
                                                                                               

 

 پرستو محمدی :  نام و نام خانوادگی

 المجید عبد : نام پدر

 ۷۲/۶۰/۵۶۰۱ : تاريخ تولد

  ۰۶۶۵ : شماره شناسنامه

 :  محل سكونت

 خ پرديس  –مرزداران  –شهرک ژاندارمری –تهران 

 سوابق تحصیلی :

دانشگاه علوم پزشکی شهيد ) ایمنی صنعتی و محيط کار مهندسی کارشناسی : ميزان تحصيالت

 (بهشتی

 تهراندانشگاه آزاد علوم و تحقيقات  : HSEکارشناسی ارشد مدیریت 

 درشركت پارس خودرو  L90در سالن مونتاژ  FMEAارزيابی ريسک به روش  :كارآموزی دوره كارشناسی 

شد سی ار شنا سک ارزيابی : پايان نامه كار ساس   HSEعملكرد ري سايپا بر ا سازی  پیمانكاران گروه خودرو

 ELECTRنفت و گاز و مدل تصمیم گیری  OGPشاخص های 

 سوابق کاری :

)مشاور نفت و  گستر صنعت مهندسین مشاور هامون شركت در ايمنی و بهداشت  كارشناس سال۷ تمد -۵

 ۶۵/۶۲/۵۶۳۶الی  ۶۵/۶۰/۵۶۱۱از تاريخ  گاز(

 ۶۵/۶۲/۵۶۳۵الی  ۶۵/۶۱/۵۶۳۶ تاريخ از درشركت پارس خودرو HSE ماه كارشناس ۵۱مدت  -۷



 تاريخ از )پیمانكار نفت و گاز( انديش درشنننركت مهندسنننی آارپ وهان HSEكارشنننناس ماه ۵۱مدت-۶

 ۶۵/۶۳/۵۶۳۷الی  ۶۵/۶۲/۵۶۳۵

 ۶۵/۶۱/۵۶۳۱الی  ۶۵/۶۱/۵۶۳۵شركت پرس كارتن پارسیان از تاريخ  HSEمشاور  -۱

ستم های HSEQ مديرواحد -۱ سی ) زير مجموعه گروه شركت كارتن ايران(IMS) و نماينده مديريت در 

 ۶۵/۶۷/۵۶۳۰الی ۶۵/۶۷/۵۶۳۱از تاريخ  شستا(

 ۶۵/۶۵/۵۶۳۲الی  ۶۵/۶۷/۵۶۳۰شركت پخش سراسری دارو از تاريخ  HSEQمدير واحد -۲

از تاریخ  سااای(ا( خودروسااازی شاارکت ساادیکو )مهموعو  روه مدیرعامل در HSE مشاااور -۱

 تاکنون۱۰/۱۰/۰۹۳۰

 تاکنون  ۱۰/۱۰/۰۹۳۹مدیر عامل شرکت  روه ساختمانی داریس از تاریخ  HSEمشاور  -۱

مام آوران انر ی  HSEمشاااور  -۳ تاریخ   ارس )پيمانکار نفت و  از( ازپمدیر عامل شاارکت 

 تاکنون ۱۰/۱۹/۰۹۳۹

 مشاور حفاظت و فنی اداره کار در زمينو آموزش ایمنی و ارایو راه حل مای سيستم ایمنی -۳

مساالوني  ایمنی وزارت  صاانفی تخصااصاای کانون انهم عمومی و مدرس دوره مای ایمنی  -۰۱

  تهران کار

 دارای  وامينامو مهارت تدریس )پدا و ی( ازسازمان فنی و حرفو ای کشور  -۰۰

 

 :و اجرایی  سوابق پژومشی

درهفتمین همايش بین المللی دانشننن اه  JSA-FMEAارايه مقاالت درزمینه ارزيابی ريسنننک به روش -

 ۵۶۱۳در سال قزوين 

انچام پروژه اچرايی تبديل وبازيافت پسننماندهای وي ه خودروسننازی سننايپاباهمكاری شننركت های محی  -

 زيستی 

 برگزاری كارگاههای آموزش عمومی ايمنی وي ه كارگران شركت های زير مجموعه خودرو سازی سايپا -



شركت های پیمانكار نفت - شا ) شركت كیوان كو برگزاری كارگاههای آموزش عمومی ايمنی وي ه كارفرمايان 

 و گاز (

انرژی پارس )شنننركت های برگزاری كارگاههای آموزش عمومی ايمنی وي ه كارفرمايان شنننركت هام آوران -

 پیمانكار نفت و گاز (

 كارفرمايان شركت های ساختمانی تخت پوالد  كارگران و  برگزاری كارگاههای آموزش عمومی ايمنی وي ه-

برگزاری كارگاههای آموزش عمومی ايمنی و تخصصی  وي ه كارگران و  كارفرمايان پروژه پیمانكاری نفت و  -

