
هبرجت و  یراک  هقباس  لاس  زا 5  شیب  اب   OGP یناهج نامزاس  یوگلا  رب  قبطنم  یطیحم  تسیز  تیریدم  یاه  متسیس  رواشم  سدنهم و 

تسیز یاهروتاکیدنا  لرتنک  رد  رحبتم  تاطابترا ، و  هرکاذم  هتسجرب  یاه  تراهم  یاراد  ناریا ، تفن  یلم  تکرش   HSE تیریدم رد  یصصخت 

.یناسنا یورین  هعسوت  هجدوب و  یزیر  حرط  بسانم  دربهار  نییعت  یدربراک و  یاه  صخاش  بولطم  دودح  نیودت  نییعت و  قیرط  زا  یطیحم 

تسیز طیحم  یسدنهم  یرتکد 

تسیز طیحم  شیارگ :

دازآ لامش  نارهت  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۳۹۸ - ۱۳۹۴

۱۹ لدعم : 

تسیز طیحم  یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

بآ عبانم  شیارگ :

دازآ نارهت  تاقیقحت  مولع و  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۳۸۹ - ۱۳۸۷

تسیز طیحم  سانشراک 

ناریا تفن  یلم  تکرش   HSE تیریدم

نارهت

ید ۱۳۹۷ رهم ۱۳۹۱  -

اهدرواتسد فیاظو و 

HSE یطیحم و تسیز  تیریدم  متسیس  رواشم 

سراپ شوماخ  شتآ  ینمیا  تکرش 

نارهت

نابآ ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

تسیز طیحم  سانشراک 

تشادهب ترازو 

نارهت

رویرهش ۱۳۸۳ ید ۱۳۸۲  -

اهدرواتسد فیاظو و 

HSE سانشراک

ناسهب  HSE تیریدم تکرش 

نارهت

رهم ۱۳۹۱ ریت ۱۳۹۰  -

اهدرواتسد فیاظو و 

HSE سانشراک

ناشیدنا بان  تکرش 

نارهت

۱۳۹۲ - ۱۳۹۱

اهدرواتسد فیاظو و 

ینافرع بنیز 

تسیز طیحم  رواشم  سدنهم و 

۱۳۶۰/۱۰/۴ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

zeynaberfani1360@gmail.com 
(+۹۸)۹۱۲۸۹۰۰۲۹۴ 
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نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

هعبات یاهتکرش  یطیحم  تسیز  یاهرامآ  لیلحت  هیزجت و 

هعبات یاهتکرش  یطیحم  تسیز  درکلمع  یبایزرا 

یطیحم تسیز  تاررقم  نیناوق و  هعومجم  هیهت  یروادرگ و 

ناریا تفن  یلم  تکرش  رد 

یاه تکرش  زا  یطیحم  تسیز  یاه  یسرزاب  اه و  تیرومام 

هعبات

رد یراج  یطیحم  تسیز  تیریدم  متسیس  عون  یسررب 

نامزاس یاهدرادناتسا  زا  تکرش  هلصاف  نازیم  نییعت  تکرش و 

یتسدالاب یاه 

OGP یوگلا یانبم  رب  یطیحم  تسیز  تیریدم  رواشم 

DATA COLLECTING & DATA BASE ACCOMMODATION

HAZARD ANALYSIS & CRITICAL CONTROL POINTS

یطیحم تسیز  یاه  یسرزاب 

طبترم یاه  لمعلاروتسد  اه و  شرازگ  نیودت 

( يطيحم تسيز  تيريدم  )ISO 4001 سانشراك

( هچراپكي تيريدم  متسسيس  )IMS سانشراک

یطیحم تسیز  شزومآ  سانشراک 



لسکا رازفا  رازفا Water Cad & Gemsمرن  مرن 

ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یسیلگنا

HSE تیریدم

نارهت تاقیقحت  مولع و  هاگشناد  هسسوم :

