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 به اول( خرسوابق كاري ) از آ

 رديف
 نام  شركت /مؤسسه

 دستگاه اجرائی/

 از

 تاريخ

 تا

 تاريخ

 مدت

 به ماه
 نوع فعالیت

 نام پروژه

 فعالیت/

1 

شهرداری مشهد )سازمان 

آتش نشاني و خدمات ايمني 

 شهرداری مشهد(

 آتش نشاني مشهد ،پیشگیری و آموزشمعاون نظارت   تاکنون 1/4/98

 صنعتي -تولیدی  مدير کارخانه و مشاور استانداردها 47 1/4/98 3/94 شرکت نیک محضر اسپادانا 2

3 
 شرکت بناگستران هشتم توس

 
4/87 1/4/98 120 

مدير کمیته بحران و پدافند 

 غیرعامل

مالي  –مجتمع اداری 

 پاژ

4 
شرکت ستاره تابناک هشتم 

 توس
 مجتمع مشهد مال  و  پدافند غیرعامل  HSE مشاور  45 1/95 3/91

5 
شرکت تعاوني خدمات فني و 

 مهندسي 
 خدمات مشاوره ای  مديرعامل 95 1/4/98 11/91

6 
شهرداری مشهد )معاونت فني 

 وعمران (
 HSE-MSمشاور   13 3/93 2/92

پروژه های عمراني 

 سطح شهر مشهد

 مجتمع آرمان HSEمديريتمشاور   58 1/95 3/90 شرکت ستاره آرمان توس 7

  12 10/92 10/90 شرکت سرمايه گذاری پاريز 8
و محیط  وحفاظت فني مشاور ايمني

 زيست

پروژههای آرمیتاژ 

 طبرسي وگلشن

 پروژه های  تولید برق HSEمشاور  18 12/92 4/91 شرکت مهام شرق 9

 18 3/92 9/90 بیمارستان رضوی 10
ای  و مديريت مشاور بهداشت حرفه 

 بحران
 بیمارستان
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 :تحقیقاتی ، علمی ، تدريس دانشگاهیسوابق 

 
 1392مهرماه  –اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعي  –مدير اجرائي و دبیر همايش استاني کمیته های حفاظت فني وبهداشت کار  -1

 1392خرداد  –سالن همايشهای صدا وسیما تهران  –سخنران واستاد نمونه همايش ملي مهندسي ايمني وسالمت کار  -2

  1392ارديبهشت   –سالن همايشهای صدا وسیما  -HSEبین المللي اولین کنفرانس  -عضوهیئت داوران علمي -3

 1391بهمن ماه  –سالن همايشهای برج  میالد  –سمینار آموزشي ممیزی استانداردهای بین المللي  -4

 1391 ديماه – سالن همايشهای هتل پرديسان -HSEآشنايي با مباني –سمینار آموزشي  -5

شي  -6 ستاندارد  –کارگاه آموز ساس ا ستمهای مديريت پروژه در ابر پروژه ها بر ا سی سازی  سازی و پیاده  ستاندارد  با   PMBOK:2008ا
 1388قطار شهری مشهد دی ماه  2مطالعه موردی پروژه خط 

 1387مهر ماه  –مديريت شرکت راه آهن استان خراسان رضوی  – OHSAS 18001 :2007آشنايي با استاندارد  -سمینار آموزشي -7

 مهر ماه _مديريت صنايع دفاعي جواد االئمه استان خراسان رضوی  -OHSAS 18001 :2007آشنايي با استاندارد –سمینار آموزشي  -8

 1387خرداد ماه  –مديريت شرکت قطار شهری مشهد  -OHSAS 18001 :2007آشنايي با استاندارد –سمینار آموزشي  -9

 1385مهر ماه  –مديريت نیروگاه برق توس  -OHSAS 18001 :2007آشنايي با استاندارد –سمینار آموزشي  -10

 1387تیر ماه  –مديريت شرکت تولید برق مشهد  -OHSAS 18001 :2007آشنايي با استاندارد –سمینار آموزشي  -11

