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تاریخ اخذ  محل تحصيل رشته تحصيلي مقطع تحصيل

 مدرک

 معدل

حرفه بهداشت  کارشناسي

 ای

 ه علوم پزشكيدانشگا

 شهيد بهشتي

 16 87بهمن

بهداشت حرفه  کارشناسي ارشد

 ای

دانشگاه علوم پزشكي 

 تهران

47/17 90شهریور  

بهداشت حرفه  دکترا

 ای

دانشگاه علوم پزشكي 

 (تهران

08/18 96بهمن   

 

 نفتی  و اعتبار سنجی شاخص های استرس حرارتی در پایانه هایمقایسه  :عنوان پایان نامه کارشناسي ارشد

 ایران

 فاز ساخت  ارائه، اعتبار بخشی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد پیشرو ایمنی  :عنوان پایانامه دکترا

  Bayesian Networkو رویکرد   FTA ،BOWE-TIEپاالیشگاه های نفت و گاز با استفاده از تکنیک های 
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 :گواهينامه های آموزشي اخذ شده 

 ان دورهعنو مدت دوره موسسه آموزشي
IMQ Academy 48 سر مميزی  ساعتOHSAS18001   

IMQ Academy 48 ساعت ISO14001 سرمميزی 

 آشنایي با نياز سنجي آموزشي در سازمان ساعت 8 خانه کیفیت ایرانیان

 مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری ساعت 20 انجمن صنفی ایمنی و بهداشت قم

NIS Group 8 یندینگرش فرا ساعت 

NIS Group 2 حضور در اولين کنفرانس بين المللي ارزیابان و مميزان سيستم  روز

 مدیریت

 هامهارت 

 SPSS  ، Microsoft Office تسلط به نرم افزارهای: .1

 . تسلط به نرم افزارهای ارزیابی ریسک و نرم افزارهای ارگونومیکی2        

 دانش تخصصي:
آشنایی با استانداردهای:  -1

ISO,BS,ASTM,NFPA,EPA,OSHA,NIOSH,ACGIH,ILO,ANSI 
 آشنایی با تکنیک های نمونه برداری و آنالیز عوامل شیمیایی و فیزیکی، -2

 ارزیابی های ارگونومیکی ) آنتروپومتری ، ارزیابی ظرفیت کار فیزیکی، ارزیابی پوسچرهای شغلی  و...  -3

 ، ارزیابی خطر و .... ارزیابی سیستم های تهویه -4

 الیفی کتاب ها ی ت 

 ایمني، سالمت و بهداشت محيط  -

 درس آموزی از حوادث -
 

 هاي پژوهشينجام طرحا 
  

اسامي همكاران به ترتيب  تاريخ ارائه عنوان طرح پژوهشي رديف

اولويت )شامل نام 

 متقاضي(

سمت در ارتباط با فعاليت 

 )مجري و همكار(

های  1 ندهی شااااخص  تدوین و وز

 شهرداری تهران HSEعملکرد 

محسن فالحتی، مجتبی  

 ذکایی، 

 مجری

بررسااای رابطااه بین و ااا یاات  2

زان درک از بار کاری شناختی با می

تاران شااااا ل در  در بین پرسااا

 مجری محسن فالحتی 



مام خمینی و  های ا تان مارسااا بی

 ولی صر

3 

 

ت یین متغیرهای و شااااخصاااهای 

جویااان  تریااک دانشااا م پو ترو ن آ

دانشااکده بهداشاات علوم پزشااکی 

ایران برای طراحی صااندلی کالس 

 های آموزشی

حسن نائینی، محسن  9/9/90

 فالحتی، مجتبی ذکایی،

 غالمرضا مرادی

 همكار

 

4 

 

یابی خساااتگی  یابی و ارزشااا ارز

( ومقایسه ی آن با MFAعضالنی)

یابی پوساااچر  یک  RULAارز در 

مااحاایااط خااا : صااااناا اات         

 خودروسازی

حسن صادقی نائینی،  11/10/90

مجتبی ذکایی، محسن 

 فالحتی

 همکار

 

5 

 

