
 رزومه کاری

 مشخصات فردی :

 نام و نام خانوادگی: حافظ قلیزاده نیارق

 اردبیل 20/4/1356تاریخ و محل تولد: 

 

 تحصیالت: 

 (1376-1378از دانشگاه علوم پزشکی همدان) یکاردانی بهداشت حرفه ا

 (1385-1383کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران)

 ( 1391-1389بناب ) از دانشگاه آزاد  گرایش استراتژیک –مدیریت اجرایی کارشناس ارشد 

 

 تجربیات و سوابق کاری:

و نماینده مدیریت در استقرار سیستم های    )ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و کیفیت( HSEQمدیر  (1

  تاکنون 89اسفند  15 –نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن مدیریتی 

ایمنی، بهداشت و محیط زیست( شرکت قدس نیرو در پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی  HSE( مسئول  (2

 1389پایان سال الی 86اسفند -سبالن 

 87الی فروردین  86اردیبهشت  -مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت گلدستون)آرتاویل تایر( (3

 86ن الی فروردی 83اسفند  –مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ساراول  (4

  1396 تا 1386از سال  و بیمارستان ایثار مشاور ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت آرتامهنوش (5

 1391تا تاریخ   1383از سال  در تهران ناز طیورمشاور ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت پر (6

 -، بافت تلیس، آرد سامیان  شکینم، کبریت  مشاور ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکتهای سوت ماشین (7

 1383الی  1380



 1395الی  1383 –مدیر عامل شرکت ایمن بهداشت آذربایجان  (8

 80الی  78 –بازرس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اردبیل  (9

 

 :سوابق تدریس

 دارای گواهی صالحیت تدریس از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار   -1

 هالل احمر اردبیل و حریق در سازمان فنی و حرفه ای  ایمنی و درس م -2

 تدریس در مجتمع آموزشی و پزوهشی صنعت آب و برق آذربایجان  -3

برای مدیران شرکتهای  پیمانکاران ، کارفرمایان و بهداشت کار ویژهایمنی  ساعته  20دوره  مدرس -4

 در انجمن ایمنی و بهداشت حرفه ای اردبیل پیمانکاری

و شهرهای مختلف کشور ساعته ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران در شرکتهای مختلف  8برگزاری دوره  -5

 آبادگران،  بهار پردازان آب،  ساز رهاب شرکت،  قمیش ساری مدارک،  سبز آینده کوشان سختاز جمله 

 نظم موسسه،  تبریز دژ کنتال،  ایوریق پیشرو فناوران،  نیرو نصب شرکت،  مشکین سو ساواالن،  کوثر نصر

 شرکت،  پردیس افق سروشارومیه ،  آب زه آذر،  ابتکارکوشا،  پردیس آوران نظم موسسه،  پردیس آوران

ره ، شرکت ابتکار کوشا ، شرکت آذر   ، شرکتهای نورکو و سامکو آرتاویل فروغ آذر فنی بازرگانی خدماتی

هتاب مدرن ، شرکت سروش افق پردیس ، شرکت پرمان آب ، شرکت روین سازه ، شرکت سبز کاشانه م

 و .....، بیمارستان قائم پویش 

در شرکتهای مختلف و ارائه مدارک معتبر از طریق مرکز   HSE تخصصی در زمینهدوره های مدرس  -6

  کار تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت

ساعته از مرکز  20در شرایط اضطراری و مدیریت بحران در صنایع با ارائه مدرک مدرس دوره واکنش  -7

طنین پیک ) تدریس در بیمارستان ایثار و شرکت   تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

 سبالن(

 دوره های آموزشی:

  ساعت 40بمدت انگلستان   CBSاز شرکت    ISO9001:2015سرممیزی  (1

 ساعت 40بمدت انگلستان  CBSاز شرکت    ISO14001:2015سرممیزی  (2



 ساعت 40بمدت انگلستان  CBSاز شرکت    ISO145001:2015سرممیزی  (3

 ساعت 40بمدت  انگلستان  CBSاز شرکت    OHSAS18001:2007سرممیزی  (4

 24بمدت  از شرکت توف نورد آلمان  ISO9001:2008آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد  (5

