
 

 عامری عرب رزومه مهندس 

 التیتحص

 دسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی کارشناسی و کارشناسی ارشد مهن •
 

 فعالیت  وابقس

 ( IMCA) ران یا تیر یانجمن مشاوران مد رهیمد اتیعضو ه  •
 کشور  یمنیو خدمات ا یانجمن مشاوران حفاظت فن رهیمد اتیه  عضو •
 SDMمشاور   نیعامل گروه مهندس ر یمد •
 1393در سال  ایتالی ا IMQبرتر شرکت  مدرس •
 ا یتالیا IMQشرکت  ز یمم سر  •
 کشور  یسازمان نظام مهندس نیمدرس ت یترب یدوره ها مدرس •
 ساختمان و معدن  یمنیدر حوزه ا یوزارت کار و امور اجتماع  یفن مشاور •
 ها و باالبرها  لیجرثق   یمنیدر حوزه ا یوزارت کار و امور اجتماع  یفن مشاور •
 در حوزه آموزش یوزارت کار و امور اجتماع  یفن مشاور •
 ق یاعالم و اطفاء حر   یها ستمیدر حوزه س  یوزارت کار و امور اجتماع  یفن رمشاو •
 تهران  یشهردار  یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان  مشاور •
 ( 1395) دکیشرکت اسنا  HSE مشاور •
 ( 1394-1392شرکت گاز استان تهران ) HSE ندهیپروژه و نما ر یمد •
 تهران  یشهردار  ستی ز طیو مح یمنیبهداشت، ا تیر یسامانه مد مشاور •
 تهران  9منطقه  یشهردار   HSE تیر یمد ستم یو توسعه س یپروژه نگهدار  ر یمد •
 ( 77- 7 آرمکو ) یشرکت صنعتHSEواحد   سیرئ •
 ( 1390- 137) تهران یشهردار  HSE تیر یکارگروه آموزش سامانه مد  مسئول  •
 (اء یخاتم االنب  ی قرارگاه سازندگ)  پروژه آزادراه دولت آباد HSE افسر •
 بانک سپه() 2 دیپروژه برج ام سکیور رمشا  •
 کارون   یمیشرکت پتروش  HSE مشاور •
 (اء یخاتم االنب یقرارگاه سازندگ )  ثامن االئمه  یپروژه پل ها HSE افسر •
 ع یاحداث صنا نیدر شرکت متخصص HSE تیر ی مد ستمیاستقرار س  مشاور •
 در شرکت فراسپهر سبالن  HSE تیر ی مد ستمیاستقرار س  مشاور •
 TTGدر شرکت   HSE تیر ی مد ستمیاستقرار س  مشاور •
 (اء یخاتم االنب یقرارگاه سازندگامام رضا )ع( )  یپروژه پل ها HSE مسئول  •



 

 تهران  یشهردار  19در منطقه  HSE تیر ی مد ستمیاستقرار س  مشاور •
 ی شرق جان یدر شرکت گاز استان آذربا HSE تیر یمد ستم ی پروژه استقرار س ر یمد •
 ی شرق جانیدر شرکت گاز استان آذربا ISO10002پروژه استقرار استاندارد  ر یمد •
 ثاریا ریشرکت جوان س  ISO10002و  ISO90001پروژه استقرار استاندارد  ر یمد •
 و تره بار  وهی م نیادیسازمان م سکیر تیر یپروژه مد ر یمد •
 در شرکت نفت و گاز مارون  FMEAبه روش   سکیر  یابیپروژه ارز ر یمد •
 عباس آباد یدر شرکت نوساز  سکیو ر HSE تیر یمد ستم ی پروژه استقرار س ر یمد •
 (ISQI) رانیو استاندارد ا  تیفیک یشرکت بازرس  سکیر یابیخدمات ارز مشاور •
 سکی در حوزه ر یو دولت یخصوص  یشرکت ها مدرس •
 ک س یر تیر یدر حوزه مد رانی ا یا  مهیو خسارت ب سکی ر یابیشرکت ارز مشاور •

 