 گاز 

 در شركت كارتن ايران امداد و نجات –برگزاری كارگاههای آموزش كمک های اولیه -

 در شركت تاپیكو )هلدينگ نفت و گاز شستا(وي ه سرپرستان و مديران   HSE MSبرگزاری دوره های -

 مديريت حريق وي ه كارشناسان در شركت تاپیكو )هلدينگ نفت و گاز تامین اجتماعی( برگزاری كارگاههای -

 برگزاری كارگاههای آموزش عمومی ايمنی وي ه كارفرمايان شركت مشاور مشانیر 

 برگزاری كارگاههای آموزش عمومی ايمنی وي ه كارفرمايان شركت موننكو 

 برگزاری كارگاههای آموزش عمومی ايمنی وي ه كارفرمايان شركت تجهیزات صنعت آب و برق 

 ه كارفرمايان شركت كیمیا پترو گاز ايلیا برگزاری كارگاههای آموزش عمومی ايمنی وي 

 برگزاری كارگاههای آموزش عمومی ايمنی وي ه كارفرمايان كارخانه سیم نور پويا

 در شركت كارتن ايران  مانورهای واكنش در شراي  اضطراری برگزاری-

 در صنايع پتروشیمی HAZOP همكاری با تیم ايمنی دانش اه شريف در ارزيابی ريسک  -

 های مربوطه در شركت كارتن ايران  NGOبرگزاری سمینارهای آموزشی و تخصصی با همكاری -

ستفاده از نرم افزار - سترس با ا سترس های روانی و مديريت ا شركت STL90برنامه ريزی جهت كاهش ا در 

 كارتن ايران 

ستان ها در همايش شهروندی در اماك HSEارايه مقاله در زمینه - شكده محی  ن عمومی و بیمار ايمنی دان

 زيست علوم و تحقیقات تهران



 دوره مای آموزشی:

 از مجتمع فنی تهران  MS projectكنترل پروژه دوره پیشرفته  -۵

 از شركت فرانسوی بريوريتاس  OHSAS18001سرممیزی دوره  -۷

 از وزارت كار  OHSAS18001دوره ممیزی -۶

 از وزارت كار  ISO14001دوره ممیزی -۱

 از دانش اه شهید بهشتی ISO9001 دوره ممیزی -۱

 يابی ريسک از وزارت كار رزدوره پیشرفته ا -۰

 از وزارت كار  HSE-MSدوره پیشرفته  -۲

 از وزارت كار  (5S)دوره نظام آراست ی محی  كار  -۱

 دوره قوانین كار و كمیته حفاظت و فنی بهداشت كار از وزارت كار -۳

 دوره اصول ارگونومی و ارزيابی پوسچرهای بدن از موسسه پويش مهر -۵۶

  از موسسه پويش مهر  HAZOP-HAZIDدوره ارزيابی ريسک به روش -۵۵

 SGSآزمايش اهی از  ISO17025دوره -۵۷

 IMQوي ه مديران شركت   HSEدوره مديريت استرات يک در -۵۶

 پیمانكاران در موسسه پويش مهر   HSEدوره اصول -۵۱

 جهت شناسايی و ارزيابی خطرات  MORT-JSAدوره كاربرد تكنیک -۵۱

 مهارت ما : 

 تسل  كامل به زبان ان لیسی در حد مكالمه ئ نوشتاری -

 پروژه ها  HSE PLANتدوين -

 تسل  به انجام معاينات ادواری )اسپیرومتری ، اديومتری و..(-

 مديريتی  IMSتسل  به ممیزی سیستم های -



 ISO15544آمادگی و واكنش در شراي  اظطراری و مديريت بحران -

 جهت تحلیل خطرات  BOW tieآشنايی با تكینیک -

  Tripod Bآشنايی با تحلیل حادثه با -

 PSM AUDITممیزی مديريت ايمنی فرايند -

 ISO45001آشنايی با سیستم مديريت ايمنی و سالمت شغلی -

 HSEآشنايی با الزامات و اصول ممیزی -

 اصول كنترل سروصدای صنعتی -

 آشنايی با مهندسی روشنايی-

 ارزيابی ارگونومیک وضعیت بدن در حبن كار -

 جهت شناسايی و ارزيابی خطرات  HAZOPتسل  به تكنیک -

 &PHAST اسننتفاده از نرم افزارآشنننايی با مدلسننازی پیامد )حريق ، انفجار، انتشننار گازهای سننمی ( با -

ALOHA 

 اضطراریآشنايی با سناريونويسی در برنامه مديريت شراي  -

 به ارزيابی پیامدهای زيست محیطی  تسل 

 ۶۳۵۷۶۱۱۱۱۵۲تلفن:

 parastoo.mohamadi@yahoo.comايمیل : 

 

 