ارزیابی اساترس حرارتی کارمندان 

ش شااارکت پایانه های نفتی به رو

WBGT ،ت یین برنااامااه کااار-

های  کار ئه راه حت و ارا اساااترا

 کنترلی

ایرج علیمحمدی، محسن  23/6/90

 فالحتی

 همکار

6 

 

 طیمح یصدا یریو اندازه گ یابیارز

 10و  9فاز  ینقشه صوت هیکار و ته

 یمجتمع گاز  پارس جنوب

ایرج علیمحمدی، محسن  1389

 فالحتی

 همکار

 

 

  شامل مقاالت كامل در كنگره هاي ملي و بين المللي و ارايه   داخلي و خارجيارائه مقاالت در كنگره هاي(

 خالصه مقاالت در كنگره هاي ملي و بين المللي(
 

محل  موضوع  تاريخ نام كنگره رديف

برگزاري 

 كشور

 نوع شركت

ارائه سخنراني 

به صورت 

 شفاهي يا پوستر

 موضوع گزارش يا سخنراني

دهمممممممیمممن  1

همممممممایممم  

سمممراسمممری 

هدا شممم    ب

 ایمنی کار

ادیبهشمم  

1396 

ی  لو ندی ا     ب

ین ی ع ی  ت  ضمممر

 های ریسک اهمی 

 ساخ  فاز حوادث

 با پاالیشممها  یک

 تممحمملممیمم  ر ش

 مراتبی سمملسممل 

 فازی

ی  سخنرانی گیالن لو ندی ا  ین   ب ی ع  ت

سک اهمی  ضری   های ری

خ  فاز حوادث  یک سممما

 تحلی  ر ش با پاالیشممها 

 فازی مراتبی سلسل 



دهمممممممیمممن  2

همممممممایممم  

راسمممری سممم

هداشممم     ب

 ایمنی کار

ادیبهشمم  

1396 

 شممماخ  تد ین

 پممیشممممر  هممای

بی یا کرد ارز ل م  ع

ش   با شغلی بهدا

داد   مدل از اسممت

 پنیر

 سوئیسی

 های شاااخ  تدوین پوستر گیالن 

 ارزیااابااي پاايشااارو

هداشااات عملكرد  ب

ستفاده با شغلي  از ا

 پنير مدل

 سوئيسي
 

3 

 

هممدممتمممممیممن 

همممممممایممم  

سمممراسمممری 

هداشممم     ب

 ایمنی کار

هش  اردیب

1390 

بار  یابیارز   اعت

 یشاخ  ها یسنج

سترس حرارت در  یا

ن یپا  یندت یها ا

 رانیا

بار سااانج یابیارز پوستر قز ین  یو اعت

ها اساااترس  یشااااخص 

 یهااا انااهیاادر پااا یحرارت

 رانیا ینفت

4 

 

 

 

هممدممتمممممیممن 

همممممممایممم  

سمممراسمممری 

هداشممم     ب

 ایمنی کار

اردیبهش  

1390 

ارزیممممابممممی   

ارزشیابی  ضعی  

شکاران در  بدنی جو

حین فعالی  در یکی 

های ندتی  از شممرکت

کشمممور بمم  ر ش 

آنمممممالمممممیمممممز 

سچرال  OWASپو

) 

ارزیابی و ارزشیابی و  یت  پوستر قز ین

بدنی جوشااکاران در حین 

فاا ااالاایاات در یااکاای از 

شاارکتهای نفتی کشااور)به 

روش آناااااالااااایاااااز 

 ( OWASپوسچرال

 

5 

 

هممدممتمممممیممن 

همممممممایممم  

سمممراسمممری 

هداشممم     ب

 ایمنی کار

ش   اردیبه

1390 

ی   ارزیممممابمممم

ستهی  شیابی خ ارز

نی  ( MFAعضمممال

با   مقایسممم  ی آن 

یابی پوسمممچر  ارز

RULA  در یمممک

مممحممیمم  خمما   

صممممممنممممعمممم          

 خودر سازی

ارزیابی   ارزشیابی خستهی  پوستر قز ین

(  مقایس  ی MFAعضالنی 

چر  پوسممم بی  یا با ارز آن 

RULA    در یک محی  خا

 صنع          خودر سازی

نهمین همای   6

سمممراسمممری 

هداشممم     ب

 ایمنی کار

خممممممرداد 

1394 

ناختی  عملکرد شمم

رانندگان در مواجه  

 با صدای ترافیک 

شناختی رانندگان در  پوستر یزد عملکرد 

 مواجه  با صدای ترافیک

 

