
 

 
 بسمه تعالی

 
 

 :مشخصات فردی. 1

 زن: جنسیت محسن: نام پدر سمیه قضایی نیا: نام و نام خانوادگی

 مغان: محل تولد 00/03/34: تاریخ تولد 304: شماره شناسنامه

 شیعه: مذهب ایران: ملیت پارس آباد: محل صدور

 00073403000، 070-33434744: تلفن تماس مجرد: وضعیت تأهل

 0، واحد 000شهرک گلستان، بلوار اقاقیا، پالک : نشانی محل سکونت

 sghazaeenia@yahoo.com - sghazaeenia@ut.ac.ir: پست الکترونیکی

 :سوابق تحصیلی. 2

 نام واحد آموزشی گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
 تاریخ 

 فارغ التحصیلی
 معدل

34/00 00تیر  نمونه دولتی فاطمیه   ریاضی فیزیک دیپلم  

بتنی ساختمان مهندسی عمران کاردانی 00/00 04بهمن  دانشگاه علم و فرهنگ   

07/03 04تیر  دانشگاه شهید رجایی ساختمان مهندسی عمران کارشناسی  

43/04 00بهمن  دانشگاه تهران   HSE کارشناسی ارشد  

 :سوابق حرفه ای. 3

 امکان ارائه گواهی علت ترک شغل سمت مدت همکاری شرکت پروژه

07/03 مهندسین مشاور اتحاد راه دفتر مرکزی  00/08  
متصدی رسیدگی 

 به صورت وضعیت

اشتغال به 

 تحصیل
 بلی

طرح توسعه مجلس شورای 

 اسالمی ایران
03/00 بناسازان سپاهان  00/07  بلی کارتعلیق  HSEمدیر  

00/07 پایاسازه پاسارگاد مسکن ویژه مهر تهرانسر  00/04  بلی اتمام پروژه HSEمسئول 

00/04 پرلیت پروژه ایران مال  07/03 مستند سازی  
HSE-MS 

 فعالیت

 پروژه ای
 بلی

ساختمان ستادی شرکت 

 آب و فاضالب استان تهران
07/03 ساختمانی ست  00/03  HSEمسئول 

 نقل و انتقال

 محل سکونت
 بلی

  ساختمانی های پروژه تمام

 ( m2 2222 <مساحت ) تهران

سازمان نظام مهندسی 

 استان تهران
07/03  HSEبازرس  08/07 

و تغییر  اتمام قرارداد

شرایط پذیرش 

جذب )بازرسین 
 (7پایه مهندسین 

 بلی

پروژه شهرک مسکونی 

 چیتگر
00/03 نسیم شمال  00/08  بلی تعلیق کار HSEمسئول 

پروژه تقاطع غیرهمسطح 

 شهید آجرلو
00/08 رامان  بلی تعلیق کار HSEمسئول 07/03 

مرکز تحقیقات و تعلیمات  آموزش بازرسین اداره کار 
 حفاظت فنی

 بلی مشغول به کار مدرس تاکنون 04/00

 



کلیه پروژه های تحت 

 مدیریت شرکت
سرمایه گذاری سپهر تهران و  

03/03 سرمایه گذاری مسکن پردیس  بلی مشغول به کار HSEمدیر  تاکنون 

پروژه تحقیقاتی در تهیه 

 چک لیست های بازرسی 
 بلی فعالیت پروژه ای کارشناس 04/00 04/03 شرکت سرمایه گذاری مسکن

تدریس در رشته مهندسی 

 ایمنی
 بلی مشغول به کار استاد تاکنون 04/00 دانشگاه علم و فرهنگ

 :اخذ شدهعلمی  -گواهینامه های تخصصی . 4

 توضیحات نمره کلی سال اخذ محل اخذ نوع مدرک

Auto cad 000/00 0404 سازمان فنی و حرفه ای    

  9313 نظام مهندسی پروانه اشتغال به کار مهندسی نظارت و اجرا
 

(3پایه )اجرا ( / 2پایه )نظارت   

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در زمینه  
های ایمنی در ارائه راه حل ها و سیستم  

 محیط کار

مرکز تحقیقات و 

 تعلیمات حفاظت فنی
0408 

  

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در زمینه  

 آموزش ایمنی

مرکز تحقیقات و 

 تعلیمات حفاظت فنی
0408   

)HSE )ایمنی کار، سالمت و محیط زیست   
مرکز تحقیقات و 

 تعلیمات حفاظت فنی
0408   

الزامات سیستم مدیریت مستندسازی و تشریح 

  (OHSAS90229 ) و بهداشت کار ایمنی

مرکز تحقیقات و 

 تعلیمات حفاظت فنی
0408   

 ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار
  ( OHSAS90229) 

مرکز تحقیقات و 

 تعلیمات حفاظت فنی
0408   

 شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
مرکز تحقیقات و 

 تعلیمات حفاظت فنی
0408   

HSE-MS 
Asys Academy 

International 
0408 

  

 :فعالیت پژوهشی . 5

 توضیحات نوع پژوهش عنوان پژوهش

  HSEبررسی عملکرد سیستم مدیریت 

 پیمانکاران اجرایی پروژه های ساختمانی بلندمرتبه تهران
   پایان نامه

  HSEبررسی عملکرد سیستم مدیریت 

 های ساختمانی بلندمرتبه تهرانپیمانکاران اجرایی پروژه 
 مقاله

 ارائه در پنجمین همایش 

 دانشگاه شریف HSEملی 

 :مهارت کامپیوتری. 6

 میزان تسلط سطح نام برنامه

ICDL   عالی 

MS-Project   خوب 

SPSS   عالی 

Photo Shop خوب مقدماتی 

Etabs-Sap-Safe 
 

 خوب

ARC GIS خوب مقدماتی 



 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .یید می نمایمأفوق را ت رزومهدر  اطالعات مندرج کلیه صحتاینجانب سمیه قضایی نیا           
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Auto cad  خوب 

Expert Choice  خوب 

 :مهارت ها. 6

 سطح تخصص تخصص

 خوب طراحی سازه های بتنی و فوالدی

 خوب رسیدگی به صورت وضعیت، تعدیل آحاد بهاء و انجام متره و برآورد

 خوب نقشه کشی

 خوب ...، فازی و TOPSIS  ،AHPآشنا به روشهای تحلیل سیستمی 

 خوب ... وFTA و  EA& FM: شناسایی خطر و ارزیابی ریسکآشنا به روشهای 

          ،ISO 1229  ،ISO90229 ،ISO04229استانداردهای پیاده سازی آشنا به

ISO 00000   وHSE-MS Guide Line (OGP) 
 خوب

 خوب NFPAآشنا به استانداردهای ایمنی و اطفاء حریق 

 :مهارت در زبان خارجی. 7

 میزان تسلط توانایینوع  زبان خارجی

 انگلیسی
 خوب ترجمه

 ضعیف مکالمه

(استانبولی)ترکی   
 ضعیف ترجمه

 خوب مکالمه


