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 الت یتحص
 ی صنعت  یمنیا شیگرا  عیصنا یارشد مهندس ی و کارشناس یارشناسک •

 فعالیت   سوابق
 ( IMCA) رانیا تی ر یانجمن مشاوران مد مدیرههیئتضو ع •
 کشور  یمنیو خدمات ا یانجمن مشاوران حفاظت فن مدیرههیئتعضو  •
 SDMمشاور  نیگروه مهندس  مدیرعامل •
 1393در سال  ایتالیا IMQمدرس برتر شرکت  •
 ا یتالیا IMQشرکت  زیسر مم •
 کشور  مهندسینظام سازمان  نیمدرس تیترب هایدوره مدرس  •
 ساختمان و معدن یمنیدر حوزه ا یوزارت کار و امور اجتماع یمشاور فن •
 و باالبرها هاجرثقیل  یمنیدر حوزه ا یوزارت کار و امور اجتماع یمشاور فن •
 در حوزه آموزش  یوزارت کار و امور اجتماع یمشاور فن •
 ق یاعالم و اطفاء حر  هایسیستمدر حوزه  یوزارت کار و امور اجتماع یمشاور فن •
 تهران  یشهردار  ی منیو خدمات ا نشانیآتش مشاور سازمان  •
 ( 1395) دکیشرکت اسنا  HSEمشاور  •
 ( 1392- 1394شرکت گاز استان تهران ) HSE  ندهیپروژه و نما ریمد •
 تهران  یشهردار  زیستمحیطو  یمنیبهداشت، ا ت ی ر یمشاور سامانه مد •
 تهران  9منطقه  یشهردار  HSE تیر یمد ستمیو توسعه س یپروژه نگهدار  ریمد •
 ( 88- 87آرمکو ) یشرکت صنعت HSEواحد  سیرئ •
 ( 1390-1387تهران ) یشهردار  HSE تیر یسامانه مدمسئول کارگروه آموزش  •
 (االنبیاء خاتم  ی)قرارگاه سازندگ آباددولتپروژه آزادراه  HSEافسر  •
 )بانک سپه(  2 دیپروژه برج ام سکیمشاور ر  •
 کارون  یمیشرکت پتروش HSEمشاور  •
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 ( االنبیاء خاتم  ی)قرارگاه سازندگ االئمهثامن  هایپلپروژه  HSEافسر  •
 ع یاحداث صنا نیدر شرکت متخصص HSE تیر یمد  ستمیاستقرار سمشاور  •
 سبالن  فرا سپهردر شرکت  HSE تیر یمد  ستمیمشاور استقرار س •
 TTGدر شرکت  HSE تیر یمد  ستمیمشاور استقرار س •
 ( االنبیاء خاتم  یامام رضا )ع( )قرارگاه سازندگ هایپل پروژه  HSEمسئول  •
 تهران  یشهردار  19منطقه در  HSE تیر یمد  ستمیمشاور استقرار س •
 یشرق جانیدر شرکت گاز استان آذربا  HSE تیر یمد ستمی پروژه استقرار س ریمد •
 یشرق جانیدر شرکت گاز استان آذربا  10002ISOپروژه استقرار استاندارد  ریمد •
 ثار یا ریشرکت جوان س 10002ISOو  90001ISOپروژه استقرار استاندارد  ریمد •
 بارترهو  وهیم نی ادیسازمان م سکی ر  تی ر یپروژه مد ریمد •
 در شرکت نفت و گاز مارون  FMEAبه روش  سکی ر  یابی پروژه ارز  ریمد •
 آباد عباس  یدر شرکت نوساز  سکیو ر  HSE تیر یمد ستمی پروژه استقرار س ریمد •
 (ISQI) رانیو استاندارد ا تیفیک ی شرکت بازرس سکیر  یابی مشاور خدمات ارز  •
 سک یدر حوزه ر  یو دولت یخصوص هایشرکت مدرس  •
 سک یر  تیر یدر حوزه مد رانیا ایبیمهو خسارت  سکیر  یابیمشاور شرکت ارز  •

