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         ی د ا ه د م ح م ..................................................            نام  محمد هادی 
           ی ن س ح م ..........................................................................محسنينام خانوادگي: .

 

 ...................... ....7/11/1339تاريخ تولد:  سبزوار.......................محل صدور: سبزوار..............محل تولد:  ...................1631شماره شناسنامه:  ..................محمد تقينام پدر: 
 ............................................................. 0793286972شماره كد ملي:    *متأهل    وضعیت تأهل مجرد  ................ايرانتابعیت: . ...........شیعهمذهب: . 
 ..................................................... 03136633423... تلفن محل كار: ....................................09131344711تلفن همراه:  

 ......................................................................................................................................................................03136633421تلفن ديگری كه در مواقع ضروری بتوان با شما تماس گرفت. 
 ..................................................................................0106737119008شماره حساب)ترجیحاً سیبا(:

 فرمائید. سوابق تحصیالت دانشگاهي: خواهشمند است عنوان دقیق واحدهای دانشگاهي را قید -2 
  

 تاريخ پايان شروعتاريخ تحصیلکشورمحل دانشگاه محل تحصیل  معدل رشتـه مقطع تحصیلي

 کارشناسي
حفاظت و بهداشت 

 کار
 69آبان  67مهر  ايران  حفاظت وبهداشت کار 13/15

 97بهمن  93بهمن ايران دانشگاه آزاد اصفهان 17/17 مديريت دولتي کارشناسي ارشد

       دکتری

      ضمیمه پیوست ديگرتخصصيهایورهد

 

 سابقه تدريس داريد در جدول ذيل مرقوم فرمائید.( و يا دوره های ضمن خدمت كاركنان ها يا مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي)چنانچه در دانشگاه سوابق آموزشي:-3

 ديفر
 يامؤسسهدانشگاهنام

 آموزشي وپژوهشي

-که تدريسهاييدرسعنوان

 نمائید.اميينموده

 تاريـخ 
 تلفــن نشاني مؤسسه 

 پايان شروع 

1 

مرکز تحقیقات 

وتعلیمات حفاظت 

 وبهداشت کار

- 2 + ايمني پیمانکاران  1

 ایمنی عمومی -3 ایمنی برق

سال 

1389 
 تاکنون

خ فیض نبش خ ارباب طبقه 

 فوقاني بانک توسعه تعاون 
03136633423 

2 
موسسه کار وتامین 

 اجتماعي 

وآيین قانون کار فصل چهارم 

    نامه های مربوطه

ل سا

1379 
 تا کنون

تهران خ ستارخان خیابان يکم  

 23دريان نو پالک 
02166556801 

3 
فن  يموسسه آموزش

 میآوران حک
 تاکنون 1390 قوانین کار و تامین اجتماعي

جنب –بوستان ملت –اصفهان 

 مجتمع تجاری بلوار
03136282801 

 ها يا مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي سابقه پژوهش داريد در جدول ذيل مرقوم فرمائید.()چنانچه در دانشگاه هشي:سوابق پژو -4 
  

 رديف
 يامؤسسهدانشگاهنام

 آموزشي وپژوهشي
 پژوهشعنوان

 تاريـخ 
 تلفــن نشاني پژوهشگاه

 پايان شروع 

1 
شبکه پژوهش وفن 

 1390 1388 گذشته تا کنون قانون کار از  آوری استان اصفهان
بهمن شهرک  22اصفهان خ 

 علمي وتحقیقاتي
03132658311 

2 
 

     

3 
 

     

 

  

 

 

محل الصاق 

عك

 س



 

 

 

  سوابق اشتغال متقاضي: -5      
  

 شهرستان مسئولیتنوع واحد سازماني کار نام محل رديف
 تاريخ 

 تلفــن نشـانـي
 پايان شروع 

1 
ذوب آهن 

 ايمني فني                                             اصفهان             
مشاور مدير 

