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سال ورودرشته تحصیلیعنوان
81 بهداشت حرفه ایکاردانی 

83بهداشت حرفه ایکارشناسی 

کارشناسی 
HSE98

گواهینامه/ امکان ارائه مدرکمرکز ارائه دهنده مدرک

مرکز تحقیقات و تعلیمات 

وجود داردحفاظت فنی و بهداشت کار

مرکز تحقیقات و تعلیمات 

وجود داردحفاظت فنی و بهداشت کار

  جامعه متخصصین بهداشت 

DQS(نوین آموز ثبات )/ کار
وجود دارد

مرکز تحقیقات و تعلیمات 

حفاظت فنی و بهداشت کار
وجود دارد

وجود دارددانشگاه علوم پزشکی البرز

سازمان آتش نشانی منطقه 

نظرآباد
وجود دارد

مرکز تحقیقات و تعلیمات 

حفاظت فنی و بهداشت کار
وجود دارد

وجود داردپویا سیستم پارسیان

مرکز بهداشت نظر آباد و علوم 

پزشکی قزوین
وجود دارد

وجود داردنوین پارسیان

وجود دارددهکده علم

آدرس

70خیابان قلندری پالک - متری گلشهر45-کرج

HSEآموزش ایمنی و اصول 

 ، استقرار و ممیزی 9001-2015استقرار و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت 

ISO45001-2018 استقرار و ممیزی ،ISO14001-2015 - تدوین استراتژی به

 ، آشنایی با چرخه حیات و مدیریت انرژیSWOTروش 

 و روشهای ذیربط نسبت به صنعت و FMEAآنالیز شغلی، ارزیابی ریسک به روش 

فعالیت ها

روش های ارزیابی پوسچرها/ ارگونومی در محیط کار
شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومی و ارزیابی به روش های مختلف با توجه به 

(… وQEC، RULA، REBA،  OWAS)پوسچر کاری 

اصول ایمنی و بهداشت کار

5Sنظام 

تدوین دستورالعملهای ایمنی / ایمنی کار در ارتفاع، ماشین آالت ، ایمنی عمومی 

ثبت و آنالیز حوادث و شبه حوادث/ مطابق با ریسک های فعالیت ها

مدارک تحصیلی

تخصص/ دوره های آموزشی/گواهینامه ها 

 و تدوین چک لیست های 5Sآراستگی محیط کار ، آشنایی با مراحل اجرای نظام 

هر مرحله و اقدامات اصالحی

عنوان

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی

مهارت های کاربردی 

صدور مجوز مورد تایید اداره کار/ مشاور و ارائه راه حلهای ایمنی 

محل تحصیل/ نام واحد آموزشی
سراسری علوم پزشکی قزوین

جامع علمی کاربردی ایران فریمکو

سراسری علوم پزشکی تهران

اطالعات شخصی

رزومه کاری

سازمان - تجربه کار عملی

پارسیان- مدیریت صنعتی
وجود دارد

انجام کمکهای اولیه در صنعت و تجهیز کردن خانه بهداشتکمک های اولیه در صنعت

ارزیابی ریسک در صنایع

 منابع انسانی و آموزش

ارزیابی عملکرد ، جذب و استخدام، تحلیل تست های روانشناسی کار ، کلیه امور 

پرسنلی ، تدوین استانداردهای آموزشی و تقویم آموزشی و اثربخشی آموزش  ، 

....تعالی فردی و شایستگی شغلی و 

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی

  / IMSتشریح استاندارد و ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه

تضمین کیفیت

واکنش در شرایط اضطراری و اطفاء حریق
مدیریت بحران، تدوین سناریو و اجرای انواع مانور و واکنش در شرایط اضطراری 

مطابق ریسک های سازمان، آشنایی با انواع حریق و خاموش کننده ها

شناسایی عوامل زیان آور محیط کار
کنترل صدا، روشنایی، تشعشعات و میدات مغناطیسی، عوامل شیمیایی، بیماری 

