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 تحصیالت
  3170بهداشت حرفه ای  -79فوق لیسانس دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 

  3171-3170دانشگاه علوم پزشکی تهران،بهداشت حرفه ای  لیسانس ،
  3138-73فوق دیپلم ، دانشکده حفاظت و بهداشت کار ، تهران 

 

 داور مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -
 

 (JOHEمجله انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان)داور  -
  
  

 کتاب 
 

 ترجمه -( 3193صصین ایمنی و بهداشت شغلی )چاپ تعاریف،تبدیالت و محاسبات برای متخ -3

  وتالیفترجمه  – ( 3193( )چاپ دوم 3191بهداشت هوا و روشهای مبارزه با هوا)چاپ  -1

 وتالیفترجمه  -( 3198 چهارم (  )چاپ   3191ایمنی در برق)چاپ  -1

 ترجمه -(  3190اصطالحات بهداشت حرفه ای )چاپ  -1

 تالیف -3185   –بیماریهای شغلی  -0
 در دست چاپ –ترجمه  –شغلی بیماریهای اپیدمیولوژی  -3

  
 

 در مجالت چاپ شده مقاالت 
 

بررسی اثرات توأم صدا وتولوئن بر قدرت شنوایی کارگران پروین نصیری ، فریده گلبابایی ، اکبر احمدی آسور "  -3
 ( 3193)مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشت" 
میزان آگاهی دانشجویان مدیریت در مورد اثرات وعوارض دالوری ، اکبر احمدی آسور ، ملیحه نوری "مریم  -1

فصلنامه علمی  " 3191مصرف ترکیبات اکستسی )قرص اکس( در دانشگاه های تهران وعلوم پزشکی ایران در سال 
  3193شهریور  –، مرداد  1دوره نهم ، شماره –پژوهشی بابل 

 
"بررسی میزان نگرش دانش جویان در مورد اثرات وعوارض ، اکبر احمدی آسور ، ملیحه نوری مریم دالوری  -1

پزوهشی کومش دانشگاه علوم  –فصل نامه علمی  "   3191مصرف اکستس )قرص اکس( در شهر تهران در سال 
 8 90زمستان  -1شماره  – 9دوره  –پزشکی سمنان 

)  "( در شهر سبزوار co, so2 ,no2جش میزان آالیندههای هوا )" سناکبر احمدی آسور ، احمد اله ابادی  -1
 3198 –پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (  –اپ در مجله علمی چپذیرش شده جهت 

5- Amani Fm1, Daroghe F , Akharbeen K,   Ahmadi Asour A . Evaluation of nvironmental and 

occupational health students’ attitudes toward their field of study at Ardabil University of 

Medical Sciences, Iran, in 2013.  JOHE, Spring 2015; 4 (2)   
6- Ahmadi Asour A , Golbabaei F  , Nassiri P,. A survey of the effect of toluene on the 

impact of noise on hearing loss in workers.  JOHE, Autumn 2014; 3(4)   
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 ( 3179) مجله ایمنی و صنعت    "ایمنی و نقش آناکبر احمدی آسور " -7
 
 ( 3178) مجله ایمنی و صنعت     "ایمنی اکبر احمدی آسور  " -9
 
 ( 3195)مجله ایمنی و  صنعت   – "مدیریت ایمنی )بخش سوم(اکبر احمدی آسور  " -8
 

 ( 3193یمنی و  صنعت   ) مجله ا– "مدیریت ایمنی )بخش چهارم(اکبر احمدی آسور  " -35
 
  

 
 
 
 

 به صورت سخنرانی در همایش ها ارایه شده  مقاالت
 

 –) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط  " نقش نانو فنآوری در حل مشکالت زیست محیطی- اکبر احمدی آسور " -3 
 ( -3191تهران

 
اولین همایش صدا ، سالمتی ، "گران  بر قدرت شنوایی کار ئنبررسی اثرات توأم صدا وتولو اکبر احمدی آسور " -1

 3191اسفند  1-1،  وتوسعه مشهد مقدس
 
بررسی میزان شیوع اختالالت اسكلتي عضالنی در پرستاران اکبر احمدی آسور  ، محمد طاهری نامقی " -1

 93بیمارستانهای شهر نیشابور" ) همایش پرستاری وپیراپزشکی ، دزفول دیماه 
 
 –، همایش کشوری "عوامل محیطی در شدت تاثیر گذاری صدا بر افت شنوایی کارگران  نقشاکبر احمدی آسور  " -1

