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 بسمه تعالی

 
  مشخصات فردی :

                    ابراهيم محمداوغلی       
 0081تاریخ تولد :        -   0837703010 : کد ملی       -     3100 0710301تلفن تماس :          

Email: garadagahar@gmail.com  

 سوابق تحصيلی :
 محل تحصيل سال اتمام سال ورود رشته تحصيلی مقطع

  علوم و تحقيقات  HSE 0011 0017مدیریت  دکارشناسی ارش

 دانشگاه علوم پزشكی ایران 0018 0010 و ایمنی کار بهداشت حرفه ای مهندسی کارشناسی

 دانشگاه علوم پزشكی زنجان 0010 0010 مبارزه با بيماریها بهداشت عمومی کاردانی
             

 سوابق اجرایی :
 سالیک  – 5831سال   نسرپرست آتش نشاني  كاالي نفت تهرا 

 كارشناس HSE  سال 55 – 5831لغایت  5831سال شركت توليدي پيستون ایران 

  كارشناسHSE  سالیک  – 5831سال اطفاء تهران شركت 

 سال 51 – 5833لغایت  5831سال  مشاور حفاظت فني و خدمات ایمني 

 سالیک  – 5833سال  مسئول فني شركت فني و بازرسي آراد 

  كارشناسHSE سال 1 – 5833لغایت  5831سال  بيمارستان فوق تخصصي بهبود تبریز 

  كارشناسHSE سالیک  – 5831سال  شركت سازه سيم پویش 

 مسئول HSE سالدو  – 5833لغایت  5833سال  قطار شهري مترو تبریز 

  كارشناسHSE سالیک  – 5833سال  ره ایمني پاالیشگاه تبریزادا 
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  كارشناسHSE سالیک  – 5833سال  شركت آهن آجين معدن مس سونگون 

 :        تدریسسوابق 
  رزیابي ریسک تدریس دوره عمومي ایمني و بهداشت حرفه اي و اFMEA آب و فاضالب اردبيل در 

  تدریس دوره اصول مميزي داخليHSE  اردبيلگلدستون درشركت 

 جزیره الوانپيمانکاران نفت فالت قاره  ره عمومي ایمني و بهداشتتدریس دو 

  دوره تدریسHSE   انبارهاي شركت پشتيباني كاالي نفت تهرانو ارزیابي ریسک در 

  انبارهاي شركت پشتيباني كاالي نفت تهراندر آتش نشاني دوره تدریس 

  تدریس دوره عمومي ایمني و بهداشت حرفه ايHSE در شركت ایران خودرو تبریز 

 در شركت ایران خودرو تبریز عمومي رگونوميتدریس دوره ا 

 تدریس دوره عمومي ایمني و بهداشت HSE  در شركت توليدي پيستون ایران 

  تدریس دوره عمومي ایمني و بهداشتHSE در شركت فوالد بناب 

 دانشگاه تبریز دانشکده فني ميانه ارگونومي تدریس واحد درسي مهندسي فاكتورهاي انساني 

  ایمني وبهداشت حرفه اي و ارزیابي ریسک تدریس دوره هايJSA  وRCA  در بيمارستان بهبود تبریز 

  تدریس دوره مدیریت تغييردرHSE در شركت پاالیش نفت تبریز 

 تدریس دوره حوادث ناشي از كار در شركت پاالیش نفت تبریز 

 تدریس دوره ایمني عمومي ليفتراک در شركت موتورسازان گروه تراكتورسازان تبریز 

  تدریس دوره ایمني كار در ارتفاع در شركت آراد براي بازرسين فني 

 دوره عمومي ایمني و بهداشت تدریس HSE   براي نمایندگان ایمني و بهداشت خاتم االنبياء تبریز 

  دوره تهيه تدریسHSE PLAN  براي كارشناسان نمایندگان صنایع اروميه 

 كارشناسان نمایندگان صنایع اروميه ايتدریس دوره كميته حفاظت فني و بهداشت كار بر 

   تدریس دوره تجهيزات حفاظت فرديPPE كارشناسان نمایندگان صنایع اروميه براي 

  كارشناسان نمایندگان صنایع اروميه محيط كار براي عوامل زیان آورتدریس دوره 

 دوره عمومي ایمني و بهداشت تدریس HSE  ماكو فرودگاه ني و بهداشتبراي نمایندگان ایم 

  تدریس دوره ایمني كار در ارتفاع در شركت دارو سازي زهراوي 

  تدریس دوره ایمني كار در ارتفاع در نيروگاه هریس 

 تدریس دوره ایمني كار در ارتفاع در شركت بازرسي استاندارد براي بازرسين فني آسانسور 

  مركز آموزش شركت گاز تبریز  عمومي اطفا حریقتدریس دوره هاي ایمني 

 تدریس دوره ایمني عمومي پيمانکاران شركت گاز تبریز 

 تدریس دوره ایمني عمومي پيمانکاران شركت گاز اروميه 
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 تدریس دوره ایمني عمومي معدن مس انجرد اهر 