 قاالت و کتب علمیم

 ( IMCA) ران یا تیر یانجمن مشاوران مد یشهر  تیر یعضو کارگروه مد •
 تهران  HSE شگاهینما نیاول یگذار  استی س یشورا  عضو •
 دانشگاه کار  ی انجمن علم R&Dواحد  مسئول  •
 سکو  یکیالکترون ی  هیمسئول نشر  ر یمد •
 ی منیا دینو هی نشر  هیر یتحر  ئتیه  عضو •
 سکو  هینشر  ه یر یتحر  ئتیه  عضور •
 من یکار ا  هینشر  ه یر یتح ئتیه  عضو •
 HSE (HSE Forum) نیانجمن متخصص یمنیا  یشورا مسئول  •
 تهران  یشهردار  HSE تیصالح نیتضم  یراهنما نیتدو •
 تهران  یشهردار  HSEآموزش  یراهنما نیتدو •
 (سیساتی) انتشارات فدک ا  یعمران ی ها در پروژه مانکارانیپ HSE تیر یکتاب مد نیتدو •
 کار با انتشارات فناوران  طی در مح  یمنیکتاب ا نیتدو •
 با انتشارات فناوران  طی کتاب بهداشت مح  نیتدو •
 با انتشارات فناوران  ستیز  طی کتاب اصول مح  نیتدو •
 HSEارشد   یکتاب مجموعه سواالت آزمون کارشناس نیتدو •
 1379سال  IOHA شیتهران در هما یاز مناطق شهردار  یکیدر  تیبر صالح یآموزش مبتن مقاله •
 ران یا  یمیش یمهندس یکنگره مل  نیعنوان مقاله در چهاردهم  2 ارائه •
 ا یتالیا IMQ( از Train The Trainer) یحرفه ا  ن یمدرس نامهیگواه  یدارا •



 

 دوره های آموزشی گذرانده شده 

 (HEMPخطرات و اثرات ) تیر یمد ی ها کیاستفاده از تکن •
 حوادث  لیو تحل هیتجز •
 RoutecauseAnalysis کیاز تکن استفاده •
 TripodBeta کیاز تکن استفاده •
 HSEOffice یها کیبا تکن ییآشنا •
 ISO10015با اصول و الزامات   ییآشنا •
 HSE-Plan نیبه اصول تدو مسلط •
 HSE تیر یمد ستمی س یکاربرد  ی افزارها با نرم آشنا •
 HSEدر  یبازرس  یها  کیبا اصول و تکن آشنا •
 AHP ،MADM ی ر یگ می تصم یها با مدل  ییآشنا •
 HSE ی خطوط راهنما نیبا اصول تدو ییآشنا •
 ست ی ز طیو مح  یمنیبهداشت، ا تیر یمد  ستمی و استقرار س یطراح •
 سکی ر تیر یو مد یابیارز •
 HSEآموزش  ستمی و استقرار س یطراح •
 Bowtie XPاز نرم افزار   استفاده •
 HSE-MSو  17001OHSAS تیر یمد ی ها ستمی س یز یمم •
 BOWTIEخطرات  تیر یمد کیاز تکن استفاده •
 HAZID کیاز تکن استفاده •
 ( BSC) متوازن یاز یامت یها  کارت  کیبا تکن ییآشنا •
 باالبرها  ی منیبا اصول ا ییآشنا •
 امدیپ  یبا اصول مدلساز  ییآشنا •
 ق یمبارزه با حر  یها کیو تکن زاتیبا تجه ییآشنا •
 ی عمران یدر پروژه ها  HSE یو فن یکارشناس امور •

 

 روژه های اجراییپ

 تهران  شگاهیپاال مانکارانیپ ی برا HSEپروژه استقرار   سکیر ی ابیارز میمسئول ت  •
 یمنیو خدمات ا یتهران و سازمان آتش نشان یشهردار  HSEکارگروه مشترک سامانه   عضو •
 شهر تهران  منیجوامع ا یمل شیهما ن یدوم یبرگزار  می ت عضو •
 تهران   7در منطقه  HSE تیر یمد ستم یاستقرار س می ت عضو •
 ن یدر قزو سکیر تیر یو مد یابیارز یها  کیبا تکن ییآشنا شیهما ییاجرا ریدب •