 



 

 

 

 

  پژوهشي بين المللي  –چاپ مقاالت در نشريات معتبر داخلي و بين المللي )شامل مقاالت علميISI – 

 ساير مقاالت( –مقاالت علمي ترويجي  –االت علمي پژوهشي داخلي و مق ISCمقاالت بين المللي 

نوع  عنوان مقاله رديف

مقاله 

 تحقيقي

 

مشخصات  نام نشريه

 نشريه

اسامي همكاران  تاريخ انتشار

به ترتيب 

اولويت )شامل 

 نام متقاضي(

 مالحظات 

سال 

 چندم

شمار

  

 سال ما 

 
1 
 

Development of safety and 

health leading performance 

indicators in the phase of 

construction of a gas 

refinery plant using 

Bayesian network and AHP 

ISI International 

Journal of 

Advanced 

Biotechnology 

and Research 

8 
 

محسن  2017  10 2

فالحتی، علی 

کریمی، ایرج 

محمدفام، عادل 

 مظلومی

publishe

d 

 
2 
 

Multi-dimensional Model 

of 

leading performance 

indicators in safety 

management system using 

Bayesian 

Network and AHP. A Case 

study in construction phase 

of oil and gas refineries 

ISI Helix 

International 

Journal 

 

 

 

 J

U

L

Y 

محسن  2017

فالحتی، علی 

کریمی، ایرج 

محمدفام، عادل 

 مظلومی

accepted 
 

 

3 
 

 

 

 A fuzzy logic approach for 

anticipating work-related 

musculoskeletal disorders 

among automotive 

assembly workers 

PubM

ed 
 

 Medical Journal 

of the Islamic 

Republic of Iran. 

 

 

 

 

 Ju

ny 
محسن  2017

فالحتی، علی 

کریمی، فاطم  

هقانی، د

 ملکوتی خوا 

 
accepted 

 

 

4 Evaluation and 
validation of heat stress 

indices in Iranian oil 
terminals 

عللیلل لل  

 پژوهش 

International 

Journal of 

Occupational 

Hygiene 

 

4 

 

لی ایرج ع 2015 10 2

محمدی، 

محسن 

فالحتی، علی 

 اصغر فرشاد،

publishe

d 

5 Evaluating the reliability of 

WBGT and P4SR by 

comparison to core body 

temperature 

علمی 

پژ ه 

ی نمای  

در 
scupp

os 

Iran 

Occupational 

Health 

محسن  2012 4 3 9

فالحتی، ایرج 

علی محمدی، 

علی اصغر 

 فرشاد،

publishe

d 

http://ijoh.tums.ac.ir/index.php/ijoh/article/view/53
http://ijoh.tums.ac.ir/index.php/ijoh/article/view/53
http://ijoh.tums.ac.ir/index.php/ijoh/article/view/53
http://ijoh.tums.ac.ir/index.php/ijoh/article/view/53
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-869-en.html
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-869-en.html
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-869-en.html
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-869-en.html


6 the effects of road traffic 

noise on the students' errors 

in movement time 

anticipation the role of 

introversion 

علمی 

پژ ه 

ی نمای  

در 
scupp

os 

Iran 

Occupational 

Health 

ایرج علی  2012 4 3 9

محمدی، علی 

  اصغر فرشاد،

 محسن فالحتی

publishe

d 

7 Determination of variables 

and anthropometric 

indicators for classroom 

chair design (Study group: 

Tehran University 

medicine science–2011) 