 (3191دیماه  8-9دانشجویی بهداشت حرفه ای ) 
 
، همایش سراسری  "واحد هاي صنعتي  نقش ايمني و بهداشت حرفه اي در افزايش بهره ورياکبر احمدی آسور  " -5

صنفی مهندسین ایمنی وبهداشت صنعتی خراسان رضوی ، اردیبهشت  ایمنی وسالمت محیط کار ، کانون انجمن های
3199 

 
بررسی میزان آگاهی کارگران و کارفرمایان معادن سبزوار از عوامل به وجودآورنده اکبر احمدی آسور  " -3

 (3191آذر  31 -33–کرمان   –)همایش ایمنی و بهداشت معادن " بیماریهای شغلی 
 
بررسی الگوی مصرف آب در فرهنگ جامعه ، همایش ملی ومیان ربانو موسی زاده "اکبر احمدی آسور  ، شه -7

 مشهد مقدس – 3198آبان  35-8رشته ای " آب و ارزشهای فرهنگی آن " 
 
همایش    -بررسی الگوی مصرف انرژی در بین کارکنان بسیجی اکبر احمدی آسور  ، شهربانو موسی زاده " -9

 ، دانشگاه بیرجند3199   ،آذر "علمی بسیج و اصالح الگوی مصرف
 3181خرداد  –یزد  –طراحی الگ بوک بهداشت حرفه ای . ارائه در ششمین همایش بهداشت حرفه ای  -8
 
 
 

 مقاالت ارائه در همایش ها به صورت پوستر
 

عه  دومین همایش صدا،سالمتی و توس )-"بررسی آلودگی صوتی در صنایع شهرستان سبزواراکبر احمدی آسور "  -3
 (3191کاشان -
هشتمین همایش ملی  -)"بررسی وضعیت سر و صدا در بیمارستانهای شهرستان سبزواراکبر احمدی آسور " -1

 ( 3191تهران  -بهداشت محیط
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ملی ساماندهی مدیریت ایمنی و  اولین همایش)"  استراتژیهای پیشگیری در بهداشت صنعتیاکبر احمدی آسور  " -1
 ( 3191ن تهرا  بهداشت حرفه ای 

 –، همایش کشوری  "ش میزان حوادث رانندگیهبررسی لزوم آموزش در کاحجت زینلی ، اکبر احمدی آسور  "  -1
 (3191دیماه  8-9دانشجویی بهداشت حرفه ای ) 

 
سیمنار  )بررسی شاخص های ایمنی وترسیم چارت کنترل در شرکت پاالیشگاه نفت تهران" اکبر احمدی آسور  "  -0

 ( 93دانشجویی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پژشکی ایران ، آبا نماه 
6- Ahmadi Asour,Akbar " AIR POLLUTION EVALUATION OF SABZEVAR CITY" 
Greek, September 2008 

 
 –تهران  –ار دانشجوی تازه های نانو ینسم – "نانو تکنولوژی وبهداشت حرفه ای اکبر احمدی آسور " -7

 3197اردیبهشت 
 
، اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی صنعتی  "استکهلم وآالیندههای آلی پایدارکنوانسیون اکبر احمدی آسور " -9

 3197اردیبهشت  –، بهداشت حرفه ای ومحیط زیست در سازمانها ، اصفهان 
 
ین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی ، اول" هوای شهر سبزوار آالیندههای بررسی وضعیت اکبر احمدی آسور  " -8

 3197اردیبهشت  –صنعتی ، بهداشت حرفه ای ومحیط زیست در سازمانها ، اصفهان 
 
،اولین همایش سراسری بهداشت وایمنی کار "بررسی وضعیت آلودگی شهر سبزوار  " اکبر احمدی آسور -35 

 3199وششمین همایش بهداشت حرفه ای . اردیبهشت 
 

سنجش میزان تراکم منوکسید کربن در هوای شهر سبزوار ومقایسه آن با االیندهها ی دی آسور  "اکبر احم -33
  3198آبان  31-9، چهارمین همایش ونمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ،"دیگر

 
تی ، دومین همایش تهویه وبهداشت صنع"تاثیر تهویه بر بهبود شرایط ساختمان های بیمار اکبر احمدی آسور  " -31

 3198. دانشگاه شریف . اسفند 
ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  IAQ)بررسی اثرات کیفیت هوای داخل )اکبر احمدی آسور  " -31

، دانشگاه علوم پزشکی  3185اردیبهشت  31-31 –هفتمین مهایش ایمنی وبهداشت کار "  بر سالمت کارکنان

 قزوین

14-- Ahmadi Asour,Akbar; Allah Abadi , Ahmad" Sick building syndrom in 
Central Building  Of sabzevar  Medical Sciences" The 4th  Regional 
Conference on Occupational Health (RCOH2011), kuala 
Lumpur,Malaysia.23-25th june 2011.  