 

 نیدر قزو سکیر تیر یمد یهاکیتکن شیهما ییاجرا ریدب •
 ( 1379-1377دانشگاه کار ) یصنعت  یمنیا  یانجمن علم سیرئ •
 ( 1377- 137دانشگاه کار ) یصنعت یمنیانجمن ا سهیرئ  ئتیه  عضو •
 ن یدر سطح استان قزو قیدوره مانور مبارزه با حر  3 ی برگزار  •
 HSEدر  یلیو تحص یشغل ی هافرصت شی هما یستاد برگزار  عضو •
 شهر تهران منیجوامع ا یمل شیدر هما HSE کیاستراتژ تیر یکارگاه مد ی برگزار  •

 

 وره های آموزشی برگزار شدهد

 محل برگزاری  کارفرما آموزشی عنوان دوره  ردیف

 پروژه طبقاتی پل صدر قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  در پروژه های عمرانی  مدیریت ریسک 1

 پروژه طبقاتی پل صدر قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  ایمنی ماشین آالت عمرانی و راه سازی  2
 پروژه طبقاتی پل صدر قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  ایمنی باالبرها و جراثقال 3

 اصفهان  شرکت گاز استان اصفهان  HSEسیستم مدیریت  4

 کرمان  MIDHCOهولدینگ   HSEاقتصاد در  5
 خاش شرکت سیمان خاش بیماری های شغلی و طب کار  6

 تهران  IMQ Academy ارگونومی در محیط کار  

 پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی  Bowtie-XP SPGCمدیریت ریسک با کمک نرم افزار  7
 پروژه طبقاتی پل صدر قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  ایمنی و کنترل ترافیک 9

 تهران  شرکت هندسه پارس  مهندسی فاکتورهای انسانی  10

 پروژه طبقاتی پل صدر قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  امداد، نجات و کمک های اولیه  1
 پاالیشگاه نفت شهید تندگویان  شرکت ملی پاالیش و پخش  تحقیق و بررسی حوادث 12

 پاالیشگاه نفت شهید تندگویان  شرکت ملی پاالیش و پخش  HSEارزیابی عملکرد در   13

 پاالیشگاه نفت شهید تندگویان  شرکت ملی پاالیش و پخش  HSE-MSفرهنگ سازی در  14
 SDMشرکت  شرکت فراسپهر سبالن  HSEالزامات سیستم مدیریت  15

 SDMشرکت  SDMشرکت  در مدیریت شهری  HSE-MSنقش و جایگاه  16

 TTGشرکت  TTGشرکت  HSEارزیابی عملکرد در   1
 ثامن االئمه پروژه پل های  موسسه ویژه شهید رجایی  ایمنی کار در ارتفاع  17

 پروژه آزادراه دولت آباد  موسسه ویژه شهید رجایی  مانور اطفاء حریق  19

 دانشگاه کار قزوین  دانشگاه کار قزوین  HAZIDارزیابی ریسک به روش  20
 سازمان ایمنی و آتش نشانی  دانشگاه کار قزوین  مانور اطفاء حریق  21

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

 کانون اسالمی انصار  SDMشرکت  HSEارزیابی و مدیریت ریسک در  23
 شرکت گاز استان سمنان  شرکت ملی گاز ایران  Bowtie XPمدیریت ریسک به همراه نرم افزار  24

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

 مرکز آموزش های استان تهران  عمومی در کارگاه های عمرانی  HSEمدیریت  26
 دفتر مرکزی  UNILEVERشرکت  کارگاه عملی رانندگی تدافعی   2



 

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

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

 تبریز  گاز استان آذربایجان شرقی  HSE-MSتشریح الزامات و مستند سازی   30
 تهران  گاز استان تهران  HSE ریسکمدیریت  31

