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 التیتحص

 یاز دانشگاه آزاد اسالم یولوژ یزی ف یدکتر  •
 نآلما –از کارسروهه  یپزشک  تیفور کیپارامد •

 ای حرفه  هایگواهینامه 

 آموزش از سازمان امداد و نجات  المللیبین  گرایش امداد و نجات  یگر یمرب •
 از سازمان امداد و نجات  یتخصص گرایش سطحهم ری و راپل و نجات غ آواربرداری •
 سازمان از امداد و نجات  یتخصص گرایش ی ل یتکم  یپزشک تیفور •
 بحران  تیریاز سازمان مد  یتخصص  گرایش و تروما یپزشک هایفوریت  یتخصص •
• EMS از کارسروهه آلمان  یمارستان ی ب شی و پ ییامداد هوا گرایش 
مستقر در   FEMAموسسه  ندهیاز نما  TOT یمرب تی ترب گرایشسوانح  تیریمد •

 کارسروهه آلمان 
 SDMاز  HSE  گرایش یمنیو ا ایحرفهبهداشت   نامهیگواه •
 SDMاز  HSE  گرایش  لیجرثق یمنیا •
 SDMاز  HSE گرایش یمنیا ستمیس تی ریمد یز یمم •
 SDMاز  HSE گرایش ساختمان یمنیا •
 SDMاز   HSE گرایش قیحر یمنیا •
 IMQاز  HSEگرایش   یعموم  یمنیا •
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 های اجراییپروژه 

  8 -80 هایسالدر  تگریچ یدرمانگاه اورژانس پارک جنگل  یپزشک  تی فور نیتکنس  •
 81در تابستان  نی آر یمرکز آمبوالنس خصوص  یدرمان نیتکنس  •
 85و   8  هایسالدرمانگاه مستقر در نماز جمعه تهران در  یدرمان نیو تکنس  مسئول •
 سال  1به مدت    8 شهر تهران در سال  احمرهاللکانون جوانان  ریدب •
 ماه   شهر تهران به مدت   6منطقه  احمرهاللآموزش   معاونت •
 آموزش امداد و نجات طرح دوام در منطقه شش تهران  یمرب نیاول •
،  86 ، 85 نوروزهایمحور بومهن در  ایجادهپرست درمانگاه و پست امداد و نجات  سر •

 8  
  تهران 6منطقه  یبحران شهردار   تیریو مد یر یشگیامور امداد و نجات ستاد پ  مشاور •

 تاکنون
 ی انقالب امیا ژهیو مراسمات و یجمهور   استی و ر یرهبر   تیمراسمات ب  VIP یروین •
 ییامداد هوا یپزشک  تی فور نیتکنس  •
 86 سازمان امداد نجات استان تهران در سال  ی پزشک تی نمونه فور مدرس •
  ینی زم یروین یبخش اورژانس درمانگاه بهداشت و درمان ستاد کل فرمانده مسئول •

 89و  88ارتش ج.ا.ا در سال 
ارتش ج.ا.ا در   ینیزم یروی ن  یبهداشت و درمان ستاد فرمانده یر ی شگیطب پ کارشناس •

  رسانیاطالعاماکن، امور  یمن یو ا یبهداشت یبازرس  ،ی پزشک تی فور امور آموزش 
 سال کی موزش پرسنل به مدت و آ عیشا هایبیماری 

  ی)مجر  یتی پژوهان گ ندیفرآ یشرکت آموزش HSEواحد   یپزشک تی فور درسم •
 شرکت گاز(  هایپروژه 
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شهر   یامداد هایتیماول و دوم   یاپ یو اخذ رتبه پ  یپزشک  هایفوریت  سازیآماده  یمرب •
 95تا   9 هایسال تهران در مسابقات جام دوام در 

  یایاح  نهیاول در مسابقات شهر آماده در زم یرتبه و کسب  ییراه هوا  تی ریمد مدرس •
 یارائه خدمات امداد تی فی ک نیو باالتر CPR یویر  یقلب

