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منابع کارشناس ارشد مدیریت  – لیسانس حفاظت و بهداشت کار –الف: مدرک تحصیلی: فوق دیپلم برق 

 انسانی

 ب: سوابق کار:

 .1364الی  1359آلفرم اصفهان در سالهای  هیئت مدیره و از موسسین شرکتعضو  -1

 .1364الی  1359مدیر کارگاه شرکت آلفرم اصفهان از سال  -2

تا  1366مدیر کارگاه نصب جرثقیلهای سقفی شرکت ماشین سازی پارس در مجتمع فوالد مبارکه سال  -3

1367. 

 .1367بازرس کار سازمان و امور اجتماعی استان اصفهان از سال  -4

 .1373تا  1371فنی از سال  ایمنی شرکت ذوب آهن اصفهان در رشته مشاور مدیر عامل -5

مدرس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و مدرس اداره تعاون، کار و رفاه  -6

ایمنی عمومی و  و قانون کار اجتماعی و مدرس موسسه کار و تامین اجتماعی در زمینه آموزشهای

، ذوب آهن ، پاالیشگاه  مبارکه تا کنون درصنایع مختلف از قبیل صنایع فوالد 1380از سال  تخصصی

 ودر موسسات آموزش عالی فن آوران حکیم وبرهان  ونیروگاه

 .عضو هسته علمی پژوهشی سازمان کار و امور اجتماعی استان اصفهان -7

 .امور اجتماعی استان اصفهان مدیر پشتیبانی سازمان کار و -8

 برنامه ریزی استان اصفهان. نماینده سازمان کار و امور اجتماعی استان اصفهان در شورای -9

 نماینده سازمان کار و امور اجتماعی استان اصفهان در کارگروه صنعت و معدن استان.  -10

 .سرپرست تیم خود ارزیابی سازمان کار و امور اجتماعی استان اصفهان  -11

 رئیس هیئت حل اختالف سازمان کار و امور اجتماعی استان اصفهان.  -12

 استان اصفهان.عضو شبکه پژوهش و فناوری   -13

 عضو کمیته بررسی طرحهای اصالح ساختار صنایع.  -14

 اداره بازرسی کار استان اصفهان  سرئی  -15

 مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان اصفهان. س رئی -16

 مشاور قانون کار در اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن استان اصفهان -17

 1382کارشناس نمونه کشور در هفتمین جشنواره شهید رجایی در سال     - :ج

 1381و  1382ششمین و هفتمین جشنواره شهید رجایی در سالهای کارشناس نمونه استان در  -

 

 د: نگارش مقاالت متعدد در زمینه اشتغال و ایمنی


