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 هوالعالم
 

 
 مهدی سيد نام:

 محبینام خانوادگی: 

 ان خدمتيكارت پا وضعيت خدمت:

  كارشناس ارشدمدرک تحصيلی: 

 02148222269 - 09128688618 –تلفن تماس : 

: mail-E @yahoo.com50mmohebbi 

 
 سوابق علمی تحصیلی:

 شهيد بهشتی(در دانشکده حفاظت و بهداشت كار صنايع )گرايش ايمنی صنعتی( كاردانی گذراندن دوره( 

 همدان در دانشگاه علوم پزشکی بهداشت صنعتی كارشناسی گذراندن دوره   

 تهران جنوب محيط زيست  گذراندن دوره كارشناسی ارشد 

 حوادث بررسی و تجزيه و تحليل نهيدرزم یدادگستر یكارشناس رسم

 یمنيا یها و راه حل ها ستميس هيارا نهيدرزم یمنيو خدمات ا یو مدرک مشاور حفاظت فن تياخذ پروانه صالح 

 یكار وزارت تعاون كارو رفاه اجتماع طيدر مح

 وزارت تعاون  یعموم یمنيآموزش ا نهيدرزم یمنيو خدمات ا یو مدرک مشاور حفاظت فن تياخذ پروانه صالح

 یكارو رفاه اجتماع
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  گذراندن دورهHSE- MS و دريافتت متدرک از آكتادمی    ستت(يط زي، بهداشت و محیمنيستم ايت سيري)مد

TǛV  NORD  IRAN – GERMANI  
 ساوهر، در مركز بهداشت ارگونومی محيط كا اندازه گيری  شركت در كارگاه 

 عضو كانون انجمن های صنفی كارشناسان ايمنی و بهداشت ايرانخودرو و تهران 

 

 :در دانشگاه و محیط كار سوابق علمی پژوهشی
  اندازه گيری ارگونومی شرايط محيط كارشركت پارس شير ساوه به روشQEC  

 محمدفامزير نظر دكتر  همدان سيمان اكباتانيقی ارزيابی ريسک مواد شيميايی در كارخانه قانجام پروژه تح 

 و ترجمه برگه  ، تهيهتحقيقMSDS ت پارس شيرمواد شيميايی موجود در شرك  

 سک به روش ير یابيارزFMEA پارس ساوه ومينيدر كارخانه آلوم 

 سک به روش ير یابيو ارز يیشناساFMEA پارس شيركارخانه در 

 سک به روش ير یابيو ارز يیشناساFMEA  شيگالشركت در  
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 سک به روش ير یابيو ارز يیشناساFMEA درشركت ايران خودرو 

  شناسايی و ارزيابی ريسک به روشFMEA عباس ردر اسکله شهيد رجايی بند 

 

 :شغلی سوابق

 تاكنون 87شركت ايرانخودرو سال  فنی  یمنيكارشناس ا 

 87-86سال  و شيرگاز الله ساوه شركت پارس شير و بهداشت یمنيكارشناس ا 

  مسئولHSE  86-84شركت اسکاتلندی هالکرو سال  –پروژه ساخت اسکله شهيد رجايی بندرعباس خاتم االنبيا 

 سرپرست HSE  وشركت هالکرو)ساخت ابنيه و نصب تجهيتزات( تروی)مجری حفاری(ايتاليايی  شركت  – 

 84-82سال  عسلويه

  

 :قابلیتهای فردی
  گذراندن دورهICDL ايرانخودروكامپيوتر 

 نرم افزارهای كاربردی  سلط بهتWORD, EXCEL, POWER POINT ...و 

 

 ريال می باشد. 5000000قيمت پيشنهادی برای يک روز در ماه 


