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 سوابق شغلی :

 تاریخ عناوین شغلی ردیف
 1381تا 1370                                      میته های حفاظت فنی و بهداشت کاراستانبازرس و مسئول ک 1

 1377تا 1376                                            استانمدیر پشتیبانی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  2

 1379تا 1377                                      استانرئیس مرکز آموزش اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  3

 1380تا1379                                                            استانرئیس هیات ویژه بحرانهای کارخانجات  4

 1395تا 1381 رئیس اداره بازرسی کار استان                                                                        5

- 13/8/1389 رئیس کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استان )بازنشستگی پیش از موعد(         6

1395 

- 13/8/1389 دبیرکمیته تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور استان  7

1395 

 1396-1395 رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان  8

)وابسته به اداره کل تعاون ، کار و  رفاه الحسنه امام محمدباقر )ع (رئیس هیئت مدیره قرض  9

 اجتماعی (و مدیر عامل شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان 

 ادامه دارد 1382

 ادامه دارد 1395 مشاور مجاز مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در زمینه آموزش مدرس و  10

 ادامه دارد 1396 مشاور مجاز مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در زمینه برق  بازرس و  11

مشاور مجاز مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در زمینه باالبرها ، بازرس و  12

 جرثقیل ها ، پله های برقی و آسانسورهای صنعتی 

 ادامه دارد 1396

 ادامه دارد 1396 مدیر عامل شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان  13

 

 ادامه دارد 1396 مشاور حقوقی ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار تعدادی از صنایع استان  14

 

 



 سوابق فعالیت های دوران اشتغال:

 .تهیه و تالیف کتاب مجموعه چک لیست های ایمنی در صنایع  (1

کارشناس برنامه های رادیویی )کار و تالش ، تالشگران ( در زمینه ایمنی و پیشگیری از حوادث و  (2

 .قانون کار 

 .Bazersikar.irسایت  و پشتیبانراه اندازی  (3

 .مسئولین ایمنی فنی استان  تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران و تاییدیه صالحیت مجری اولیه طرح (4

 .پر مخاطره استان صنایع طبقه بندی  سنامه ایمنی وتشکیل پرونده و شنا مجری طرح (5

 سال ( 6مدیر مسئول نشریه ایمنی در صنایع ) (6

مسئولیت بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور استان در کمیته های بدوی و تجدید نظر  (7

 سال . 13مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان به مدت 

 سال . 2ر کشور به مدت مجری طرح بازرسی خصوصی برای اولین بار د (8

ایمنی عمومی و تخصصی از صنایع ، بررسی حوادث و بیماریهای سایر سوابق تجربی )نظیر بازرسی  (9

شی از کار ، ، هیات های کارشناسی مجدد حوادث نا حقوق و دستمزدناشی از کار ، بازرسی های 

 ( .مدیریت اداره بازرسی استان

 ارگاه .ک 14000بیش از بازرسی  (10

 . ساعت 4000زمینه های عمومی و تخصصی حدود یمنی در تدریس ا (11

  سوابق مهارتی :

