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 :سوابق تحصیلی  -2

شهر محل 

 تحصیل
 نام واحد آموزشی

 مدت تحصیل
 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 از تا

  لیسانس ایمنی صنعتی 1375 1379  کار دانشگاه قزوین

 

 : سوابق حرفه ای -3

 موسسه/نام سازمان / شرکت ردیف

 مدت همکاری

 سمت

نوع فعالیت )فنی 
 /مشاوره مهندسی /

 آموزشی(

 تا از
مجموع 

 سال ماه سال ماه به ماه

رئیس ایمنی شرکت  1

 تهران آرمه
 فنی مهندسی رئیس ایمنی 15 81 12 80 09

 ایمنی و بهداشترئیس  2

 شرکت کنتورسازی ایران
 فنی مهندسی ایمنی و بهداشت رئیس 202 99 01 82 03

شرکت مسئول ایمنی  3

 سیمین تاک
 فنی مهندسی مسئول ایمنی تاکنون 96 06

شرکت مسئول ایمنی  4

 مالس گستر
 فنی مهندسی مسئول ایمنی تاکنون 96 06

5 
تست و شارژ مشاور 

 کپسولهای آتشنشانی
 تاکنون 87 04

مشاورمرکزتحقیقات و تعلیمات  
 رحفاظت فنی و بهداشت کا

 مشاوره

6 
مشاورطراحی و نصب 

 سیستمهای اعالم و اطفاء 
 تاکنون 87 04

مشاورمرکزتحقیقات و تعلیمات 
 مشاوره رحفاظت فنی و بهداشت کا

 



7 

 

و  مشاور آموزشی ایمنی

 عمومی کار بهداشت

 

 تاکنون 95 12
مشاورمرکزتحقیقات و تعلیمات 

 مشاوره رحفاظت فنی و بهداشت کا

8 
رئیس انجمن ایمنی 

 استان قزوین
 صنفی رئیس هیات مدیره 42 89 01 85 07

9 

رئیس انجمن ایمنی  

صنایع غیر فلزی 

 شهرستان البرز
 صنفی رئیس هیات مدیره 87 96 06 89 03

10 
رئیس انجمن ایمنی 

 بویین زهراءقزوین  و 
 صنفی رئیس هیات مدیره 42 1400 03 96 09

11 
بازرس کانون ایمنی و 

 بهداشت کار کشور
 صنفی بازرس 24 97 08 95 08

12 

 یب رئیس هیات مدیرهنا

کانون ایمنی و بهداشت کار 

 کشور
 صنفی ب رئیس هیات مدیرهنای تاکنون 97 08

13 
مدرس سازمان فنی و حرفه  

 ای
 آموزشی مدرس 75 88 06 82 03

 آموزشی مدرس 72 90 06 84 06 مدرس شرکت نور آتیه 14

15 
شرکت تعاونی و طب کار 

آموزشی  آموزش مدیر 28 96 03 93 11 طالقانی  

16 
مدرس دانشگاه شهید عباس 

 آموزشی مدرس 24 92 06 90 06 پور واحد بندر عباس

 

 

 :و بهداشت در زمینه ایمنی آموزشیسوابق  -4

 ردیف
عنوان دروس تدریس 

 شده 
 تاریخ پایان تاریخ شروع نام موسسه / واحد آموزشی

هر  تدریسمدت زمان 

 دوره

1 
و بهداشت ایمنی 

 عمومی

مرکزتحقیقات و تعلیمات وزارت تعاون، 

 کار و رفاه اجتماعی
 8 تاکنون 90

2 
ایمنی و بهداشت 

 عمومی
 6 90 84 شرکت نور آتیه

 6 تاکنون 94 مسئولین ایمنی استان قزوینکانون  ارزیابی ریسک 3

 6 96 93 شرکت طب کار طالقانی ایمنی انبارهای شیمیایی 4

 2 92 90 دانشگاه شهید عباسپور ایمنی برق 5

 6 90 84 شرکت نور آتیه ارگونومی 6

 13 تاکنون 97 انجمن مسئولین ایمنی قزوین مهندسی ایمنی 7



 13 تاکنون 97 ایمنی قزوینانجمن مسئولین  مدیریت ایمنی 8

 6 90 84 شرکت نور آتیه ایمنی انبارها 9

10 
ایمنی در جوشکاری و 

 برشکاری
 6 90 84 شرکت نور آتیه

11 
ایمنی دستگاهای 

 تراش و پرس
 8 90 82 شرکت کنتور سازی ایران

 6 90 84 شرکت نور آتیه اطفاء حریق عمومی 12

 8 90 82 ایرانشرکت کنتورسازی  اطفاء حریق تخصصی 13

14 
 و اطفاءسیستم های اعالم 

 8 90 82 کنتورسازی ایرانشرکت  حریق

 4 تاکنون 96 انجمن مسئولین ایمنی قزوین ایمنی کار در ارتفاع 15

16 FIVE S 4 تاکنون 96 انجمن مسئولین ایمنی قزوین 

17 HSE MS 4 تاکنون 96 انجمن مسئولین ایمنی قزوین 

 8 90 82 شرکت کنتورسازی ایران اولیه یامداد و کمکها 18

 3 96 93 شرکت طب کار طالقانی اولیه یامداد و کمکها 19

20 
ایمنی دستگاه های 

 لیزر
 2 90 88 شرکت کنتورسازی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 