های شغلی

آیین نامه انضباطی/ آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعیقوانین کار و بهداشت کار

mailto:absetan@gmail.com


درک مطلبمکالمهزبان های خارجی

Pre-IntermediateIntermediateانگلیسی

ElementaryElementaryآلمانی

سمتتا سالاز سالنام محل کار

8693هلدینگ کانسار

کارشناس ایمنی و 

بهداشت و محیط 

زیست

8793لوله و پروفیل فلزی آریاوا

کارشناس ایمنی و 

بهداشت و محیط 

زیست

8693لوله و اتصاالت البرز

کارشناس ایمنی و 

بهداشت و محیط 

زیست

8893نگارستان

کارشناس ایمنی و 

بهداشت و محیط 

زیست و مسئول 

آموزش

901400آسان بین خودرو

کارشناس ایمنی و 

بهداشت و محیط 

زیست

8893صنعت پالستیک بانی نو

کارشناس ایمنی و 

بهداشت و محیط 

زیست

931400صنعت پالستیک بانی نو

مدیر منابع انسانی و 

نماینده / آموزش

مدیریت و مدیر 

/ تضمین کیفیت

hseمدیر 

شناسایی فعالیت ها ، ریسک ها، ارزیابی ریسک ها، اولویت بندی جهت انجام اقدامات اصالحی ، شناسایی قوانین و الزامات واجرای بندهای استانداردها و قوانین قابل اجرا: HSE الزامات تعریف*

 و ذیربط در صنعت ، تدوین دستورالعملهای ایمنی ، تشکیل دوره آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن ، تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و جلسات ذیربط ، تدوین چک لیست های کنترلی 

برای کنترل و کاهش حوادث و بیماری های شغلی ، آنالیز حوادث و شناسایی نقاط ریسک پذیر ، اجرای مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطرار، شناسایی وسایل حفاظت فردی مرتبط با ریسکها

بازرسی های دوره ای در راستای پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی ، شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور، انجام معاینات دوره ای و آنالیز بیماری ها، فرهنگ سازی و آموزش تهیه و تدوین 

 MSDSهای مواد مصرفی و ارتباط موثر با مراکز بهداشت و اداره کار برای اجرای مصوبات ابالغ شده  .

   ، 5s، استقرار و اجرای نظام  IMS (9001،14001،45001)استقرار و نگهداشت سیتم مدیریت یکپارچه 

اجـــــــــرای  -  34000 و 10015استقرار واحد منابع انسانی و آموزش بر اساس استاندارد های 

که  URSA  ( Understanding the Responsible Sourcing Audit)الــــــــــزامـــات 

.اجرای این استاندارد از الزامات همکاری با شرکت یونیلیور می باشد

HSEمشاوره و اجرای کلیه الزامات 

افتخارات/ فعالیت ها

، طراحی غبارگیر و خروج شرکت از  (توضیحات در پایین رزومه ) HSE الزامات مشاوره و اجرای کلیه

لیست شرکت های آالینده محیط زیست، آموزش ، منتخب بهترین کارشناس بهداشت حرفه ای استان 

87قزوین در سال 

 و اقدامات اصالحی ، کمک به خروج شرکت از سختی زیان آور، HSEمشاوره و اجرای کلیه الزامات 

89منتخب بهترین کارشناس بهداشت حرفه ای استان قزوین در سال 

، ISO14001، OHSAS 18001 و اقدامات اصالحی ، استقرار HSEمشاوره و اجرای کلیه الزامات 

کنترل مستندات

 و انجام امور آموزش ، 10015 و اقدامات اصالحی ، اجرای الزامات HSEمشاوره و اجرای کلیه الزامات 

ISO14001، OHSAS 18001اجرای الزامات 

سوابق کاری

IATF در ممیزی hse و اقدامات اصالحی ، اجرای الزامات HSEمشاوره و اجرای کلیه الزامات 

تخصصی

Intermediate

....

نوشتن

Pre-Intermediate

...