 
 
 
 

 شرکت در همایش ها بدون ارایه مقاله
 3177آبان  10 -11وتوسعه پایدار ،  نیروی کار سالمت سیمنار

  3178شاهرود  –شرکت در سومین همایش ایمنی در معادن 
 اولین همایش سراسری بهداشت وایمنی کار 

 
 
 

 کارگاه های آموزشی
 

  3171آبان  Harvard Graphics Ver.3    "31- 37آموزش نرم افزار  -3
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        -3191اردیبهشت  8 –یان آور در محیط های کاری " کارگاه آموزش " روشهای اندازه گیری وآنالیز عوامل ز-1
 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 3191پیشرفته   spssکارگاه آمار و -1
  3191چگونه از یک متن علمی اطالعات استخراج کنیم -1
  3191برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس -0
 کارگاه آموزش گرامر و مکالمه زبان انگلیسی -3
 cvوه نگارش نح-7
 مقاله نویسی به زبان انگلیسی-9
 آشنایی با کتابخانه دیجیتال -8

 آشنایی با روشهای نوین تدریس-35
 اصفهان – 3197اردیبهشت  38-39کارگاههای آموزشی ایمنی صنعتی ، بهداشت حرفه ای ومحیط زیست ، -33
  سبزوار -3199بهمن  15روشهای ارزشیابی دانشجو ، -31
 شاوره دانشجویان روشهای م+-31
 دانشگاه شریف – 3198اسفند  – ((IAQارگاه آموزشی شرایط هوای مناسب داخل گ-31
 
 

 : آشنایی با
 
 word  ،spss ،excll ،power point   

 
 

 سخنرانی
 

  3191دانشکده علوم پزشکی سبزوار –روشهای اندازه گیری و آنالیز عوامل زیان آور در محیط های کاری 
  3191دانشکده علوم پزشکی سبزوار -مواد شیمیاییمدیریت جامع 

 3191دانشکده علوم پزشکی سبزوار -اهمیت ثبت اطالعات مواد شیمیایی و سموم 
 3190دانشکده علوم پزشکی سبزوار -راههای شناسایی وارزیابی سیلیس در محیط کار 

 سبزوار -3181بازآموزی پزشکان طب کار  –بررسی عوامل شیمیایی در محیط های کاری 
 
 

 عناوین
 

 3191مقام اول                                       دانشگاه آزاد اسالمی  سبزوارپژوهشگر نمونه در واحد   -3
 3191مقام دوم                                                                        8پژوهشگر نمونه درمنطقه  -1
 3191مقام دوم                        دانشگاه آزاد اسالمی  سبزوار               حد  پژوهشگر نمونه در وا -1
  3191                         دانشگاه آزاد اسالمی  سبزوار             مقام دوم در رشته احکام در واحد    -1
  3190                                                          دانشگاه آزاد    8استاد نمونه فرهنگی در منطقه  -0
 رتبه برتر دانشگاهی در فرایندهای آموزشی  –اجرای الگوی درسی بلوم  -3
 رتبه برتر دانشگاهی در فرآیند دانشگاهی -طراحی وارزشیابی الگ بوک بهداشت حرفه ای   -7
 
 

 پژوهشی طرحهای
  3171رس حرارت محیط کارساخت و ارزشیابی دستگاههای سنجش است ،طراحی -3
   طراحی و ساخت گاز متر تر دیجیتالی و آنالوگی -1
  بررسی آلودگی هوای شهر سبزوار -1
 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار یبررسی بیماری ساختمان در ساختمان مرکز-1
 استفاده از مواد زائه شهری بعنوان جاذب صدا )در دست اجرا( -0
 یاه)در دست اجرا(تاثیر آوای قران بر رشد گ -7
 بررسی هوش فرهنگی در پرسنل ومدیران دانشگاه -9
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 بررسی میزان مواجهه آرایشگران  زن با پرتو ماورای بنفش  -8
 در پرسنل ادرای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار CVS ارزیابی میزان شیوع  -35
 
 
 
 
 
 