 ک یالن یموسسه ن  یمنیو مشاور بهداشت ا مدرس •
 FPGشرکت   ی منیبهداشت ا مدرس •
 تهران یشهردار  زیستمحیط  یمن یبهداشت ا  تیریسامانه مد یفن کارشناس •
 تهران  یبحران شهردار   تیریامداد و نجات در ستاد مد یمباحث تخصص  مدرس •
 ماه  6 به مدتبهداد  یمجتمع پزشک  ریمد •
 تهران یب شهردار  یپهنه  مانکارانیپ  HSEپروژه  ریمد •
 فرودگاه مهرآباد  HSE سرپرست •
 کوهسار  –  نایپورس یتخصص یخدمات درمان  مؤسسو  ریمد •
 ن ینو رانی ا ییبایپوست و ز  یتخصص هایکلینیک  یداخل ریمد •
 د مهرآبا فرودگاه  پروژه – انیشرکت نفت و گاز محمد ی منیبهداشت و ا ریمد •
 ( safecast.ir) کست فیدر س یپزشک  ت یفور یآموزش هایپادکست  هیته •
 درس  ا یوزارت آموزش پرورش در را انیفرهنگ یبرا هیاول هایکمک  یآموزش جیپک هیته •
توسط ستاد بحران  یقانون  یو پزشک  یپزشک هایفوریت  یر یآموزش تصو جیپک هیته •

 تهران یشهردار 
 ( namatek.com)  در نماتک یعموم یپزشک  تیفور  یآموزش جیپک هیته •
و   قی، حریپزشک  تی در مباحث فور یآموزش  نتیعنوان پاور پو 50از  شیب  هیته •

 بحران  تیریمد
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 های آموزشی برگزارشده دوره 

و    یدولت ی، نهادهااحمرهاللدر  یپزشک هایفوریت  یساعت 5   یآموزش دوره مقدمات  •
 س یساعت تدر  000 1 بربالغ تاکنون   8 1شهروندان از سال 

 یبحران از ابتدا ت ی ریدر ستاد مد ی پزشک هایفوریت امداد و  یل یدوره تکم آموزش •
 تاکنون  85 1

 تاکنون  86 1بحران از   تیریو راپل در اورژانس، ستاد مد  ایجاده نجات   آموزش •
و    115بحران، اورژانس  تی ریو تروما در ستاد مد یپزشک  هایفوریت  یتخصص آموزش •

 تاکنون  90 1از   نشانیآتش سازمان 
 96 1تا   9 1ان از بحر تی ریدر ستاد مد ی قانون  یپزشک آموزش •
بهداشت،    ،یپزشک تی کار در ارتفاع، فور یمنیا هایزمینه در   HSEمباحث   آموزش •

  تیریدر سامانه مد قیاطفا حر ل،یجرثق  یمن یا ک،ی تراف یمن یا ،یجوشکار  یمنیا
 98 1تا   9 1 یتهران شهر سالم از ابتدا یشهردار  زیستمحیط  یمنیبهداشت ا

 ک یالنین المللیبین به موسسه   قیبهداشت و اطفا حر  موزشآ •
 85 1  یعتیشر  مارستانیب یبه پرسنل پرستار  ییراه هوا تیر یو مد  تیفور سیتدر •
  دیشه گانیو  ین یامام خم پی ت- ناجا ژهیو گانیبه   یپزشک ت یفور یعموم آموزش •

 نی و فلسط  چنارهفت  111 هایکالنتریو  یمطهر 
 یبه پرسنل وزارت راه و ترابر  ی پزشک   تیفور آموزش •
 ی اتم یبه پرسنل سازمان انرژ  ی پزشک   تیفور آموزش •
 وپرورش آموزش وزارت  هایپژوهشبه پرسنل مرکز  ی پزشک   تیفور آموزش •
  تکنیکپلی یبه پرسنل دانشکده معدن دانشگاه صنعت ی پزشک   تیفور آموزش •