 مقاالت و کتب علمی 
 (IMCA) رانی ا تیر یانجمن مشاوران مد یشهر   تی ر یضو کارگروه مدع •
 تهران  HSE شگاهینما نیاول گذاریسیاست یعضو شورا •
 دانشگاه کار  یانجمن علم R&Dمسئول واحد  •
 سکو  یکیالکترون هیمسئول نشر  ریمد •
 ی منیا دینو هینشر  هیر ی تحر  ئتیعضو ه •
 سکو هینشر  هیر ی تحر  ئتیعضو ه •
 من یکار ا هینشر  هیر ی تحر  ئتیعضو ه •
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 HSE (HSE Forum) نیانجمن متخصص یمنیا یمسئول شورا •
 تهران  یشهردار  HSE تیصالح نی تضم یراهنما نیتدو •
 تهران یشهردار  HSEآموزش  یراهنما نیتدو •
)انتشارات فدک   یعمران یدر پروژه ها مانکارانیپ HSE  تی ر یکتاب مد نیتدو •

 ( سیساتیا
 کار با انتشارات فناوران  طیدر مح یمنیکتاب ا نیتدو •
 با انتشارات فناوران  طیکتاب بهداشت مح نیتدو •
 با انتشارات فناوران  زیستمحیطکتاب اصول  نیتدو •
 HSEارشد  یآزمون کارشناس سؤاالتکتاب مجموعه  نیتدو •
 IOHA شیتهران در هما یاز مناطق شهردار  یکیدر  تیبر صالح یمقاله آموزش مبتن •

 1389سال 
 رانیا یمیش یمهندس ی کنگره مل نیعنوان مقاله در چهاردهم 2ارائه  •
 ا یتالیا IMQاز  (Train The Trainer) ایحرفه نیمدرس  نامهیگواه یدارا •

 های آموزشی گذرانده شده دوره 
 (HEMPخطرات و اثرات ) تیر یمد یها کیستفاده از تکنا •
 حوادث لیو تحل هیتجز  •
 RoutecauseAnalysis کیاستفاده از تکن •
 TripodBeta کیاستفاده از تکن •
 HSEOffice یها کیبا تکن ییآشنا •
 10015ISOبا اصول و الزامات  ییآشنا •
 HSE-Plan نیمسلط به اصول تدو •
 HSE تیر یمد ستمیس یکاربرد افزارهاینرم آشنا با  •
 HSEدر  یبازرس یها کیآشنا با اصول و تکن •
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 MADM،AHP گیریتصمیم هایمدلبا  ییآشنا •
 HSE یخطوط راهنما نی با اصول تدو ییآشنا •
 زیست محیط و  یمنیبهداشت، ا تیر یمد ستمیو استقرار س یطراح •
 سکیر  تیر یو مد یابیارز  •
 HSEآموزش  ستمیو استقرار س یطراح •
 Bowtie XP افزارنرماستفاده از  •
 HSE-MSو  18001OHSAS تی ر یمد  هایسیستم یز یمم •
 BOWTIEخطرات  تیر ی مد کیاستفاده از تکن •
 HAZID کیاستفاده از تکن •
 (BSCمتوازن )  یاز یامت هایکارت  کیبا تکن ییآشنا •
 باالبرها ی منیبا اصول ا ییآشنا •
 امد یپ سازیمدلبا اصول  ییآشنا •
 ق یمبارزه با حر  یها کیو تکن زاتی با تجه ییآشنا •
 یعمران یدر پروژه ها HSE  یو فن یامور کارشناس •

 های اجرایی پروژه
 تهران  شگاهی پاال مانکارانیپ یبرا HSEپروژه استقرار  سکیر  یابیارز  میسئول تم •
و خدمات  نشانیآتش تهران و سازمان  یشهردار  HSEعضو کارگروه مشترک سامانه  •

 ی منیا
 شهر تهران  منیجوامع ا یمل شیهما نیدوم یبرگزار  میعضو ت •
 تهران  8در منطقه  HSE تیر یمد ستمیاستقرار س میعضو ت •
 ن یدر قزو سکیر  تیر یو مد یابی ارز  یها کیبا تکن ییآشنا شیهما ییاجرا ریدب •
 ن یدر قزو سکی ر  تیر یمد یها کیتکن شیهما ییاجرا ریدب •
 ( 1388- 1389دانشگاه کار ) یصنعت یمنیا یانجمن علم سیرئ •
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 (1387- 1388دانشگاه کار ) یصنعت یمنیانجمن ا رئیسههیئتعضو  •
 ن یدر سطح استان قزو قیدوره مانور مبارزه با حر  3 یبرگزار  •
 HSEدر  یلیو تحص یشغل هایفرصت  شیهما یعضو ستاد برگزار  •
 شهر تهران  منیجوامع ا یمل شیدر هما HSE کیاستراتژ  ت یر یکارگاه مد یبرگزار  •