 تهران  گاز استان تهران  پیمانکاران  HSEمدیریت  32

 تهران  تهران   1شهرداری منطقه  تجزیه و تحلیل حوادث 33
 تهران  IMQ تکنیک های شناسایی و ارزیابی خطرات  34

 تهران  HSE-MS IMQتشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی  35

 تهران  شهرداری تهران  مدیریت ایمنی  26
 بناب دانشگاه بناب HSEدوره مدیریت ایمنی و   2

 تهران  9شهرداری منطقه  مدیریت ریسک 27

 تبریز  گاز استان آذربایجان شرقی  مدیریت ریسک 29
 آمل شرکت کاله آمل  HSEاستقرار سیستم مدیریت  30

 تهران  تهران  5شهرداری منطقه  مدیریت ریسک 31

 اهواز شرکت کامیاران  HSEممیزی سیستم مدیریت  32
 تهران  دانشگاه امیر کبیر  صنعت ساختمانتکنولوژی های نوین در   33

 عسلویه  پتروشیمی مروارید  امداد و کمک های اولیه  34

 زنجان  ( MOLFIXپارس حیات )  ایمنی مواد شیمیایی  35
 زنجان  ( MOLFIXپارس حیات )  واکنش در شرایط اضطراری  36

 تهران  ستاد توانمند سازی شهرداری  ارگونومی   3

 کرج  HSE-Plan سایپا 37
 تهران  مدیریت شرایط اضطراری  شرکت نفت بهران  39

 تهران  HSEالزامات  شرکت نفت بهران  40

 خاش ریسک شرکت سیمان خاش 41
 ماهشهر  HSE-Planتدوین  بندر امام خمینی  42

 عسلویه  ایمنی آزمایشگاه  پتروشیمی مروارید  44

 تهران  HSE-Planتدوین  آب و فاضالب تهران  45
 کرج  مدیریت ریسک سازمان پارک های کرج  46

 تهران  تربیت افسر ایمنی  سامان به اندیش   4

 تهران  باربرداری  ایران مال  47
 تهران  ایمنی پروژه های عمرانی  ایران مال  49

 تهران  مدیریت ریسک ایران خودرو  50

 تهران  مدیریت بحران  ایرانمال 51
 

 ها  کارگاهمینار ها و ، سهمایش ها

 ی تخصص یهاو نشست ها یشی، هم اندHSE تیر یو مد یمنیا یمهندس یمل  شیدوره هما 3 شرکت در •
 شهر تهران  منیجوامع ا  یمل شیدر هما شرکت •



 

 وزرات نفت HSE کیاستراتژ تیر یمد یدر کارگاه آموزش شرکت •
 وزارت نفت  HSE تیر یمد یهام  ستیاستقرار اثربخش س یدر کارگاه آموزش شرکت •
 HSE تیر یمد ستمی الزامات س یدر کارگاه آموزش شرکت •
 HSE یز یمم یدر کارگاه آموزش شرکت •
 ل یجرثق یمنی ا یدر کارگاه آموزش شرکت •
 OHSAS17001 یز یمم یدر کارگاه آموزش شرکت •
 آلمان( Niscertشرکت )  OHSAS17001الزامات و استقرار  یدر کارگاه آموزش شرکت •
 دانشگاه آزاد( النی برگزار کننده: انجمن فارغ التحص) کیاستراتژ تیر یمد یدر کارگاه آموزش شرکت •
 شرکت نفت فالت قاره( )  ی اضطرار  طیبحران و واکنش در شرا تیر یمد یدر کارگاه آموزش شرکت •
 ران یا یم یش یسمهند یکنگره مل نی در چهاردهم شرکت •
 ISO90001 یدر کارگاه آموزش شرکت •
 ISO10002 یدر کارگاه آموزش شرکت •
 Train The Trainer یدر کارگاه آموزش شرکت •
 ی شرق  جانیشرکت گاز استان آذربا -HAZOP  یدر کارگاه آموزش شرکت •
 ن تهرا استان گاز شرکت – یشغل ی ها یمار یب  یدر کارگاه آموزش شرکت •

 