 ( امیرکبیر )
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 (رانسلیبه پرسنل شرکت توسعه ارتباطات پرمند )ا ی پزشک   تیفور آموزش •
 هالویبه پرسنل شرکت توسعه س ی پزشک   تیفور آموزش •
 معادن  یبه پرسنل سازمان توسعه و نوساز  ی پزشک   تیفور آموزش •
خاتم )پروژه خط آهن تهران   یو نجات به پرسنل قرارگاه سازندگ ی پزشک   تیفور آموزش •

 و خطوط مترو(  زی تبر
 کرمانشاه(  راز،ی ش ز،ی خاتم )تبر  یبه پرسنل قرارگاه سازندگ ی پزشک   تیفور آموزش •
،  ساوه جان،یدل ن، یقزو ه،یبه پرسنل شرکت گاز )تهران، عسلو ی پزشک   تیفور آموزش •

 ( سمنان
 ران یا ینفت  هایفرآوردهپخش   یبه پرسنل شرکت مل ی پزشک   تیفور آموزش •
 تهران   یشهردار    1 هایفوریت به پرسنل سامانه  ی پزشک   تیفور آموزش •
 ی وزارت جهاد کشاورز   مهندسینظامبه پرسنل سازمان  ی پزشک   تیفور آموزش •
 ارتش ج.ا.ا ین یزم  یرویو بهداشت به پرسنل ستاد ن ی پزشک   تیفور آموزش •
 ی نفت تأسیساتو ساخت  یبه پرسنل شرکت مهندس ی پزشک   تیفور آموزش •
مناطق   هایشهرداریبه   س یبه پرسنل تدر ی پزشک   تیفور آموزش •

1، ،6، ،8،10،11،1 ،1 ،1 ،15،18،19، 0 
 تهران یشهردار   HSE تی ریو بهداشت در سامانه مد  HSE ،ی پزشک   تیفور آموزش •
 ییدانشگاه عالمه طباطبا  هایخوابگاه به پرسنل   ی پزشک   تیفور آموزش •
 کسونی به پرسنل شرکت ار ی پزشک   تیفور آموزش •
 به پرسنل شرکت دنت  ی پزشک   تیفور آموزش •
 محالت و ...   ی، سراهاسازمان به سفارت ژاپن، مدارس،  ی پزشک   تیفور آموزش •
 دفاع  عیبه پرسنل صنا ی پزشک   تیفور آموزش •
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،  دفاع عی، صناباد اداره ساختمانآ ، فرودگاه مهرنارون شگاهیبه آزما قیآموزش اطفا حر •
  یمنی, سامانه بهداشت ا6 نطقهتهران م یبحران شهردار   تیری ، مدشیک الی پترو دان
 ... و  یخصوص   مؤسسات، تهران یشهردار 

 نارون  شگاهیبه آزما یو یر  یقلب ایتخصص اح  ی پزشک   تیفور آموزش •
 سونگون و چاه گز  به معادن مس و آهن  ی پزشک   تیفور آموزش •
 ازنا  اژی کارخانه فورو آل ی پزشک   تیفور آموزش •
،  ی، شهردار و نجات در فرودگاه مهرآباد  یپزشک   تی، فورقیحر  یتخصص هایآموزش  •

 ی نظام پزشک
 امداد و نجات  نهیدر زم خارگ   یمیپتروش  نشانیآتش پرسنل   آموزش •
  ژهیاورژانس منطقه و یبرا ییراه هوا  تی ری اورژانس و مد نی تکنس  یتخصص دوره •

 المرد یاقتصاد
 امداد و سوانح به پرسنل شرکت بل روزانه  هایدوره  یبرگزار  •
 هرمزگان مانیپرسنل س یامدادگر اورژانس برا دوره •
 دفاع  عیکارخانجات صنا یبرا قیحر یتخصص هایدوره  یبرگزار  •
 در نماتک  تیف یک ن یبا باالتر یپزشک  تیفور  یآموزش جیپک هیته •
 ن ام شهر  – مایس 5شبکه   یآموزش هایبرنامه در  حضور •


