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 آشنایی با استانداردهای اطفاء حریق کشور روسیه درمرموعه هیای النعتی  از جمله  نیروگاههای هسته ای -1

های  درمحیط  (Risk Assessment )تهیه روش ها ودسییتورالعمل هیای اجرایی مبتنی برآنیالیز خطر  -4

 النعتی

گاه اطفاء حریق کشیور روسییه ودیگرالنایم تولید کننده وسایل وترهیزات آتش نشانی   آشینایی با دانشی   -5

 وحفاظتی آن کشور با توجه به بازدیدهای انرام شده از آن مراکز

کشور اکراین با توجه به  رونیآشینایی با سییسیتم مدیریت بحران و مدیریت اطفاء حریق نیروگاه اتمی      -8

 بکور براساس  برنیامیه هیای آژانس بین المللی انرژی اتمیبازدیدهای انرام شده از نیروگاه م

 سازمان بین المللی اطفاء حریق NFPA   آشنایی بااستانداردهای -0

 
 

 پایان نامه از جمله: 11تعداد  استاد راهنمای پایان نامه های تحصیلی:

 ال)جمکو(از سبررسی میزان افت شنوایی کارگران در کارگاههای شرکت ماشین های الکتریکی سنگین  -0

 31تا 43 

 بیمارستان ارتش مشهد به روش آنالیز ایمنی شغلیفاکتورهای ارزیابی ریسك  -5

 RULAبررسی وضعیت بدنی کارگران یکی از النایم تولید ماشین های الکتریکی سنگین به روش  -1

 ارزیابی  بار فکری و خستگی شغلی در اپراتورهای نوبت کار اتاق کنترل یك مرتمم پتروشیمی -4

 رسی رابطه تا  آوری و استرس شغلی با رضایتمندی شغلی در یك شرکت تولیدی قطعات خودروبر -5

 FMEAشناسایی ، ارزیابی و مقایسه فاکتورهای خطر به روش ویلیام فاین و  -8

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40201-020-00476-x.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40201-020-00476-x.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40201-020-00476-x.pdf


بررسی شاخ  های ایمنی و بهداشت حرفه ای کا رگران شاغل در فرآیند جمم آوری و حمل ونقل و دفم  -0

 0135سماند شهرداری سبزوار در سالمواد زائد جامد شرکت پ

وضعیت بدنی کارکنان یك النعت  در ارزیابی  QECو RULA  ،REBAبررسی و همبستگی نتایس سه روش  -4

 کابل سازی

 0135بررسی مسمومیت های دارویی و شیمیایی شهر سبزوار در سال  -3

 0130ارزیابی مرتمم عایق پردیس از دیدگاه شاخ  های ایمنی و بهداشت در سال  -01

بررسی کارآیی دو شاخ  استرین ادراکی و نمره گباری استرین گرمایی در مقایسه با شاخ  دمای تر  -00

 گویسان در یك مرموعه تولیدی لوله های النعتی

در حفاظت شنوایی شاغلین در یك شرکت پخش فرآورده  EN-010نوع  EAR MUFFبررسی میزان کارآیی - 05

 های نفتی 

 موضعی سیستم تهویه طراحی و قند وغبارات گرد با شکنی قند واحد رگران یكکا مواجهه میزان ارزیابی -01

 در یك واحد تولید لوله های النعتیBTEX ارزیابی ریسك بهداشتی مواجهه شغلی با ترکیبات -04

در کارکنان بخش اداری  (ROSA)عضالنی به روش ارزیابی سریم تنش اداری  –بررسی اختالالت اسکلتی  -05

 فرآورده های نفتی یك شرکت پخش

 هب خودرو آ  بندی تولید نوارهای النعت یك درکارگران عضالنی -اسکلتی اختالالت ریسك ارزیابی -08

 RULAروش

 0138بررسی ارتباط استرس شغلی با بار کار فکری در پرسنل بیمارستان های سبزوار در سال  -00

 بررسی ابعاد مختلف خستگی در آتش نشانان شهر سبزوار -04

 RIAMارزشیابی زیست محیطی محل دفن پسماندهای شهری شهرستان مانه و سملقان به روش -03

 در یك شرکت رینگ سازی(SPAR-H)واکاوی ریسك خطای انسانی به روش -51

 زاهوا سهنتا نورد لوله شرکت در بتیغ کاهش و کرونا ونیناسیواکس در کارکنان  یترغ یاثربخش -50

  قند کارخانه در PHEA و HEC یها روش از استفاده با شکر دیتول ندیفرآ یانسان یخطاها سكیر یواکاو -55

 0411 سال در نیریش

 نهیزم رد سبزوار شهر ییابتدا آموزان دانش یساز توانمند جهت یکیالکترون یآموزش یباز دیوتول یطراح -51

 (0133)یکیتراف حوادث از کننده یریشگیپ یرفتارها

 سال در روزیپ یساز نیماش شرکت در یشغل و یفرد یرهاییمتغ یبرخ با آن ارتباط و یمنیا رفتار یابیارز-54
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