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پروژه های صنعتی
 -4طراحی و نظارت بر ساخت سیستم های تهویه موضعی و سیکلون واحد شارژ و برش لوله شرکت پرسیت
 -1بررسی ریسك فاکتورهای ایجاد کننده اختالالت اسکلتی – عضالنی شاغلین سالن مونتاژ به روش QECدر شرکت
صنعتی پارس خزر QEC
:-4پروژه نمونه برداری و سنجش الودگی محیطی سالن ریدراینگ مجتمع دخانیات گیالن ((مجری پروژه )
 -1پروزه کنترل سرو صدا در کارگاه های گارد و پرس شرکت صنعتی پارس خزر (طراح و ناظر)
 -0پروژه کنترل گاز و بخارات در سالن مونتاژ شرکت صنعتی پارس خزر (طراحی تهویه )
 -6طراحی ونظارت بر ساخت سایلنسر جذبی بر روی دودکش دستگاه  HTBSصنایع شیشه گیالن
 -1طراحی ونظارت سیستم تهویه موضعی اتاق چاپ قدیم شرکت صنایع شیشه گیالن
 -8همکاری در زمینه پروژه کاهش صدای پکیج زمینی شرکت مشعل کار ری
-9طراحی و نظارت بر ساخت سیستم تهویه مکنده موضعی ایستگاههای لحیم کاری سالن المپ التهابی شرکت المپ
پارس شهاب
-43پروژه کاهش الودگی صوتی ساختمان فن و فیلتر فن های  DFمجتمع دخانیات گیالن (طراح و ناظر)
-44پروژه تحقیقاتی نمونه برداری و سنجش الودگی محیطی کارخانه و انبارهای مجتمع دخانیات گیالن (مجری پروژه )
 -41پروژه کنترل فیوم های لحیم کاری شرکت مسینان (طراح و مجری)
طرح های تحقیقاتی دانشگاهی:
-4ارزیابی میزان تماس با سیلیس آزاد وبررسی اثرات ریوی آن درشاغلین صنعت شیشه سازی
 -1بررسی کمی وکیفی اشکال مختلف سیلیس آزاد ( کوارتز و کریستوبالیت)در کارگاه ریخته گری کارخانجات ماشین
سازی اراک
 -4ارزیابی عملکرد دستگاه تنفسی از طریق تستهای اسپیرومتری و تعیین میزان شیوع ناراحتی های تنفسی شاغلین
کارخانجات ایران برک  ،المپ سازی شهاب و یورتان
-1تعیین حد آستانه شنوایی کارگران در معرض سرو صدا در ده کارخانه شهرستان رشت
-0بررسی میزان سرب خون کارگران لحیم کار کارخانه المپ سازی
-6بررسی تاثیر نوع لباس کار بر شاخص استرین فیزیولوزیکی در اتاقك شرایط جوی
-1بررسی ارتباط شاخص های استرین فیزیولوزیکی و شاخص امتیاز گذاری در محیط گرم

 بررسی تاثیر وسایل حفاظت تنفسی بر روی ضربان قلب و دمای عمقی در بار کاری متفاوت-8
 طراحی و ازمون چك لیست مشاهده ای ارزیابی استرس گرمایی در محیط کار-9
بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس استنباط فرد از میزان تالش بر اساس تغییرات ضربان قلب-43
بررسی اثرات توام گرما سر وصدا و بار کاری بر روی تغییرات ضربان قلب یك مطالعه ازمایشگاهی تحت کنترل-44
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی مقدماتی استرین گرمایی کارگران در شرایط اب و هوایی اصفهان-41
بررسی رابط بین شاخص دمای تر گویسان و شاخص استرین فیزیولوزیکی در زنان تحت شرایط جوی گرم در-44
اتاقك شرایط جوی
بررسی رابطه بین ناراحتی و شرایط فیزیکی محیط کار در یك کارخانه مونتاز قطعات خودرو-41
 بررسی ارتباط بین اضافه وزن و شاخص استرین فیزیولوزیکی در شرایط گرم ازمایشگاهی-40
اعتبار سنجی یك روش پرسشنامه ای جهت ارزیابی استرین گرمایی زنان در محیط کار-46
بررسی ارتباط بین شاخص استرص محیطی و شاخص دمای تر گویسان در محیط خارج از ساختمان-41
ارزیابی استرس گرمایی و شاخص نمره استرین گرمایی در کارگران قنادی شهر اصفهان-48
 در کارگران نانوایی های شهر اصفهانHSSI  و و دمای عمقی و شاخصWBGT بررسی ارتباط بین شاخص-49
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