علمی 

پژ ه 

ی نمای  

در 
scupp

os 

Iran 

Occupational 

Health 

محسن  2013 7 2 10

فالحتی، 

مجتبی ذکایی، 

حسن نائینی، 

غالمرضا 

 مرادی

publishe

d 
 

8 The welders posture 

assessment by OWAS 

technique 

عللیلل لل  

 پژوهش 

OCCUPATION

AL MEDICINE 
راضی   2013 1 1 3

سلطانی، یاسر 

دهقانی، حسن 

نائینی، محسن 

 فالحتی

publishe

d 
 

9 cognitive performance 

impaired traffic noise 

exposure 

عللیلل لل  

 پژوهش 

Occupational 

Medicine 

Quarterly 

Journal 

لی ع 2017 4 4 3

خواجوندی، 

فاطم  ابارشی، 

 محسن فالحتی

publishe

d 
 

10 valuating the effects of 

traffic noise on reaction 

time and rate of error in 

drivers' movement time 

estimation 

عللیلل لل  

 پژوهش 

 

International 

Journal of 

Environmental 

Health 

Engineering 

ایرج  2015 1 1 4

علیمحمدی، 

مجتبی ذکایی، 

مجتبی عباس 

زاد ، محسن 

 فالحتی

publishe

d 
 

11 Study of cognitive 

dysfunction in exposure to 

traffic noise 

عللیلل لل  

 پژوهش 

 

Occupational 

Medicine 

Quarterly 

Journal 

علی  2016 10 1 9

خواجوندی، 

فاطم  ابارشی، 

 محسن فالحتی

publishe

d 
 

12 Development and ranking 

of safety performance 

indicators using Bayesian 

network and Analysis 

Hierarchical Process Case 

study: Work at height of the 

Oil and Gas refinery 

construction phase  

علمی 

پژ ه 

ی نمای  

در 
scupp

os 

Iran 

Occupational 

Health 

محسن  1396 10  

علی  فالحتی، 

کریمی مجتبی 

 ذکایی، 

Accepte

d 
 

 

 

 :فعاليت های اجرایي 

http://ioh.iums.ac.ir/browse.php?a_id=870&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
http://ioh.iums.ac.ir/browse.php?a_id=870&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
http://ioh.iums.ac.ir/browse.php?a_id=870&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
http://ioh.iums.ac.ir/browse.php?a_id=870&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
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http://ioh.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1064&sid=1&slc_lang=en
http://ioh.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1064&sid=1&slc_lang=en
http://ioh.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1064&sid=1&slc_lang=en
http://www.new.puj.eg.net/article.asp?issn=2277-9183;year=2015;volume=4;issue=1;spage=22;epage=22;aulast=Alimohammadi
http://www.new.puj.eg.net/article.asp?issn=2277-9183;year=2015;volume=4;issue=1;spage=22;epage=22;aulast=Alimohammadi
http://www.new.puj.eg.net/article.asp?issn=2277-9183;year=2015;volume=4;issue=1;spage=22;epage=22;aulast=Alimohammadi
http://www.new.puj.eg.net/article.asp?issn=2277-9183;year=2015;volume=4;issue=1;spage=22;epage=22;aulast=Alimohammadi
http://www.new.puj.eg.net/article.asp?issn=2277-9183;year=2015;volume=4;issue=1;spage=22;epage=22;aulast=Alimohammadi


نام مح  کار گذشت    

 فعلی

نوع   احد سازمان

 مسئولی  

 تاریخ پایان تاریخ شر ع نشهرستا نوع استخدام

دانشكده علوم پزشكي 

 ساوه

گروه مهندسي 

 بهداشت حرفه اي

عضو هيت 

 علمي

 20/11/1400 20/11/1396 ساوه طرح تعهد

دانشكده علوم پزشكي 

 ساوه

دفتر ارتباط با 

 صنعت

 تا اكنون 1/10/95 ساوه طرح تعهد مدير

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

رئيس گروه  HSEEدفتر كل 

 ايمني

 1/11/96 1/9/94 تهران مشاور

واحد حفاظت در  سازمان انرزي اتمي

 برابر اشعه

كارشناس 

 طرح خدمت

 1/2/92 1/12/1390 تهران طرح خدمت

صنايع جنگ افزار  سازمان صنايع دفاع

 سازي شهيد همداني

كارشناس 

بهداشت 

 حرفه اي

قرارداد 

 مشاوره

 30/12/95 1/9/92 تهران

ره خليج پااليشگاه نفت ستا

 فارس

HSE  كارشناس

 مسئول ايمني

-تهران قراردادي

 بندرعباس

1/3/92 30/6/94 

كارشناس  بهداشت گروه بين المللي آذرخش

مشاور 

بهداشت 

 حرفه اي

قرارداد 

 مشاوره

 30/3/1392 1/9/1388 قم

كارشناس  بهداشت  بيمارستان تهران كلينيک

مشاور 

بهداشت 

 حرفه اي

قرارداد 

 مشاوره

 1/11/1396 1/2/139 تهران

 

