbasinia, 

Abdolrasoul Rahmani, 

Mohammad Reza 

Monazzam, Mehdi 

Asghari, Iman 

Ahmadnezhad, Ali Asadi 

19 
Effects of the Quality of Working Life on Job 

Satisfaction in an Auto Parts Manufacturing 

Factory 

Internationa

l Journal of 

Emergency 

Mental 

Health and 

Human 

Resilience 

Vol. 17, 

No. 1 • 

2014 

Zohreh Anbari, Marzieh 

Abbasinia, Monireh 

Khadem, Abdolrasoul 

Rahmani, Mehdi Asghari, 

Iman Ahmad Nezhad, 

Somayeh Farhang 

Dehghan 



20 

Occupational Exposure Assessment of Chromium 

(VI): A Review 

of Environmental and Biological Monitoring 

INTERNAT

IONAL 

JOURNAL 

OF 

OCCUPATI

ONAL 

HYGIENE 

2017 , 

Vol. 9 , 

No. 3 

MONIREH KHADEM, 

FARIDEH GOLBABAEI, 

ABDOLRASOUL 

RAHMANI 

21 
 

Relationship between oral temperature and 

sleepiness among night workers in a hot industry 

 

Journal of 

Paramedical 

Sciences 

(JPS) 

2015 

Vol.6, 

No.2 

 

Farideh Golbabaei, 

Somayeh Farhang 

Dehghan, Arash 

Akbarzadeh, Mehdi Raei, 

Abdorasul Rahmani , 

Mahsa Hami, Mohsen 

Karchani 

22 
اثر فاکتورهای محیطی بر عملکرد شغلی افراد با استفاده از آزمون های 

 دستی و ذهنی

فصلنامه 

بهداشت و 

 ایمنی کار

 ، 4 جلد

 ،2 شماره

1393 

گلبابایی، زهرا پنجعلی، مریم  فریده

، مریم رحمانى عبدالرسولبرهانی، 

 مهدی اصغری افضلی، 

23 
 شغلی فرسودگی و عمومی سالمت با شغلی رضایت بین ارتباط بررسی

 خودروسازی صنایع از یکی کارگران در

فصلنامه 

بهداشت و 

 ایمنی کار

 ، 2 جلد

 ،4 شماره

1391 

 ابوالفضل ، سید اصغری مهدی

 مرضیه ، منظم رضا محمد ، ذاکریان

 محمدیان، نیا، یوسف عباسى

 رحمانى بدالرسولع

24 
 های بیمارستان در شاغل عمل اتاق کارکنان ایمنی نگرش بررسی

 تهران پزشکی علوم آموزشی دانشگاه

فصلنامه 

 بیمارستان

 

 

 ، 13 سال

 ،3 شماره

1393 

فاروق  ،محمد عرب

عبدالرسول  ،محمدیان

 لیال ،عباس رحیمی ،رحمانی

پروین عباسی  ،امیدی

  مهدی اصغری ،بروجنی

 تاثیر مدل ویژگی های شغلی بر رضایت شغلی در یک صنعت خودروسازی 25
مجله سالمت 

 کار ایران

 ، 11 دوره

 ،3 شماره

1393 

 ، رحمانی عبدالرسول عنبری، زهره

 احمد ایمان ، نیا عباسی مرضیه

 یمهد ، صادقیان مرضیه نژاد،

 مقدم احمدیان سمانه اصغری،

http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%86%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%86%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%86%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
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 شیشه سازی صنعت یک در

 

 