 1387مهر ماه  –مديريت شرکت پودر شیر مولتي مشهد  -OHSAS 18001 :2007آشنايي با استاندارد –سمینار آموزشي  -12

 1387مهر ماه  -مديريت شرکت راه آهن خراسان رضوی –آشنايي با مباني ارزيابي ريسک  –سمینار آموزشي  -13

 1387مهر ماه  –مديريت شرکت تولید برق مشهد  –آشنايي با مباني ارزيابي ريسک  –سمینار آموزشي  -14

 1385تیر ماه  –مديريت نیرگاه برق توس  –مباني ارزيابي ريسک  آشنايي با –سمینار آموزشي  -15
 1388بهمن ماه  –مديريت شرکت بهره برداری گاز استان خراسان رضوی  –آشنايي با مباني ارزيابي ريسک  –سمینار آموزشي  -16
 1387مهر ماه  -مديريت شرکت راه آهن خراسان رضوی –آشنايي با مباني ارزيابي ريسک  –سمینار آموزشي  -17
 1387دی ماه  –مديريت شرکت تولید برق مشهد  –آشنايي با مباني ارزيابي ريسک  –سمینار آموزشي  -18
 1387بهمن ماه  -دانشکده صنعت ومعدن خراسان رضوی -آشنايي با مديريت بحران –سمینار آموزشي  -19

 1387ديماه  -مديريت شرکت تولید برق مشهد -آشنايي بامديريت بحران –سمینار آموزشي  -20

 1388مهرماه -مديريت شرکت پودر شیرمولتي مشهد -آشنايي بامديريت بحران –سمینار آموزشي  -21

 و بحران HSEمديريت   30 1/91 4/88 قرب قائم  11
قطار شهری  2خط 

 مشهد

12 
شرکت سرمايه گذاری مسکن 

 شمالشرق
4/87 6/94 84  

 مشاور ايمني و حفاظت فني

 ومحیط زيست

 -تجاری های مجتمع

 مسکوني امیداداری و

 کاوه  –کوهسنگي  –

  13 1/96 11/94 شرکت خورشید درخشان  13
مشاور بهداشت حرفه ای  و مديريت 

 بحران
 پروژه جهان مال

14 
شرکت تعاوني آلومینیوم کاران 

 خراسان
 مشاور بهداشت حرفه ای 72  12/92 11/86

کارخانه تولید 

 آلومینیوم

15 
شرکت ملي بهره برداری گاز 

 خراسان رضوی
 خانگیران سرخس ريسکمشاور مديريت   18 4/90 10/88

 وممیز استانداردها مشاور مديريت 12 4/88 4/87 شرکت تولید برق مشهد 16
نیروگاه تولید برق 

 مشهد

 نیروگاه توس مشهد وممیز استانداردها مشاور مديريت 19 11/86 4/85 نیروگاه برق توس 17

18 
گروه کارخانجات پارت 

 الستیک
 رئیس ايمني و بهداشت  60 4/87 5/82

 کارخانه پويا گستر 

 خراسان وبسپارسازه 

 تکنسین اداری  3 5/82 2/82 شرکت شهريار کام 19
کارخانه تولیدی 

 شهريار کام

 کارخانه تولیدی نان  مسئول اداری  5 2/82 10/81 شرکت تعاوني نان نمونه شرق 20

 مسئول بهداشت  5 12/79 8/79 شرکت خديوپور 21
کارخانه کیک وکلوچه 

 خديوپور
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 1388مهرماه  –قطار شهری مشهد  2مديريت خط -HSEآشنايي با مباني –سمینار آموزشي  -22

 88-87سال تحصیلي –مشهد  -دوره کارشناسي حفاظت وايمني-ايمني وبهداشت صنعتي –تدريس دانشگاهي  -23

 89-88سال تحصیلي  -مشهد -دوره کارشناسي حفاظت وايمني -ايمني ماشین آالت -شگاهيتدريس دان -24

