
 سوابق شغلی

  معدنمشاور فنی وزارت کار و امور اجتماعی در حوزه ایمنی ساختمان و 

 مشاور فنی وزارت کار و امور اجتماعی در حوزه ایمنی جرثقیل ها و باالبرها 

  مدیر پروژه و نمایندهHSE شرکت گاز استان تهران 

  مدیر پروژه نگهداری و توسعه سیستم مدیریتHSE  تهران 9شهرداری منطقه 

  رئیس واحد HSE (77-78)شرکت صنعتی آرمکو 

  مسئول کارگروه آموزش سامانه مدیریتHSE شهرداری تهران 

  عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاورSDM  (79 )تا کنون 

  افسرHSE قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(  پروژه آزادراه دولت آباد ( 

   مشاورHSE  بانک سپه( 2پروژه برج امید ( 

  افسرHSE سازندگی خاتم االنبیاء() قرارگاه پروژه پل های ثامن االئمه 

  مشاور استقرار سیستم مدیریتHSE در شرکت متخصصین احداث صنایع 

  مشاور استقرار سیستم مدیریتHSE در شرکت فراسپهر سبالن 

  مشاور استقرار سیستم مدیریتHSE  در شرکتTTG 

  مسئولHSE )قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء( پروژه پل های امام رضا )ع ( 

 استقرار سیستم مدیریت  مشاورHSE  شهرداری تهران 99در منطقه 

  مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریتHSE در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 

  مدیر پروژه استقرار استانداردISO 10002 در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 

  مدیر پروژه استقرار استانداردISO 9001  وISO 10002 ایثار شرکت جوان سیر 

 سوابق اجرایی

  مسئول تیم ارزیابی ریسک پروژه استقرارHSE برای پیمانکاران پاالیشگاه تهران 

  عضو کارگروه مشترک سامانهHSE  شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی و خدمات

 ایمنی

 عضو تیم برگزاری دومین همایش ملی جوامع ایمن شهر تهران 

  عضو تیم استقرار سیستم مدیریتHSE  تهران 7در منطقه 

 های ارزیابی و مدیریت ریسک در قزویندبیر اجرایی همایش آشنایی با تکنیک 

 های مدیریت ریسک در قزویندبیر اجرایی همایش تکنیک 

 ( 9879-9877رئیس انجمن علمی ایمنی صنعتی دانشگاه کار( 

 ( 9877-9878عضو هیئت رئیسه انجمن ایمنی صنعتی دانشگاه کار( 

  قزوین سطح استان دوره مانور مبارزه با حریق در 8برگزاری 
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 های شغلی و تحصیلی در عضو ستاد برگزاری همایش فرصتHSE 

  برگزاری کارگاه مدیریت استراتژیکHSE در همایش ملی جوامع ایمن شهر تهران 

 

 

 

 

 
 نوبت های برگزاری محل برگزاری کارفرما عنوان دوره آموزشی ردیف

 2 پروژه طبقاتی پل صدر قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء در پروژه های عمرانی HSEمدیریت  9

 2 پروژه طبقاتی پل صدر قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ایمنی ماشین آالت عمرانی و راه سازی 2

 2 پروژه طبقاتی پل صدر قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ایمنی باالبرها و جراثقال 8

 9 اصفهان شرکت گاز استان اصفهان HSEسیستم مدیریت  4

 9 کرمان MIDHCOهولدینگ  HSEاقتصاد در  5

 9 خاش شرکت سیمان خاش بیماری های شغلی و طب کار 6

 9 تهران IMQ Academy ارگونومی در محیط کار 8

 9 جنوبیپاالیشگاه چهارم پارس  Bowtie-XP SPGCمدیریت ریسک با کمک نرم افزار  7

 2 پروژه طبقاتی پل صدر قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ایمنی و کنترل ترافیک 9

 9 تهران شرکت هندسه پارس مهندسی فاکتورهای انسانی 91

 2 پروژه طبقاتی پل صدر قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء امداد، نجات و کمک های اولیه 9

 8 پاالیشگاه نفت شهید تندگویان پاالیش و پخششرکت ملی  تحقیق و بررسی حوادث 92

 8 پاالیشگاه نفت شهید تندگویان شرکت ملی پاالیش و پخش HSEارزیابی عملکرد در   98

 2 پاالیشگاه نفت شهید تندگویان شرکت ملی پاالیش و پخش HSE-MSفرهنگ سازی در  94

 SDM 1شرکت  شرکت فراسپهر سبالن HSEالزامات سیستم مدیریت  95

 SDM 1شرکت  SDMشرکت  در مدیریت شهری HSE-MSنقش و جایگاه  96

 TTG 1شرکت  TTGشرکت  HSEارزیابی عملکرد در  98

 9 پروژه پل های ثامن االئمه موسسه ویژه شهید رجایی ایمنی کار در ارتفاع 97

 9 پروژه آزادراه دولت آباد موسسه ویژه شهید رجایی مانور اطفاء حریق 99

 9 دانشگاه کار قزوین دانشگاه کار قزوین HAZIDارزیابی ریسک به روش  21

 9 سازمان ایمنی و آتش نشانی  دانشگاه کار قزوین مانور اطفاء حریق 29

 8 دانشگاه کار قزوین دانشگاه کار قزوین BowtieXPاصول کار با نرم افزار  22

 2 اسالمی انصارکانون  SDMشرکت  HSEارزیابی و مدیریت ریسک در  28

 9 شرکت گاز استان سمنان شرکت ملی گاز ایران Bowtie XPمدیریت ریسک به همراه نرم افزار  24