 های آموزشی برگزارشده دوره 
 محل برگزاری کارفرما  عنوان دوره آموزشی 

مدیریت ریسک در پروژه های 
 عمرانی 

قرارگاه سازندگی  
 االنبیاءخاتم 

 پروژه طبقاتی پل صدر 

 سازیراهعمرانی و  آالتماشینایمنی 
قرارگاه سازندگی  

 االنبیاءخاتم 
 پروژه طبقاتی پل صدر 

 ایمنی باالبرها و جراثقال
قرارگاه سازندگی  

 االنبیاءخاتم 
 پروژه طبقاتی پل صدر 

 HSEسیستم مدیریت 
شرکت گاز استان 

 اصفهان 
 اصفهان 

 کرمان  MIDHCOهولدینگ  HSEاقتصاد در 
 خاش  شرکت سیمان خاش  شغلی و طب کار  هایبیماری 

 تهران  IMQ Academy ارگونومی در محیط کار 
 افزارنرم مدیریت ریسک با کمک 

Bowtie-XP 
SPGC 

پاالیشگاه چهارم پارس 
 جنوبی 

 ایمنی و کنترل ترافیک 
قرارگاه سازندگی  

 االنبیاءخاتم 
 پروژه طبقاتی پل صدر 

 تهران  شرکت هندسه پارس  مهندسی فاکتورهای انسانی
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 اولیه  هایکمکامداد، نجات و 
قرارگاه سازندگی  

 االنبیاءخاتم 
 پروژه طبقاتی پل صدر 

 تحقیق و بررسی حوادث
شرکت ملی پاالیش و 

 پخش 
پاالیشگاه نفت شهید 

 تندگویان 

 HSEارزیابی عملکرد در 
شرکت ملی پاالیش و 

 پخش 
پاالیشگاه نفت شهید 

 تندگویان 

 HSE-MSدر  سازیفرهنگ 
شرکت ملی پاالیش و 

 پخش 
پاالیشگاه نفت شهید 

 تندگویان 

 HSEالزامات سیستم مدیریت 
 فرا سپهرشرکت 
 سبالن

 SDM شرکت

در  HSE-MSنقش و جایگاه 
 مدیریت شهری 

 SDM شرکت SDMشرکت 

 TTG شرکت TTGشرکت  HSEارزیابی عملکرد در 

 ایمنی کار در ارتفاع 
موسسه ویژه شهید  

 رجایی 
 االئمهثامن هایپل پروژه 

 مانور اطفاء حریق 
موسسه ویژه شهید  

 رجایی 
 آباددولت پروژه آزادراه 

 دانشگاه کار قزوین  دانشگاه کار قزوین  HAZIDارزیابی ریسک به روش 

 دانشگاه کار قزوین  مانور اطفاء حریق 
سازمان ایمنی و 

 نشانیآتش 
 دانشگاه کار قزوین  دانشگاه کار قزوین  BowtieXP افزارنرم اصول کار با 

 کانون اسالمی انصار SDMشرکت  HSEارزیابی و مدیریت ریسک در 
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  افزارنرممدیریت ریسک به همراه 
Bowtie XP 

 شرکت گاز استان سمنان شرکت ملی گاز ایران 

 شهرداری تهران  عمرانی هایکارگاه ایمنی در 
کارگاه جنوبی اتوبان امام 

 )ع( علی

 عمومی  عمرانی هایکارگاه در HSEمدیریت 
استان  هایآموزش مرکز 
 تهران 

 دفتر مرکزی UNILEVERشرکت  کارگاه عملی رانندگی تدافعی 

 کارگاه ایمنی کار در ارتفاع 
موسسه ویژه شهید  

 رجایی 
 االئمهثامن هایپل پروژه 

کارگاه آموزشی تشریح الزامات و 
 HSE مستندسازی

 محمودآباد  آمل نشانیآتش 

-HSE مستندسازیتشریح الزامات و 
MS 

گاز استان آذربایجان  
 شرقی

 تبریز 

 تهران  گاز استان تهران  HSEمدیریت ریسک 
 تهران  گاز استان تهران  پیمانکاران HSEمدیریت 