 تدریس دوره ایمني عمومي معدن مزرعه شادي ورزقان 

 تدریس دوره ایمني عمومي پيمانکاران معدن مس سونگون 

 ي پيمانکاران شركت گاز شهرستان هاي استان آ. شرقيتدریس دوره ایمني عموم 

 تدریس دوره ایمني عمومي استفاده از ماسک هاي تنفسي شركت گاز شهرستان هاي استان آ. شرقي 

 تدریس دوره ایمني عمومي آتش نشاني شركت گاز شهرستان هاي استان آ. شرقي 

 

 : دوره های سپری شده 
 53005-7001مني و بهداشت شغلي سرمميزي بين المللي سيستم مدیریت ایOHSAS شركت ،IMQ ایتاليا 

  3005-7003 كيفيتسيستم مدیریت  داخليمميزيISO تحت ليسانس ،IRCA شركت ،IMQ ایتاليا 

  51005-7001مميزي داخلي سيستم مدیریت زیست محيطيISO تحت ليسانس ،IRCA شركت ،IMQ ایتاليا 

  مميزي داخلي سيستم مدیریتHSEتحت ليسانس ، IRCA شركت ،IMQ  ایتاليا 

 53005-7001 سيستم مدیریت ایمني و بهداشت حرفه اي مميزي داخليISO شركت  ،IMQ ایتاليا 

  ارزیاب سيستم تعالي سازمانEFQM 

  ویرایش جدید 11005مميزي داخلي ایزو 

  ویرایش جدید 51000مميزي داخلي ایزو 

 دوره كمک هاي اوليه هالل احمر تهران 

 وليه هالل احمر زنجاندوره كمک هاي ا 

  ویرایش جدید 3000مميزي داخلي ایزو 

  ارزیابي ریسک و شناسایي خطرات با متدهايHAZOP,WILLIAM FINE,JSA,JHA,FMEA... و 

 

 : و پژوهشی سوابق علمی
  5830سال  دانشگاه علوم پزشکي تهران ایمني ساختمانارائه مقاله در نخستين همایش 

 5830قزوین سال دانشگاه علوم پزشکي ش سراسري بهداشت و ایمني كار ارائه مقاله در هفتمين همای 

   5837مازندران  سال دانشگاه علوم پزشکي ارائه مقاله در هشتمين همایش سراسري بهداشت و ایمني كار 

  5838ارائه مقاله در نخستين همایش دوساالنه ارگونومي ایران دانشگاه علوم پزشکي همدان سال  

 5838سومين كنگره آموزش بيمار و خود مراقبتي دانشگاه علوم پزشکي تهران سال  ارائه مقاله در 

  5831ارائه مقاله در نهمين همایش سراسري بهداشت و ایمني كار دانشگاه علوم پزشکي یزد سال 
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  5831ارائه مقاله در همایش بين المللي ارگونومي دانشگاه علوم پزشکي شيراز سال 

 5831ایش سراسري بهداشت و ایمني كار دانشگاه علوم پزشکي گيالن سال ارائه مقاله در دهمين هم 

  5833سال  تهرانهمين همایش سراسري بهداشت و ایمني كار دانشگاه علوم پزشکي یازدارائه مقاله در 

 : و عالقه مندی مهارتها
 آلودگي هوا فاضالب، آزمایشات آب و به تدریس دروس كاربرد دستگاههاي اندازه گيري آالینده هاي هوا،  مسلط 

 سلط به گروه نرم افزاري مOffice  اعم ازWord , Excel , Power point و  اینترنت 

  تهيه چک ليست بازرسي  و آلودگي هواتسلط در زمينه اندازه گيري آالینده هايHSE زیابي ریسک و ار 

  مسلط به گروه نرم افزاريHSE 

 ، و شنا دوچرخه سواري كوهنوردي 