 .اداره بازرسی کار ( سال  28)مدت حوادث ناشی از کار  کارشناس (1

 . سال ( 28)مدت صنایع شناسایی خطر ، ممیزی و ارزیابی ریسک   (2

 .( سال 28بهسازی و رفع مخاطرات محیط کار )خدمات مهندسی در زمینه  (3

 : سال ( 23)زیر زمینه هایتدریس در  (4

 .ایمنی عمومی ویژه مدیران ، سرپرستان و کارکنان -4-1

  .فصل چهارم قانون کار-4-2

 .مبحث دوازده مقررات ملی ساختمان -4-3

 ایمنی در کارگاه های ساختمانی .آیین نامه -4-4

  .ظت فردیآیین نامه لوازم حفا-4-5

 سوزی در کارگاه ها .پیشگیری و مبارزه با آتش آیین نامه -4-6

 آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها .-4-7

 آیین نامه ایمنی ماشین آالت صنعتی .-4-8



 آیین نامه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار .-4-9

 بازرسی فنی جرثقیل ها و صدور گواهینامه  (5

 بازرسی فنی سیستم اتصال زمین صنایع و صدور گواهینامه . (6

 رفع صفت سخت و زیان اور در صنایع . در زمینه یکارشناس (7

 سال (. 2)البرز کارشناس حوادث ناشی از کار شرکت بیمه  (8

 ارائه راه حل های قانونی و فنی در زمینه ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار . (9

 سوابق تدریس

 مدت زمان  عنوان  ردیف
 ساعت  420 تدریس ایمنی عمومی ویژه کارآموزان سازمان فنی و حرفه ای  1

آموزش ایمنی و پیشگیری از حوادث ویژه کارفرمایان در سازمان مدیریت و برنامه  2

 ریزی استان اصفهان 

 ساعت 200

 ساعت  130 آموزش مسائل کار و تامین اجتماعی ویژه کارآفرینان  3

های ساختمانی ویژه دانشجویان مجتمع عالی اموزشی و آموزش ایمنی در کارگاه  4

 پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان

 ساعت  60

مرکز  –ولین ایمنی فنی صنایع بانی ایمنی و بهداشت کار ویژه مسئدوره آموزشی م 5

 تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار 

 ساعت  420

 ساعت  300 مقررات ملی ساختمان ویژه مهندسین ناظر ساختمان  12دوره های تخصصی مبحث  6

 ساعت  400 آموزش ایمنی ویژه مدیران شرکت های پیمانکاری  7

 ساعت  420 آموزش ایمنی ویژه مسئولین ایمنی فنی  8

 ساعت  800 آموزش ایمنی عمومی ویژه کارگران  9

 ساعت  200 آموزش ایمنی تخصصی حوادث ناشی از کار  10

 ساعت  600 جدید االستخدام کار آموزش ایمنی ویژه بازرسان  11

 ساعت  120 آموزش ایمنی ویژه مدیران عامل صنایع  12

 ساعت  300 آموزش لوازم حفاظت فردی  13

 ساعت  100 آشنایی با حریق و روشهای اطفاء  14

 

 آموزشی)گواهینامه ها (شناسنامه 

 ساعت دوه  عنوان دوره  ردیف

 40 حوادث ناشی از کار  1

 40 ایمنی برق  2

 20 ایمنی آسانسورها  3



 120 پداگوژی )فنون تدریس ( 4

 18 کار با دستگاههاو وسایل اندازه گیری ویژه بازرسان کار  5

 40 دیگ های بخار و ظروف تحت فشار  ایمنی 6

 40 پیشرفته آتش نشانی  7

 12 ایمنی در صنایع  8

 12 ایمنی در صنایع گاز  9

 20 ایمنی کار با جراثقال  10

 16 سخت و زیان آور  11

 40 ایمنی در عملیات ساختمانی  12

 30 روشهای اندازه گیری عوامل زیان آور 13

 OHSAS18000 40مستندسازی  14

 30 حقوق کار  15

 20 ایمنی کار در ارتفاع  16

 20 ایمنی کار در فضای محدود  17

 68 اخالق فردی ، اجتماعی و اداری  18

 24 شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی  19

 46 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری  20

 24 ایجاد و پروزش محیط کار خالق و نوآور  21

 36 آیین نگارش مکاتبات اداری  22

 46 مفاهیم پایه فناوری اطالعات  23

 DOS 50مبانی کامپیوتر و آشنایی با سیستم عامل  24

 40 ضمن خدمت عمومی  25

26 ICDL  ، مفاهیم پایه(Win98) 32 ، اینترنت 

 16 مقررات زدایی و رقابت پذیری در روند جهانی شدن  27

 36 اطالعات و ارتباطات  28

 20 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  29
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