 عامل
 1373 1371 اصفهان

اصفهان شرکت ذوب 

 آهن 
 

2 

شرکت ماشین 

کارگاه مجتمع  سازی پارس

 فوالد مبارکه 

پرست رس

نصب 

جرثقیلهای 

 سقفي

  اصفهان فوالد مبارکه 1367 1366 اصفهان

3 

اداره کل تعاون 

کار ورفاه 

 ماعياجت

 اصفهان

 بازرسي کار 

ريیس اداره 

بازرسي 

 بازرس کارو

 تاکنون 1367 اصفهان

اصفهان خ فیض 

نبش خ ارباب طبقه 

فوقاني بانک توسعه 

 تعاون

03136633423 

 
 انتشار کتاب : -6        

 ارسال انتش طبقه بندی نوع کتاب بر اساس همکاری عنوان کتاب

  داوری ويراستاری ترجمه تألیف 

 مني در صنعتاي
شورای عالي مهندسي 

 آمريکا
#  

مرکز تحقیقات 
وتعلیمات حفاظت 

 وبهداشت کار

1389 

      

      

 

 انتشار مقاله : -7      

 عنوان مقاله
 نويسنده

 محل انتشار/نام مجله سال انتشار
 همکار مسئول

عوامل موثر بر افـزايش نـرخ بقـای بنگاههـای اقتصـادی 

 کوچک 

 ز نامه چهل ستون رو 1387  #

 روزنامه نسل فردا 1388  # تولید بدون ايمني بصرفه نیست

 روزنامه نسل فردا 1391  # پیامد های مثبت ومنفي ادغام وزارتخانه ها

 

 دروسي را که عالقمند به تدريس آن هستید را  به ترتیب اولويت بیان فرمائید. ) زمینه های تدريس(-8     

 

  درصنایعایمنی  عمومی_ ایمنی   نحوه تنظیم قرارداد کار وپیمانکاری _ -آموزش بیمه بیکاری _ آموزش قانون کار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نام دوره آموزشی

 طی شده 
 زمان برگزاری

مدت زمان 

 دوره
 سازمان برگزار کننده

کشور/ شهر محل 

 برگزاری

 ایران/ اصفهان آموزش مدیریت دولتیمرکز  ساعت 70 27/6/70تا  16/6/70 آموزش توجیهی دوم استان اصفهان

 ساعت 40 77بهمن ماه  آموزش ضمن خدمت عمومی مرحله اول و دوم
اداره استخدام و آموزش وزارت 

 کار و امور اجتماعی
 ایران/ تهران

 ایران/ تهران کمپانی برن سوییس ساعت 20 1380آذرماه  آموزش کار با ماشین های اداری

 ساعت 16 21/2/83تا  20/2/83 ای ایمنی و بهداشتارزیابی و ارتقاء سیستم ه
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت 

 فنی و بهداشت کار
 ایران/ اصفهان

 ساعت 8 24/9/83تا  15/9/83 مدیریت فایلها
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 فاراد رایانه پرداز-استان اصفهان
 ایران/ اصفهان

 ساعت 12 9/9/83تا  27/8/83 مفاهیم پایه و فن آوری اطالعات
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 فاراد رایانه پرداز-استان اصفهان
 ایران/ اصفهان

 ساعت 26 4/12/83تا  22/10/83 واژه پرداز
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 فاراد رایانه پرداز-استان اصفهان
 ایران/ اصفهان

 ایران/ اصفهان وزارت کار و امور اجتماعی تساع 32 8/12/86تا  10/11/86 طرح طبقه بندی مشاغل

 ایران/ اصفهان وزارت کار و امور اجتماعی ساعت 16 7/5/87تا  6/5/87 آیین دادرسی کار

 ایران/ اصفهان وزارت کار و امور اجتماعی ساعت 40 9/8/87تا  4/8/87 حوادث ناشی از کار

