
زیلانآ و تاعلاطم  ماجنا  رد  طلسم  فلتخم ؛ یاهراک  ماجنا  رد  ایوپ  یتیصخش  یریگدای و  رد  دنمناوت  ، HSE دشرا یسانشراک  یمیش ، سانشراک 

کسیر یبایزرا  تاعلاطم  ماجنا  رد  طلسم  زازفا PHAST& SAFETI ؛ مرن  زا  هدافتسا  اب  دمایپ  یزاسلدم 

تسیز طیحم  تشادهب و  ، ینمیا یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

HSE شیارگ :

دازآ زاوها  هاگشناد : / هسسوم

زاوها ناتسزوخ ،

۱۴۰۰ - ۱۳۹۸

۲۰ لدعم : 

یمیش یسانشراک 

ضحم شیارگ :

یتلود راوزبس  ملعم  تیبرت  هاگشناد : / هسسوم

راوزبس یوضر ، ناسارخ 

۱۳۸۷ - ۱۳۸۳

۱۶/۳۵ لدعم : 

هاگشیامزآ سانشراک 

ناهبهب باکت 

ناهبهب ناتسزوخ ،

دنفسا ۱۳۹۰ تشهبیدرا ۱۳۹۰  -

هاگشیامزآ سانشراک 

( ایور ناهبهب  ) رقام

ناهبهب ناتسزوخ ،

دادرخ ۱۳۹۲ نابآ ۱۳۹۱  -

دارآ تکرش  یگدنیامن 

دارآ تکرش  یگدنیامن 

ناهبهب ناتسزوخ ،

نابآ ۱۳۹۷ نابآ ۱۳۹۵  -

رد  Para-HazChem رازفا مرن  یزاس  هدایپ  هژورپ  رد  یراکمه 

نورام یمیشورتپ  تکرش 

اراپ ینمیا  یسدنهم  تکرش 

نارهت

رذآ ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰

اهدرواتسد فیاظو و 

excel و word اب یمومعراک  طباور  تاطابترا و 

یرادا روما  بلاطمپیات و  هئارا  رد  نایب  نف  یاراد 

hse هزوح رد  یمومع  یریذپشزومآ  شزومآ  هیحور 

یدیشر منص 

HSE دشرا یسانشراک  یمیش ، سانشراک 

۱۳۶۴/۶/۳۰ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

(+۹۸)۹۳۷۲۶۹۵۹۸۳ 
کالپ 32 رصعیلو  یوک  هاپس ، تشپ  ، ناگدازآ راولب  ناهبهب ، ناتسزوخ ،  

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

ینمیا رازفا  مرن  هیهت  تهج  تقو  هراپ  هام ، هس  تدم  هب 

اه تراهم 



ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یسیلگنا

Hazmat تایلمع تیریدم 

ایوپ راک  طیحم و  تمالس  یتآ  تکرش  هسسوم :

رذآ ۱۴۰۰

یهاگشیالاپ یاهدنیآرف  هرود 

یبونج سراپ  زاف ۱۳  یاه  شزومآ  زکرم  نایناریا ؛ رادیاپ  ورتپ  هسسوم :

نابآ ۱۴۰۰

PFD ، P&ID هرود

یبونج سراپ  زاف ۱۳  یاه  شزومآ  زکرم  نایناریا ؛ رادیاپ  ورتپ  هسسوم :

نابآ ۱۴۰۰

PHA_Pro رازفا مرن  اب  یدنیآرف  تارطاخم  ییاسانش 

یسدنهم ینف و  یاه  شزومآ  زکرم  نایسراپ ؛ نیون  هسسوم :

ریت ۱۴۰۰

Phast Software

MPT ACADEMY هسسوم :

دنفسا ۱۳۹۹

OHSAS18001

نادابآ تفن  تعنص  هاگشناد  هسسوم :

ید ۱۳۹۹

Permit to work

سراپ زاف ۱۳  یاه  شزومآ  زکرم  نایناریا ؛ رادیاپ  ورتپ  تکرش  هسسوم :

یبونج

رذآ ۱۳۹۹

E.R.P

سراپ زاف ۱۳  یاه  شزومآ  زکرم  نایناریا ؛ رادیاپ  ورتپ  تکرش  هسسوم :

یبونج

رذآ ۱۳۹۹

زاگ تفن و  تعنص  یاه  هژورپ  رد   HSE یرسفا

ناهبهب رون  مایپ  هاگشناد  هسسوم :

دنفسا ۱۳۹۷

( تعاس  80  ) تاجن یمومع 

رمحا لاله  نامزاس  هسسوم :

رذآ ۱۳۹۱

( تعاس 80  ) دادما یمومع 

رمحا لاله  نامزاس  هسسوم :

رذآ ۱۳۹۱

( تعاس 40  ) یمومع هیلوا  یاه  کمک  دادما و 

رمحا لاله  نامزاس  هسسوم :

ریت ۱۳۸۹

ICDL 1,2 ود -  کی و  هجرد  راک  هنایار 

نیرب سودرف  هسسوم :

نیدرورف ۱۳۸۹

رترب دارفا  ساپس  حول  تفایرد  ، ناتسزوخ یروانف  ملع و  کراپ  یزادرپ  هدیا  هراونشج  رد  رترب  هدیا  ود  هیارا 

نمهب ۱۳۹۵

لاس 1396 لاعف  وضع  ، ناهبهب رهم  لصف  یعامتجا  نمجنا  ساپس  حول 

دنفسا ۱۳۹۶

نوتامیلک ۲۰۲۰ یللملا  نیب  دادیور  رد  یزادرپ  هدیا  تکرش و 

ید ۱۳۹۹

ماما ردنب  یمیشورتپ  رد   Phast زا هدافتسا  اب  دمایپ  یزاسلدم  شور Hazid و  هب  نیفلوا  دحاو  نزاخم  کسیر  یبایزرا  ییاسانش و 

دشرا یسانشراک  همان  نایاپ  رشان :

رویرهش ۱۴۰۰

نابز

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تاراختفا

تاقیقحت



Analysis and consequences modeling of risk in process industries

کوکناب - یسدنهم مولع و  رد  شهوژپ  یللملا  نیب  هرگنک  نیمشش  رشان :

رویرهش ۱۴۰۰

یتعنص بالضاف  زا  برس  مورک و   ٬ مویمداک نیگنس  تازلف  فذح  یاه  بذاج  ویب  هسیاقم  یسررب و 

بآ یسدنهم  تسیز و  طیحم  هلجم  رشان :

دادرخ ۱۴۰۰

dx.doi.org/10.22034/jewe.2020.253629.1446 طبترم :  کنیل 

تسکش تالاح  لیلحت  هیزجت و  نیاف و  مایلیو  شور  زا  هدافتسا  اب  ندعم  تعنص  رد  یطیحم  تسیز  یاه  کسیر  تیریدم  یبایزرا و 

تسیز طیحم  رد  نآ  تارثا  و 

یژرولاتم ندعم و  ٬ داوم یلم  سنارفنک  نیمراهچ  یللملا و  نیب  سنارفنک  نیلوا  رشان :

دنفسا ۱۳۹۹

/en.civilica.com/doc/1250590 طبترم :  کنیل 

یتعنص دحاو  کی  رد  تسکش  تالاح  لیلحت  هیزجت و  نیاف و  مایلیو  شور  هب  کسیر  یبایزرا 

یزاسرهش یرامعم و  ٬ نارمع یلم  سنارفنک  رشان :

رذآ ۱۳۹۹

http://dx.doi.org/10.22034/jewe.2020.253629.1446
http://en.civilica.com/doc/1250590/