 9 کارگاه جنوبی اتوبان امام علی)ع( شهرداری تهران ایمنی در کارگاه های عمرانی 25

 9 مرکز آموزش های استان تهران عمومی در کارگاه های عمرانی HSEمدیریت  26

 7 دفتر مرکزی UNILEVERشرکت  کارگاه عملی رانندگی تدافعی 28

 2 پروژه پل های ثامن االئمه موسسه ویژه شهید رجایی کارگاه ایمنی کار در ارتفاع 27

 9 محمود آباد آتش نشانی آمل HSEکارگاه آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی  29

 2 تبریز استان آذربایجان شرقیگاز  HSE-MSتشریح الزامات و مستند سازی  81

 2 تهران گاز استان تهران HSEمدیریت استراتژیک  89

 8 تهران گاز استان تهران پیمانکاران HSEمدیریت  82

 9 تهران تهران 98شهرداری منطقه  تجزیه و تحلیل حوادث 88

 9 تهران IMQ تکنیک های شناسایی و ارزیابی خطرات 84

 9 تهران HSE-MS IMQتشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی  85

 سوابق تدریسبرخی از 



 8 تهران شهرداری تهران مدیریت ایمنی 26

 8 بناب دانشگاه بناب HSEدوره مدیریت ایمنی و  28

 9 تهران 9شهرداری منطقه  مدیریت ریسک 27

شرکت گاز استان آذربایجان  مدیریت ریسک 29
 شرقی

 8 تبریز

 

 سوابق علمی

  عضو شورای سیاست گذاری اولین نمایشگاهHSE تهران 

  مسئول واحدR&D دانشگاه کار انجمن علمی 

 عضور هیئت تحریریه نشریه سکو 

 عضو هیئت تحیریه نشریه کار ایمن 

 شورای ایمنی انجمن متخصصین  مسئولHSE (HSEForum) 

  تدوین راهنمای تضمین صالحیتHSE شهرداری تهران 

  تدوین راهنمای آموزشHSE شهرداری تهران 

  تدوین کتاب مدیریتHSE  های عمرانی ) انتشارات فدک ایساتیس(پروژهپیمانکاران در 

 تدوین کتاب ایمنی در محیط کار با انتشارات فناوران 

 تدوین کتاب بهداشت محیط با انتشارات فناوران 

 تدوین کتاب اصول محیط زیست با انتشارات فناوران 

  تدوین کتاب مجموعه سواالت آزمون کارشناسی ارشدHSE 

  مقاله آموزش مبتنی بر صالحیت در یکی از مناطق شهرداری تهران در همایشIOHA  9879سال 

  عنوان مقاله در چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران 2ارائه 

 دارای گواهینامه مدر ( سین حرفه ایTrain The Trainer از )IMQ ایتالیا 

 اهو کارگاه اه و سمیناراههمایش

 دوره همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت  8شرکت درHSEهای تخصصیها و نشست، هم اندیشی 

 شرکت در همایش ملی جوامع ایمن شهر تهران 

  کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک شرکت درHSEوزرات نفت 

  های مدیریت کارگاه آموزشی استقرار اثربخش سیستمشرکت درHSEوزارت نفت 

  کارگاه آموزشی الزامات سیستم مدیریت شرکت درHSE 

  کارگاه آموزشی ممیزی شرکت درHSE 

 شرکت در کارگاه آموزشی ایمنی جرثقیل 

  کارگاه آموزشی ممیزی شرکت درOHSAS18001 

  کارگاه آموزشی الزامات و استقرار شرکت درOHSAS18001  شرکت (Niscert )آلمان 

 )شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک ) برگزار کننده: انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد 

 )شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری ) شرکت نفت فالت قاره 

  کنگره ملی مهندسی شیمی ایرانشرکت در چهاردهمین 

  شرکت در کارگاه آموزشیISO 9001  

  شرکت در کارگاه آموزشیISO 10002 

  شرکت در کارگاه آموزشیTrain The Trainer 



  شرکت در کارگاه آموزشیHAZOP- شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 

  شرکت گاز استان تهران –شرکت در کارگاه آموزشی بیماری های شغلی 

صصمهارت  اهاه و تخ

 زیستطراحی و استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط 

 ارزیابی و مدیریت ریسک 

  آموزش طراحی و استقرار سیستمHSE 

 استفاده از نرم افزار  Bowtie XP 

 های مدیریت ممیزی سیستمOHSAS18001  وHSE-MS 

  خطرات  از تکنیک مدیریتاستفادهBOWTIE 

  استفاده از تکنیکHAZID 

 کارت آشنایی با تکنیک(های امتیازی متوازنBSC) 

 آشنایی با اصول ایمنی باالبرها 

 آشنایی با اصول مدلسازی پیامد 

 های مبارزه با حریقآشنایی با تجهیزات و تکنیک 

  امور کارشناسی و فنیHSE در پروژه های عمرانی 

 تکنیک استفاده از( های مدیریت خطرات و اثراتHEMP) 

 تجزیه و تحلیل حوادث 

  تکنیکاستفاده ازRoutecauseAnalysis 

 استفاده از تکنیکTripodBeta 

 های آشنایی با تکنیکHSEOffice 

  آشنایی با اصول و الزاماتISO10015 

  مسلط به اصول تدوینHSE-Plan 

 افزارهای کاربردی سیستم مدیریت آشنا با نرمHSE 

 (Bowtie XP ،PHA-Pro)... ، 

 در  های بازرسیآشنا با اصول و تکنیکHSE 

 های تصمیم گیری آشنایی با مدلAHP ،MADM 

  آشنایی با اصول تدوین خطوط راهنمایHSE 

صص  اهساری تخ

  انگلیسیمسلط به ترجمه متون 

 تسلط به نرم افزار فتوشاپ -افزارهای کاربردی سیستم عامل ویندوزمسلط به کار با نرم/ایترجمه متون تخصصی ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه 