 :)فعاليت های آموزشي)تدریس 

تعداد  نام درس ترم تحصيلي رديف

واحد 

 درس

تعدادواحد 

در  معادل

درس 

 مشترك

نوع درس نظري باليني ، 

 آزمايشگاهي

1 

 

يایي محيط  96-95ترم اول  مل شاايم عوا

 کار

ظری  2 3 3 ن حد  حد  1 –وا وا

 عملي

یا 96-95ترم اول  2 مل ز ن آور فيزیكي عوا

 محيط کار
ظر 2 3 3 ن حد  حد 1 – یوا  وا

 عملي

ایااماانااي کااارباارد  96-95ترم اول  3

 موادشيميایي و سموم

 نظریواحد  1 1 1



ظر 2 3 3 ایمني محيط کار 96-95ترم دوم  4 ن حد  حد 1 – یوا  وا

 عملي

روش های کنترل آلودگي  96-95ترم دوم  5

 هوا

 یواحد نظر 2 2 2

يزات و  96-95ترم دوم  6 ه ج ت ني  م ی ا

 تاسيسات صنعتي

 یواحد نظر 1 1 1

شت حرفه ای  96-95ترم دوم  7 کليات بهدا

 و ایمني صنعتي

 واحد نظری 2 2 2

واحد  0.5 –واحد نظری  0.5 1 1 وسائل حفاظت فردی 96-95ترم دوم  8

 عملي

 واحد نظری 1 1 1 حوادث ناشي از کار 96-95ترم دوم  9

ظر 2 3 3 ایمني محيط کار 97-96ترم دوم  10 ن حد  حد 1 – یوا  وا

 عملي

يزات و  97-96ترم دوم  11 ه ج ت ني  م ی ا

 تاسيسات صنعتي

 یواحد نظر 1 1 1

 واحد 0.5 – یواحد نظر 0.5 1 1 یوسائل حفاظت فرد 97-96ترم دوم  12

 يملع

ایااماانااي کااارباارد  97-96دوم  ترم 13

 موادشيميایي و سموم

 نظریواحد  1 1 1

 