 دانشگاه مجله

 پزشکی علوم

 قم

دوره 

هشتم، 

شماره 

چهارم، 

1393 

 ، راعی مهدی ، گلبابایی فریده

 ،وطنی جواد ،رحمانی عبدالرسول

 محسن ، حشیانی الماسی امیر

 کارچانی

 بیمارستان پرسنل در زندگی کیفیت و بارکاری بین ارتباط 27

 انجمن فصلنامه

 و ارگونومی

 مهندسی

 انسانی عوامل

 ایران

 ،1 دوره

 ،1 شماره

1392 

 مرضیه ذاکریان، ابوالفضل سید

 اسعد محمدیان، نیا، فاروق عباسی

ایمان  ، رحمانی عبدالرسول،  فت

 اصغری مهدی احمدنژاد،

28 
 یک در شغلی رضایت با آن ارتباط و کاری زندگی کیفیت ابعاد بررسی

 خودروسازی صنعت

 انجمن فصلنامه

 و ارگونومی

 مهندسی

 انسانی عوامل

 ایران

 ،1 دوره

 ،3 شماره

1392 

 مغال ذاکریان، ابوالفضل سید 

 ، نژاد احمد ایمان تیموری، حیدر

 عبدالرسول ،  نیا عباسی مرضیه

 اصغری مهدی رحمانی

 تعیین میزان استرس شغلی و عوارض ناشی از آن در رانندگان) پوستر( 29

نخستین 

همایش 

دوساالنه 

ارگونومی ایران 

 در همدان

 24و  23

 مهرماه

سال 

1393 

، رزیتا فرهادی، عبدالرسول رحمانی

 محسن کارچانی

30 
بررسی روند خواب آلودگی و تطابق نوبت کاری در یک صنعت تولید 

 شیراالت فوالدی) پوستر(

نخستین 

همایش 

دوساالنه 

ارگونومی ایران 

 در همدان

 24و  23

مهرماه 

سال 

3931  

، محسن عبدالرسول رحمانی

کارچانی، زینب کاظمی،  رزیتا 

 فرهادی،

31 
بررسی اختالالت و مشکالت ناشی از نوبت کاری در یکی از صنایع 

 خودروسازی

مجله دانشگاه 

علوم پزشکی 

 خراسان شمالی

 ،5دوره

 ،1 شماره

1392 

مهدی اصغری ، ایمان احمد نژاد ، 

، احمد  الرسول رحمانیعبد

http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5012038/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86


، مرضیه عباسی نیا ،  صادقی 

 احسان رضایی  ، هادی احسنی

 

 

 گواهی و مستندات سابقه خدمت هیات علمی و غیر هیات علمی( سوابق اشتغال متقاضی ( 

گذشته نام محل کار واحد  

 سازمان

نوع 

 مسئولیت

نوع 

 استخدام

 نشانی شهرستان

فارس. المرد. اشکنان. پاقالت. کارخانه  فارس. المرد قراردادی HSEمسئول  گچ جنوب کارخانه گچ جنوب

 گچ جنوب

هلدینگ  گروه صنعتی انتخاب

 لوازم خانگی

اصفهان.  قراردادی HSEمدیر 

مورچه 

 خورت

فهان. شاهین شهر. مورچه خورت. اص

 گروه صنعتی انتخاب. اسنوا

شرکت پتروشیمی مروارید )

مدیریت تعالی و توسعه 

 (سالمت

 طب صنعتی

کارشناس 

بهداشت 

 حرفه ای

 عسلویه. پتروشیمی مروارید عسلویه.  قراردادی

 شرکت گاما شرکت گاما

کارشناس 

بهداشت 

 حرفه ای

 19عسلویه. فاز  عسلویه قراردادی

 کاشی و سرامیک حافظ

کاشی و 

سرامیک 

 حافظ

 فارس. زرقان زرقان قراردادی HSEمدیر 

 پتروشیمی پازارگاد
پتروشیمی 

 مروارید

کارشناس 

 بهداشت
 پازارگادعسلویه. پتروشیمی  عسلویه قراردادی

 گازپاالیشگاه  پاالیشگاه دوم گاز 
کارشناس 

 بهداشت
 پاالیشگاه گازعسلویه.  عسلویه قراردادی

 

 