 ساعت

 ساعت 24بمدت  ایتالیا IMQ و ممیزی استاندارد مذکور از شرکت  OHSAS 18001استاندارد   (6

 "آموزش ایمنی "دارای پروانه صالحیت مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی  در زمینه (7

ارائه سیستم ها و راه حلهای ایمنی  "دارای پروانه صالحیت مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی  در زمینه (8

 "در محیط کار

 , ISO9001:2015 , ISO14001:2015آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد  (9

ISO45001:2017 , ISO19011:2011  ساعت 8از شرکت پیشگام پویش هر کدام بمدت   

از مرکز  ساعت(   20و کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار)  ساعت( 40دوره پیشرفته حریق ) (10

  تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار تهران

 20، واکنش در شرایط اضطراری )   ساعت( 20)زیابی ریسکارساعت(  و دوره  20دوره ایمنی برق ) (11

از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و    ساعت( 20)، ایمنی دیگ بخار و ظروف تحت فشار  ساعت(

 بهداشت کار شمالغرب کشور

ساعت( ، آشنایی با هفت ابزار کنترل کیفیت و کاربرد آن در صنعت  16) دوره اصول مدیریت و سرپرستی (12

ساعت ( و  12)  HSE – MSساعت( ، آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست  16)

 از مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران ساعت5S  (8  )نظام آراستگی در سازمان 

ساعت(  16ساعت( و حفاظت فردی ) 16ساعت(، ارگونومی ) 16ساعت(، شش سیگما ) 16)ISO-TSدوره  (13

 از موسسه مدیریت منابع انسانی عصر اندیشه

ساعت( و دوره تجزیه و تحلیل خطرات بالقوه و  16)  HACCPدورره ایمنی و بهداشت در صنایع  غذایی  (14

 از شرکتهای همکار اداره کل استاندارد اردبیل  FMEAساعت(  8) اثرات آن

از شرکت مهندسی و ساخت توربین ساعت(  32برداری  نگهداری سیستم اعالن واطفاء حریق )دوره بهره  (15

 مپنا



 ساعت ( از شرکت تحلیل گران آینده پارس 8شرکت در سمینار مدیریت مبتنی بر فرآیندها ) (16

ساعت( توسط موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و  16دوره ارگونومی و محیط کار استاندارد ) (17

 معادن

 شرکت در نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفاء حرق و کاگاههای آموزشی آن بمدت دو روز (18

 ساعت 300از سازمان فنی و حرفه ای جمعاً بمدت  EXCEL ,  MS-WORD  و  دوره های کارور رایانه (19

 ساعت( از موسسه زبان سیمیس 420) gradedآموزش زبان انگلیسی، (20

مختلف از قبیل بهبود سیستم روشنایی در  آموزی مرکز بهداشت تحت عناوینشرکت در برنامه های باز  (21

کارخانجات، عوامل زیان آور شیمیایی، آرگونومی، شناسایی عوامل زیان آور موجود در مشاغل صنعتی، طب 

  ، تهویه  ، قوانین و مقررات کار، کنترل بیماری سیلکوزیس

 ن هالل احمرساعت( از سازما 35دوره کمکهای اولیه عمومی ) (22

 و اخذ چندین لوح سپاس  شرکت در همایش ها وسمینار های مختلف داخلی (23

 مهارتها:

 و موسسات  برای شرکتها  HSE PLANتوانایی نوشتن  -

 ،   IMS   ،EFQM   ،ISO 9001  استاندارد های و الزامات  نحوه استقرار آشنایی کامل با   -

ISO14001   ،OSHAS 18001   ،5S  کامل با نحوه تهیه دستورالعمل ها و روشهای آشنایی و

را نیروگاه مستقر   IMSبطوری که در دو سال گذشته استاندارد   استانداردهای مذکور و مستندات  اجرایی

تهیه   ISO45001:2017کلیه مستندات  استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای   نمودیم و

 گردید.

 مشاوره سیستم های مدیریتی -

 

 مشخصات تماس:

  طبقه اول – 2پالک  – 4خ عطائی  – میدان جانبازان –آدرس: اردبیل 

 09141558671تلفن همراه:     045-33521037تلفن: 

 hafezgholizadeh977@gmail.comآدرس الکترونیکی: 