  تخصصي آموزشي کارگاه های تدریس 

 مدت دوره تاریخ دوره محل آموزش نوان دوره آموزشيع

ساعت 16 13/8/89 مجتمع گاز پارس جنوبی ایمني ویژه سرپرستان و مدیران  

ساعت 24 17/4/90 مجتمع گاز پارس جنوبی ایمني و بهداشت محيط کار  



نوبیمجتمع گاز پارس ج ایمني و بهداشت محيط کار ساعت 24 14/4/90   

ساعت 24 14/6/90 مجتمع گاز پارس جنوبی HSEاصول و مقررات   

ساعت 24 17/5/90 مجتمع گاز پارس جنوبی ایمني و بهداشت محيط کار  

ساعت 24 28/8/90 مجتمع گاز پارس جنوبی مهندسي فاکتورهای انساني  

ساعت8 19/4/91 قرب قائم ارگونومي محيط اداری  

ساعت16 5/6/92 شرکت گاز شهر ری گونومي محيط کارایمني و ار  

ساعت24 5/5/88 شرکت نفت فالت قاره )جزیره سیری( اطفای حریق مقدماتي  

ساعت24 10/11/89 شرکت نفت فالت قاره )بهرگان( واکنش در شرایط اضطراری  

ساعت 16 15/11/87 گروه تولیدی باطری سازی صدر ایمني انبار  

ساعت24 3/5/89 مجتمع گاز پارس جنوبی ط کارایمني و بهداشت محي  

ساعت24 10/8/89 مرکز آموزش فالت قاره)کیش( ایمني و آتش نشاني  

ساعت 24 90شهریور ماه  شرکت نفت فالت قاره )بهرگان( سم شناسي صنعتي  

شرکت ملی پایانه های نفتی ایران  ( MSDSآشنایي با )عوامل شيميایي محيط کار

 )جزیره خارک(

هشت ماه ادیب

91 

ساعت 24  

ساعت 24 90بهمن  (جزیره الوانشرکت نفت فالت قاره ) ایمني و بهداشت محيط کار   

ساعت 24 91خرداد ماه  مجتمع گاز بارس جنوبی ارزیابي ریسک  

ساعت24 91خرداد  تختخوابی سنندج 160بیمارستان  ارگونومي پرسنل گروه درمان  

ساعت48 91آذر  تختخوابی سنندج 160ارستان بیم ایمني و بهداشت شغلي بيمارستان  

ساعت 8 92دی ماه  پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس ایمني انبار داری  

ساعت 8 92بهمن  پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس شناسایي مخاطرات بهداشتي  



ساعت16 92مردادماه  خطوط لوله گاز بندرعباس ایمني و بهداشت نوبت کاران  

ساعت8  8/5/93 بیمارستان تهران کلینیک مدیریت خطر   

ساعت 60 93 بیمارستان تهران کلینیک ایمني و بهداشت شغلي بيمارستان  

ساعت 8 93مهر  بیمارستان مردم مدیریت خطر  

 16 94تیر  12 گروه شهید رجایی تجزیه و تحليل حوادث

ساعت 24 شهریور 15 پاالیشگاه شازند اراک HSEقوانين و استاندارد های   

 

 است انرژی فالت:دفعاليت های انجام شده در شرکت فر 

 :ذیل یدستورالعمل ها روش های اجرایي و نیتدو  

   ی انباردار یمنیادستورال مل 

 آشپزخانه یبهداشت دستورال مل  

  یجوشکار یمنیادستورال مل 

 یمخاطرات بهداشت یابیارز دستورال مل 

 دستورال مل Heavy lift   

 گزارش دهی و بررسی رویدادها  اجرایی روش 

  ایمنی گود برداریدستورال مل 

 کار در ارتفاع ایمنی دستورال مل  

 روش اجرایی واکنش در شرایط ا طراری 

  روش اجرایی ارتباطات و مشاوره برون سازمانیHSE 

  روش اجرایی شناسایی قوانین و الزاماتHSE 

 رچهروش اجرایی ت یین اهداف سیستم مدیریت یکپا 

 روش اجرایی ارزیابی ریسک 

 ...و 



 .تشکیل کمیته ارزیابی ریسک و انجام ارزیابی ریسک ف الیت های سایت 

 .تدوین دستورال مل ارزشیابی عملکرد پیمانکاران و ممیزی پیمانکاران بصورت ماهیانه 

  تهیه ماهنامهHSE .شرکت فرادست انرژی فالت 

  برگزاری دوره های آموزش مجازیHSE نل شا ل در پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس.برای پرس 

 :فعایت های انجام شده در گروه صنایع رزم انفرادی سازمان صنایع دفاع 

 .مشاور و ناظر فنی پروژه طراحی و ساخت سیستم تهویه فرایند عملیات حرارتی یکی از صنایع 

  نصب سیستم ارتینگ و همبندی سوله ها.طراحی و مشاور و ناظر فنی پروژه 

 .مشاور و ناظر فنی نصب سیستم اعالم و اطفاء حریق اتوماتیک کارگاه درودگری یکی از صنایع زیر مجموعه 

 .تهیه برنامه جامع ایمنی گروه صنایع رزم انفرادی ساصد 

 .مشاور و ناظر فنی طراحی و ساخت استند های آکوستیک سالن تست سالح 

  پوشش دهی و گالوانیک.مشاور و ناظر فنی طراحی و ساخت اسکرابرهای واحد 

 .مشاور و ناظر فنی طراحی و ساخت سیستم تصفیه آلودگی هوای پرتابل سالن تولید یکی از صنایع 

 .مشاور و ناظر ایمنی طراحی و جانمایی ایستگاههای کاری یکی از کارخانجات زیر مجموعه 

  زیر مجموعه.تهیه و تدوین پیوست ایمنی پروژه انتقال و احداث یکی از گروه های تولیدی 

 