 88ارديبهشت -تاالر نورمشهد -HSEاولین کنفرانس ملي  -عضوهیئت داوران علمي -25

 کز عملي وپژوهشي کشورائه مقاله وسخنراني در همايشها ومراو..... ده ها کارگاه آموزشي وار

 

 تحقیقاتی -ها و مجامع علمی انجمنعضويت در سازمانها، 

 

  مدير نمونهHSE 1392کشور در سال 

 کانون عالي کشوری مهندسین ايمني وبهداشتو نائب رئیس  عضو هیئت مديره 
 رئیس هیئت مديره کانون انجمنهای صنفي مهندسین ايمني وبهداشت خراسان رضوی 

  خراسان رضوی کارگریکانون انجمنهای صنفي و نائب رئیس عضو هیئت مديره 

 رئیس هیئت مديره انجمن صنفي مهندسین ايمني وبهداشت حوزه مرکزی مشهد 

 کار و اموراجتماعيتعاون،اداره کل  حل اختالفهیئت عضو 

  بازرسي خصوصي اداره کل کار و اموراجتماعي خراسان رضویمديريت 

 مدرس رسمي سازمان فني وحرفه ای 

  خراسان رضویعضو کمیسیون بدوی سازمان تامین اجتماعي 

 مدرس رسمي مرکز تحقیقات وتعلیمات وزارت کار واموراجتماعي 

  مدرس سرفصلهای مديرگروه ايمني دانشگاه وHSE ( و ...  دانشکده صنعت ومعدنخانه کارگر ،  درمراکز آموزشي )علمي کاربردی 

  مشاور مجاز مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فني وبهداشت کار در سه رشته 

  کارگروه محیط زيست و خدمات شهری شورای اسالمي شهر دوره سومعضو 

  شورای اسالمي شهر دوره پنجم ايمني ومديريت بحرانعضو کارگروه 

 عضو اتاق بازرگاني مشترک ايران و فرانسه 

 
 :ويژگیها ،توانمنديها وخدمات برجسته

 
  سازماندهي ومديريت دپارتمان مطالعاتHSE در کانونهای استاني تشکالت مدني 

  تهیه شناسنامهHSE شغلي پرسنل براساس پايش واندازه گیری 

  تهیه وتدوين ائین نامه ها وروشهای اجرائي ومستنداتHSE در درون سازمان 

  تهیه وتدوينMSDS تمامي مواد تولیدی 

 تشکیل وسازماندهي کتابخانه،مرکز اسناد وآرشیو کانون انجمنهای صنفي 

 ماندهي ومديريت تشکالت مدني درارتباط با ارگانهای ذيصالحساز 

  راهبر علمي واجرائي اولین همايشHSE  1386ديماه  –دراستان 

  راهبر علمي واجرائي اولین همايشHSE  1388ارديبهشت   –کشوری 

  اولین کنفرانس ملي  –عضو هیئت داوران علميHSE 

  مديريت بحران درسازمانهای پروژه محور وساير صنايع ارائه چندين مقاله ،سمینار وسخنراني درباره 

 ..تهیه وتشکیل تیمهای واکنش در شرايط اضطراری ومستند سازی درقالب فیلم و 

 ارزيابي ريسک وجنبه براساس تکنیکهای  مختلف وارائه اقدامات اصالحي وپیشکیرانه موثر 

  ارزيابي پوسچرهای کاری براساس تکنیکهای ارگونومي وارائه راهکاری اصالحي 

  تدريس سرفصلهایHSE باتوجه به استانداردهای روز دنیا 

 
 

 تخصصی –اي هاي آموزشی حرفهدوره

 

 موسسه يا سازمان تاريخ نام دوره
 برگزاركننده

 مدت
 آموزش

گواهینام
 ه

پايان 
 دوره

 دارد روزه 3 انجمن صنفي مهندسین ايمني وبهداشت 1386 بحران و پدافند غیر عامل   مديريت



 

 

 و مدیریت ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست  IMSمشاور و سرممیز سیستم های 

 

