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 آباد مهدي محمدیان مستاننام و نام خانوادگی:  1/10/1365: تاریخ تولد تهرانمحل تولد: 

 دانشکده بهداشت -دامغان: آدرس

 02335220144 شماره تماس:

   mohammadiyan.mahdi@yahoo.comپست الکترونیکی: 

 : سوابق تحصیلی -2

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش مدت تحصیل نام واحد آموزشی

 از تا

 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ايمهندسی  بهداشت حرفه اي 1390 1393  دانشگاه علوم پزشکی همدان

 کارشناسی بهداشت حرفه ايمهندسی  بهداشت حرفه اي 1387 1389 تهراندانشگاه علوم پزشکی 

 کاردانی یعصنا یمهندس یصنعت یمنیا 1384 1387 یبهشت یددانشگاه علوم پزشکی شه HSEدانشکده 
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 :شغلیسوابق   -3

 نام سازمان / شرکت
مدت همکاري 

 (ماه)
 مشاورهپروژه/قت/ تمام وقت/ پاره و رابطهعلت قطع  سمت

 تمام وقت اتمام قرارداد  HSE سرپرست ماه 12 سایه سمنشرکت پخش 
  تمام وقت/ مشاوره اتمام قرارداد  HSE سرپرست ماه 24 صنعت خودرو یکانشرکت پارس ن

  م وقتتما خدمتاتمام  کارشناس بهداشت ماه12  معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوري اسالمی
 شرکت پیمانکاري میکروسیستم هگمتانهشرکت انتقال گاز ایران/ 

 (پیمان مخابرات منطقه هفت عملیات انتقال گاز ایران)
 ماه 12

 تمام وقت  اتمام زمان پیمان  HSEمسئول 

  پاره وقت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد  HSEمسئول  ماه 18 نورد شرکت سیمین

  پاره وقت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد  HSEمسئول  اهم15 شرکت لوله جهانیان

  پایان پروژه همکار پروژه ماه 6 انجام پروژه نمونه برداري هوا

  پایان پروژه همکار پروژه ماه 6 انجام پروژه آنتروپومتري

 تالیفات -6

 پایان نامه: -الف

 سازمان حامی سال عنوان پایان نامه

به   ACGIH HALو OCRA Index، Strain Indexه روش بررسی همبستگی نتایج س
 اندام فوقانی اختالالت اسکلتی عضالنیارزیابی ریسک منظور

 همدان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 1392

 طرح تحقیقاتی: -ب

 سازمان حامی سال عنوان طرح تحقیقاتی

 دانشگاه علوم پزشکی همدان یقاتمصوب مرکز تحق ییطرح دانشجو 1391 نشانان سترین حرارتی در آتشبراي کاهش ا  کننده اي خنک بررسی استراتژي مداخله 
 دانشگاه علوم پزشکی همدان یقاتمصوب مرکز تحق ییطرح دانشجو 1393 بدن یايزوا یريگ اندازه يبرا یامترو ساخت دستگاه الکتروگون یطراح 
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آن با  یسهو مقا یکی، بعثت و خانواده از نظر ارگونوم501 هاي یمارستانب یاتاق جراح یابیارز
 اصالح آن يموجود و ارائه راهکارها ياستانداردها

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش HSRو  یپژوهش يطرح مصوب شورا 1393

 یسکارکنان در مواجهه با تشعشعات و امواج الکترومغناط یطیو مح يفرد یابیو ارز یبررس 
 (ص) آجایاءخاتم االنب ییاقرارگاه پدافند هو

 (ص) ارتش یاءخاتم االنب ییقرارگاه پدافند هوا یقاتطرح مصوب مرکز تحق 1393

 مقاالت -ج

 مشخصات مجله عنوان مقاله

 )1390-10( 1شماره  - 1دوره  فصلنامه بهداشت و ایمنی کار )2007استاندارد ( ISO11228-3با استفاده از روش  يپوسچر کارکنان یک صنعت خودرو ساز یارزیاب
به منظورارزیابی ریسک   ACGIH HALو OCRA Index ،Strain Indexسه روش  یجنتا یبررسی همبستگ

 یاختالالت اسکلتی عضالنی اندام فوقان
 یو مهندس یفصلنامه انجمن ارگونوم

 یرانا یعوامل انسان
 92 ییزپا -2شماره  -1دوره 

 چاپدر انتظار و  یرشپذ یزدفصلنامه طب کار  شده یرفتهنشانان  پذ آتش ناشی از لباس حفاظتیبراي کاهش استرین حرارتی   کننده خنک يا استراتژي مداخله یک یبررس

 ارائه: -د

 محل برگزاري همایش نحوه ارائه عنوان مقاله

بهداشت و  يسراسر یشهما هفتمین پوستر )2007استاندارد ( ISO11228-3با استفاده از روش  يپوسچر کارکنان یک صنعت خودرو ساز یارزیاب
 کار یمنیا

 قزوین یدانشگاه علوم پزشک

در کارگران  یعضالن یاختالالت اسکلت وعیش زانیبر م یاجتماعی روان يفاکتورها سکیارتباط ر یبررس
 رانیا يبهداشت حرفه ا يسراسر شیهماهشتمین  -پوستر  -جوشکار همدان

بهداشت  يسراسر یشهما شتمینه پوستر
 کار منییو ا

 مازندران یدانشگاه علوم پزشک

 ینهشتم  -پوستر -شهرستان همدان یو عوامل وابسته به آن در کارکنان مراکز بهداشت یفرسودگ یبررس
 یرانا يبهداشت حرفه ا يسراسر یشهما

بهداشت  يسراسر یشهما شتمینه پوستر
 کار یمنیو ا

 مازندران یدانشگاه علوم پزشک
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