
 

 

 

 " بسمه تعالی"

 

 

  

 

 

 : تجارب  کاری

 محل شرکت سمت ارگاننام  مدت زمان

 سمنان HSEکارشناس  شرکت شیمیایی کلران 94تا   92از

 

 : تحصیالت

 مقطع تحصیلی معدل رشته دانشگاه سال اخذ مدرک

 لیسانس  14/- بهداشت حرفه ای سراسری علوم پزشکی ساری 1390

 فوق لیسانس ) در حال تحصیل ( HSE 25/19مهندسی شیمی  نشکده نفت و گاز سمنانسراسری دا 96-97

 

 

 علمی اخذ شده: –گواهینامه های تخصصی 
 

 میزان ساعات دوره سال اخذ محل اخذ نام گواهینامه
امکان ارائه گواهی 

 را دارید؟

HSE بلی روزه 2 90-89 دانشگاه سراسری علوم پزشکی ساری 

OHSAS 18001 بلی روزه 2 90-89 نشگاه سراسری علوم پزشکی ساریدا 

ISO 14000 بلی روزه 1 95-94 شرکت شیمیایی کلران 

 بلی روزه 1 95-94 شرکت شیمیایی کلران ارزیابی ریسک

 - - 97-96 المپیاد ایمنی ) کرمان ( اول در استان سمنانرتبه 

 - - 97-96 المپیاد ایمنی ) کرمان ( در سطح کشور 14رتبه 

   HSE  96-97-آزمون ارشد مهندسی شیمی   5رتبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شریفی سودکالئی گی:نام خانواد زهرا :نام

 تأهلم وضعیت تاهل:

 

 98 شماره شناسنامه :

 09397512645 تلفن همراه: سال 6 سابقه بیمه :

 04/06/66 متولد:

 
 سمنان محل سکونت:

 
 ایمیل:

sharifi.zahra04@yahoo 



 

 

 

  : کامپیوتری عمومی مهارت های

 :   ICDLمهارت های هفت گانه 

Word                            Excel                            Access                   Internet  

Outlook                        Windows                       PowerPoint  

 

 : انگلیسیسطح  آشنایی با زبان 

     :وشتن ن                             متوسط     درک مطلب:                          متوسط    :خواندن                         متوسط    :مکالمه 

    متوسط

 

 ایر مهارت های شغلی:س

 

 Kentدر ارزیابی ریسک خطوط لوله انتقال. )تهیه کننده و مدرس بسته آموزشی  Kentآشنایی کامل با تکنیک  -1

Model .) 

شی رس بسته آموزدر ارزیابی ریسک خطوط لوله انتقال نفت و گاز. )تهیه کننده و مد SMEآشنایی کامل با تکنیک  -2

SME.) 

  ASME B31.8Sآشنایی کامل با استاندارد  -3

 .(IMSآشنایی کامل با نحوه استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه ) -4

 در محیط کار. JSAو  FMEAآشنایی کامل با روش های ارزیابی ریسک مدل های  -5

 . ISO 14000آشنایی کامل با شناسایی جنبه های زیست محیطی استاندارد  -6

 . PHASTآشنایی کامل با نرم افزار  -7

 :تألیفات

  PHASTکتاب آموزش کاربردی نرم افزار  .1

 

انچه  نامه را بطور صحیح تکمیل نمودم  و چنکلیه مندرجات قید  شده در این پرسش      سودکالئی شریفی زهرا      اینجانب 

ر ده میل خود ببنا  وو یکجانبه قطع  ا  هده گردد، شرکت مجاز است همکاري خود را با اینجانب راسـمواردي خالف واقع مشا

 آن تجدید نظر نماید.

 

  17/01/1400 اریخ تکمیل:ت                                                                                                                            

 