دنفسا ۱۳۸۷

ییارجا یاه  هژورپ  ینارمع و  یاه  حرط  رد   HSE تیریدم

يصصخت ياهشزومآ  زكرم  ريبكريما  يتعنص  هاگشناد  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۱

Water Cad رازفا مرن 

یلاع یاهشزومآ  دحاو  نارهت  هاگشناد  تسیز  طیحم  هدکشناد  هسسوم :

یصصخت

رویرهش ۱۳۸۸

Water Gems رازفا مرن 

یلاع یاهشزومآ  دحاو  نارهت  هاگشناد  تسیز  طیحم  هدکشناد  هسسوم :

یصصخت

رویرهش ۱۳۸۸

(IMS هچراپكي (  تيريدم  یاه  متسيس  هرود 

TUV يمداكآ هسسوم :

نیدرورف ۱۳۹۱

HSE رد يسيون  شرازگ  لوصا 

ناريا تفن  يلم  تكرش  شزومآ  زكرم  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۳

HSE رد يبايزرا  ياهصخاش  يدنب  هتسد  فيراعتاب و  ييانشآ 

ناريا تفن  يلم  تكرش  شزومآ  زكرم  هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۳

HSE رد كسير  يبايزرا  ياه  كينكت 

ناريا تفن  يلم  تكرش  شزومآ  زكرم  هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۳

، زاگ تفن ، ياه  هژورپ  يطيحم  تسيز  تارثا  يبايزرا  هاگراك 

يميشورتپ

ناريا تفن  يلم  تكرش  شزومآ  زكرم  هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۳

تسيز طيحم  قوقح 

ناريا تفن  يلم  تكرش  شزومآ  زكرم  هسسوم :

دادرم ۱۳۹۳

HAZOP ليلحت هيزجت  هعلاطم و  دنيارف 

ناريا تفن  يلم  تكرش  شزومآ  زكرم  هسسوم :

رذآ ۱۳۹۳

Determination of the effect of wind velocity and direction changes on turbidity removal in rectangular sedimentation

(tanks (ISI

Journal of water Science & Technology رشان :

(Application of Water pinch technology for water and wastewater minization in aluminum anodizing (ISI

International Jornal of Environmental Science & Technology رشان :

Economical Benefits Resulting from Waste Minimization in Hospitals by Using Different Equipments (case

(study:Shahid Akbar Abadi Hospital) (ISI

(International Jornal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (IJBBB رشان :

اه تراهم 

نابز

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تاقیقحت



Normalization and determining optimal levels of environmental indicators-case study: National Iranian Oil

(Companies(sustainable development approach) (ISI

Journal of Marine Reseach رشان :

Economical Benefits Resulting from Waste Minimization in Hospitals by Using Different Equipments (case study:

(Shahid Akbar Abadi Hospital

International Conference on Chemical Engineering and Applications ICEBS China رشان :

(Waste Minimization in Hospitals (case study: Shahid Akbar Abadi Hospital

International Conference on Environment and Bio Science رشان :

دشرا یسانشراک  نومزآ  لوا  هبتر 

۱۳۸۷

رترب شهوژپ  ققحم و  طورش  اب  نومزآ  یب  یارتکد  عطقم  هب  دورو  رد  تیقفوم  بسک 

۱۳۹۴

شخب ) تفن تعنص  دياز  داوم  تیریدم  رد  نیون  یاه  یروانف  شهوژپ و  شقن  سنارفنک  نیمود  رد  رترب  هلاقم  هدنرب  هزیاج و  بسک 

( یتسدالاب

زاگ تفن و  تعنص  نیصصختم  ناسانشراک HSE و  یارب  تفن  هارمه  بآ  تیریدم  باتک  فیلات  همجرت و 

۱۳۹۴

zeynaberfani1360

تاراختفا

یعامتجا هکبش 

https://instagram.com/zeynaberfani1360

