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سالهای  و مسئول اداره ایمنی و حریق رشناس ایمنی واتش نشانی شهرداری به عنوان کاکنون  تا 20ل سا# 

 )کارمند پیمانی استخدامی وزارت کشور(20تا 21

 ..21# عضو کمیته بحران حوزه شهری در شهرستان کهگیلویه از سال 

 .به عنوان سرپرست ایمنی درشرکت نتن از زیر مجموعه پروژه های شرکت مپنا در پارس جنوبی  21# سال 

به  عنوان سرپرست ایمنی در پروژهای راه وساختمان وپروژهای مرتبط با صنعت  90و 99و 92#  سالهای 

 .. ارجان ارمین گستر نفت  شرکت خاتم االنبیا و

دیگر پروژهای راهسازی     hseمشاوره ای و بازرسی   با  واحد  بصورت 21و 92و 99# در سالهای 

 شرکتهای تابعه خاتم االنبیا  وشرکت  نیروگستربصورت پاره وقت فعالیت داشته ام...

تا اکنون  و تدریس دوره های  21علمی کاربردی و دانشگاه ازاد از سال  -# تدریس در دانشگاهای پیام نور 

 و جهاد دانشگاهی استان.. دهدشت ,گچساران    hseایمنی در  اموزشگاه 

 استان کهگیلویه و بویر احمد. دادگستری # کارشناس خبره امور ایمنی و حریق کانون کارشناسان

 # کارشناس رسمی حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان ک ب .

ترم  00حدود در   HSE کارشناسیو واحد  دروس تخصصی گروه های ایمنی کار 91# تدریس بیش از 

 (hseه های استان بوشهر و کهگیلویه وبویر احمد) داری کد مدرسی در رشته متوالی دانشگا

 سال  6حدود  9در دانشگاه علمی کاربردی گچساران   HSE# مدیر گروه رشته 
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 رکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار.حفاظت فنی م مشاورکارشناس ایمنی و #

 ی_در زمینه های تخصصی  از جمله ارایه سیستم ها و راه حل ها ایمن کاروصالحیت)پروانه(# مشاوره 

 . از مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار ایمنی و عمومی اموزش تخصصی 

 

 سوابق پژوهشی:

 .(ارشد )پروژه پایانی دوره کارشناسی  در شرکت نفت گچساران    jsaو  tripod betaروش  2ارزیابی ریسک به  -1

 سازی و پروژه راه مسائل ایمنی در یک کارگاه  و انالیز بررسی -2

جهت شناسایی خطرات   jsaشرکت نفت گچساران برای مطالعه و اجرای تکنیک    hseشرکت و همکاری با اداره  -3

 مجموعه شرکت مذکور.

 نفت های زیر مجموعه شرکت  یکی از در  hazopفعالیت در پروژه اجرای تکنیک  -4

 های گذرانده شده:دوره 

 از اداره استاندارد یزد   ISO9001اخذ گواهینامه کنترل کیفیت 

 گذراندن دوره اموزشی مدیریت بحران )زلزله(

 و ایمنی مربوط به ان،رفتار شناسی حریق ساعت دوره اموزشی مهندسی حریق  111بیش از گذراندن 

  هالل احمراخذ گواهینامه امداد و کمکهای اولیه عمومی از جمعیت 

 ....اخذ گواهینامه علت یابی وهمچنین فرماندهی و مدیریت عملیاتی حریق

 تواناییهای علمی و فنی و تسلط به کار در زمینه های:

نحوه ورود به فضای محدود،مجوزانجام کار)پرمیت(،ایمنی داربست،ایمنی حفاری،ایمنی جرثقیل و نحوه ی  بار 

ر ارتفاع،دسته بندی حریق،دسته بندی خاموش کننده ها،نحوه تخلیه خاموش برداری،ایمنی جوشکاری،ایمنی کار د

 TRIPOD BETA,PHA_FMEA_ FTA_JSA…کننده ها و آشنایی با تکنیکهای ارزیابی ریسک ایمنی

 آشنایی با زبان انگلیسی:

 خواندن:خوب      نوشتن:خوب    مکالمه:متوسط         ترجمه:متوسط

 تواناییهای نرم افزاری:

Office(word-excel-powerpoint-msp) و اینترنت… 

 اسم درس یا دوره  محل برگزاری      مدت برگزاری  تاریخ برگزاری  
 تخصصی



  ******  لیست دروس تخصصی تدریس شده در دانشگاهها و سایر مراکز

 " " " مدیریت بحران

 " " " ایمنی صنعتی

 " " " بهداشت اب و فاضالب

تاثیرات پرتوها و میدانهای 
 مغناطیس

" " " 

ایمنی حریق و مهندسی 
 حریق

 21- 21سال  ترم  6 دانشگاه بو یر صنعت یاسوج

 21سال  ساعت  03به مدت  شرکت نفت یاسوج  پرمیت ها و اجرای انها

 

 –شهرک صنعتی گچساران  HSEدوره مدیریت 
جهاد  –اموزشگاهای ایمنی 

 دانشگاهی استان

-21-26-29سالهای  ساعت 09به مدت  هر کدام
 در چندین دوره 21

دوره انجمن پیمانکاران  ایمنی پیمانکاران
 استان

 سال23 ساعت  91به مدت 

دانشگاه ع .ک یاسوج  و   ایمنی ماشین االت
 گچساران 

 23و 21و  21و  26 چندین ترم 

دانشگاه ع .ک یاسوج  و  ایمنی کار در ارتفاع
 گچساران 

 23و21و  21و  26 ترم چندین

دانشگاه ازاد و ع .ک یاسوج   ایمنی در برق
 و گچساران 

 21و 21و  26 چندین ترم 

وسایل حفاظت فردی  و کارگاه 
 ایمنی

 21سال  ترم  9 بویر صنعت یاسوج 

 

تا کنون 29از سال  دانشگاه بویر صنعت و ع.ک  در چندین ترم 
و گناوه 9گچساران   

 مهندسی ایمنی

ترم چندین  "  مدیریت ریسک " 

بهداشتمقررات ایمنی و  " " "  

شناسایی عوامل زیان اور  " " "
 محیط کار

 عوامل زیان اور فیزیکی " " "

 عوامل زیان اور شیمایی " " "

 تنظیم شرایط محیطی " " "

  علمی کاربردی   ایمنی مواد شیمیایی
 2گچساران 

  …...21 و 21 سال                                      ترم 6

  روزه یک سمینارهای برگزاری
 ایمنی و بهداشت

 انجمن و یاسوج دانشگاه
 استانی و پیمانکاران

 استانی مدیران

  بعد به 23 سالهای ....