 تجزیه و تحلیل حوادث
  71شهرداری منطقه 

 تهران 
 تهران 

تکنیک های شناسایی و ارزیابی  
 خطرات

IMQ  تهران 

و  مستندسازیتشریح الزامات، 
 HSE-MSممیزی 

IMQ  تهران 

 تهران  شهرداری تهران  مدیریت ایمنی 
 بناب دانشگاه بناب  HSEدوره مدیریت ایمنی و 
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 تهران  9شهرداری منطقه  مدیریت ریسک 

 مدیریت ریسک 
گاز استان آذربایجان  

 شرقی
 تبریز 

 آمل شرکت کاله آمل HSEاستقرار سیستم مدیریت 

 مدیریت ریسک 
 5شهرداری منطقه 

 تهران 
 تهران 

 اهواز شرکت کامیاران  HSEممیزی سیستم مدیریت 
تکنولوژی های نوین در صنعت 

 ساختمان 
 تهران  امیرکبیردانشگاه 

 عسلویه پتروشیمی مروارید  اولیه هایکمکامداد و 

 ایمنی مواد شیمیایی
 پارس حیات
(MOLFIX) 

 زنجان 

 واکنش در شرایط اضطراری 
 پارس حیات
(MOLFIX) 

 زنجان 

 ارگونومی
 توانمندسازیستاد 

 شهرداری 
 تهران 

 کرج  HSE-Plan سایپا 

 شرکت نفت بهران 
مدیریت شرایط  

 اضطراری 
 تهران 

 تهران  HSEالزامات  شرکت نفت بهران 
 خاش  ریسک  شرکت سیمان خاش 

 ماهشهر  HSE-Planتدوین  بندر امام خمینی 
 عسلویه ایمنی آزمایشگاه پتروشیمی مروارید 
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 تهران  HSE-Planتدوین  آب و فاضالب تهران 
 کرج  مدیریت ریسک  کرج هایپارک سازمان 

 تهران  تربیت افسر ایمنی  سامان به اندیش
 تهران  باربرداری  ایران مال

 ایران مال
ایمنی پروژه های 

 عمرانی 
 تهران 

 تهران  مدیریت ریسک  خودرو ایران 
 تهران  مدیریت بحران  ایرانمال 

 اه کارگاه، سمینارها و هاهمایش 
و  هااندیشیهم، HSE تیر یو مد یمن یا یمهندس یمل شیدوره هما 3رکت در ش •

 ی تخصص یها نشست
 شهر تهران  منیجوامع ا یمل  شیشرکت در هما •
 نفت  وزارت HSE ک یاستراتژ  تیر یمد یشرکت در کارگاه آموزش •
 وزارت نفت  HSE تیر یمد هایسیستماستقرار اثربخش  یشرکت در کارگاه آموزش •
 HSE تیر ی مد ستمیالزامات س یشرکت در کارگاه آموزش •
 HSE یز یمم یشرکت در کارگاه آموزش •
 ل ی جرثق یمنیا یشرکت در کارگاه آموزش •
 18001OHSAS یز یمم یشرکت در کارگاه آموزش •
 آلمان(  Niscertشرکت   18001OHSASالزامات و استقرار ) یکارگاه آموزششرکت در  •
 التحصیالنفارغ: انجمن برگزارکننده) ک یاستراتژ  تیر یمد یشرکت در کارگاه آموزش •

 دانشگاه آزاد( 
)شرکت نفت   یاضطرار  طیبحران و واکنش در شرا تیر یمد یشرکت در کارگاه آموزش •

 فالت قاره(
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 رانیا یمیش یمهندس یکنگره مل نیشرکت در چهاردهم •
 90001ISO یشرکت در کارگاه آموزش •
 10002ISO یشرکت در کارگاه آموزش •
 Train The Trainer یشرکت در کارگاه آموزش •
 یشرق  جانیشرکت گاز استان آذربا HAZOP یشرکت در کارگاه آموزش •
 تهران استان گاز شرکت – یشغل هایبیماری یشرکت در کارگاه آموزش •