 ایران/ اصفهان امور اجتماعی وزارت کار و ساعت 38 8/9/87تا  5/9/87 آموزش خانواده

 MS-WORDآموزش 

WINDOWS          
 ساعت 70 82بهمن

سازمان آموزش فنی و حرفه ای و 

 مرکز کامپیوتر داده نگار
 ایران/ اصفهان

 ایران/ اصفهان سازمان آموزش فنی و حرفه ای ساعت 32 82اسفند      ICDLآموزش 

 ایران/ اصفهان وزارت کار و امور اجتماعی ساعت 16 3/10/74تا  2/10/74 سمینار علمی و پژوهشی حفاظت و ایمنی کار

 ساعت 12 7/12/85تا  30/11/85 آموزش قوانین و مقررات معامالت دولتی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان اصفهان
 ایران/ اصفهان

 ایران/ اصفهان دانشگاهی اصفهان جهاد ساعت 8 23/10/89تا  23/10/89 آموزش خانواده و مناسبتهای حاکم بر آن

 ایران/ اصفهان جهاد دانشگاهی اصفهان ساعت 20 1/4/90تا  31/3/90 آموزش اخالق فردی و اجتماعی

 ایران/ اصفهان اتاق تعاون استان اصفهان ساعت 60 16/11/90تا  4/10/90 حسابداری شرکتهای تعاونی

 ساعت 16 1390اسفند  آشنایی با قوانین و مقررات تعاونی
اداره کل تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی استان اصفهان
 ایران/ اصفهان

 ساعت 20 3/3/91تا  1/3/91 شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت 

 فنی و بهداشت کار
 ایران/ اصفهان

 ساعت 8 23/5/91تا  23/5/91 آشنایی ده برنامه تحول در نظام اداری
سعه مدیریت فن آوران موسسه تو

 اصفهان
 ایران/ اصفهان

 ساعت 8 24/5/91تا  24/5/91 آشنایی با قانون خدمات مدیریت کشوری
موسسه توسعه مدیریت فن آوران 

 اصفهان
 ایران/ اصفهان

 ایران/ اصفهان موسسه بال اندیشه ساعت 24 6/6/91تاد  4/6/91 شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی

 ساعت 40 15/6/91تا  11/6/91 ایمنی برق
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت 

 فنی و بهداشت کار
 ایران/ اصفهان



 

 

 کشور/ شهر ناشر سال انتشار نام نویسندگان نام کتاب، مقاله و طرح

 ایران / اصفهان روزنامه نسل فردا 1391آبان  محمدهادی محسنی پیامدهای مثبت و منفی ادغام وزارتخانه ها

موثر بر افزایش نرخ بقای بنگاههای  عوامل

 اقتصادی کوچک
 ایران / اصفهان روزنامه چهل ستون 1387آبان  محمدهادی محسنی

 ایران / اصفهان روزنامه نسل فردا 1388دی  محمدهادی محسنی تولید بدون ایمنی به صرفه نیست

 / اصفهان ایران مرکز تحقیقات اصفهان 1391 محمدهادی محسنی چرا اقتصاد مقاومتی؟

 ایران / اصفهان مرکز تحقیقات اصفهان 1390 محمدهادی محسنی بیکاری و اشتغال دو روی یک سکه

نقش سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و 

محیط زیست در بهبود فرآینهای صنعتی 

 وکاهش حوادث

 ایران / اصفهان مرکز تحقیقات اصفهان 1390 محمدهادی محسنی

رگونومیکی بررسی عوامل میکرو ماکرو ا

 در حادثه بوپال هند
 ایران / اصفهان مرکز تحقیقات اصفهان 1389 محمدهادی محسنی

 ایران / اصفهان مرکز تحقیقات اصفهان 1389 شورای مهندسی آمریکا ترجمه کتاب ایمنی در صنعت

 MOLLERHOS.B متدهای بررسی حادثه
ROBERT.M 

 ایران / اصفهان مرکز تحقیقات اصفهان 1391

 ایران / اصفهان مرکز تحقیقات اصفهان 1391 محمدهادی محسنی رالعمل شغلی مسئولین ایمنیدستو