 رددا ساعت 120 قطار شهری مشهد 2پروژه خط  PMBOOK:2008 1388مباني استاندارد 

 ندارد ساعت 18 شرکت معیار گستر طوس 1383 مديريت وکنترل پروژه

 دارد روز ISO10015 1391 TUV NORD 2الزامات استاندارد 

 دارد روز hse 1392 TUV NORD 2الزامات استاندارد 

 دارد روز ISO 1394 TUV NORD 2الزامات استاندارد 

 دارد روز TUV NORD 2 1393 ارزيابي ريسک وبحران 

 دارد روز TUV NORD 2 1391 و محیط زيست الزامات مديريت کیفیت 

 دارد روز IMQ 2 1393 ی محیط زيست شهریممیزی مراقبتي استانداردها

 دارد روز IMQ 2 1392  و جنبه های مديريت شهری شناسائي و ارزيابي خطرات

 دارد روز IMQ 3 1394 مديريت بحران و پدافند غیرعامل

 دارد روز ITCC 7 1391 18001سرممیزی استادارد 

 دارد ساعت24 شرکت معیار گستر طوس MSP 1383مباني کنترل پروژه

 ندارد روز2 شرکت پارت الستیک ISO9001:2000 1387مباني والزامات 

 ندارد ساعت40 شرکت پارت الستیک 1386 زبان انگلیسي پیشرفته

 ندارد ساعت16 شرکت پارت الستیک 1385 روش تدريس پیشرفته

 ندارد ساعت 8 شرکت پارت الستیک 1385 تهیه آمار سوانح وحوادث وآنالیز اطالعات حاصله

 دارد ساعت16 مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت وبهداشت کار 1384 ايمني ديگهای بخار ومنابع تحت فشار

 ندارد ساعت 8 شرکت کیفیت گرا OHSAS 1383اهداف وبرنامه های تخصصي 

 دارد روز2 انجمن صنفي مهندسین ايمني وبهداشت  1387 مهندسي حريق پیشرفته

 ندارد ساعت16 شرکت پارت الستیک 1385 تکنیکها ومباني مهندسي ارگونومي

 ندارد ساعت18 شرکت پارت الستیک 1385 مباني اموزشهای اولیه حین کار

 ندارد ساعت 8 شرکت پارت الستیک 1385 آشنايي با سالمت کار 

 ندارد ساعت 8 شرکت پارت الستیک 5S 1383اصول ومباني 

 ندارد ساعت 8 شرکت پارت الستیک 1385 مديريت وکنترل بحران

 ندارد ساعت 8 شرکت پارت الستیک 1385 مديريت منابع انساني

 دارد روز2 شرکت کیفیت گرا  1384 طرح ريزی ومستندسازی مديريت ايمني وبهداشت حرفه ای
 دارد روز2  شرکت کیفیت گرا 1384 ممیزی داخلي

 ندارد ساعت 8 شرکت پارت الستیک 1385 ايمني ماشین االت وتجهیزات
 ندارد ساعت 8 شرکت پارت الستیک 1385 اصول ايمني انبار

 دارد روز2 انجمن صنفي مهندسین ايمني وبهداشت  1386 آشنائي با سیستمهای اعالن واطفاءحريق
 دارد روز2 انجمن صنفي مهندسین ايمني وبهداشت  1386 ايمني عملیات ساختماني

 دارد ساعت 16 مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت وبهداشت کار 1384 آشنائي با الزامات تجهیزات حفاظت فردی 
 دارد روز2 هالل احمر خراسان رضوی 1385 کمکهای اولیه وامداد ونجات

 دارد روز 2 انجمن صنفي مهندسین ايمني وبهداشت 1386 مديريت بحران

 ندارد ساعت8 سازمان تامین اجتماعي خراسان رضوی 1384 مباني امور بیمه ای ودرمان

 ندارد ساعت8 سازمان تامین اجتماعي خراسان رضوی 1384 بیماريهای ناشي از کار

 دارد ساعتIMQ 24شرکت  1385 ارزيابي وکنترل ريسک

 دارد ساعت 16 مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت  1386 کمیته های حفاظت فني وبهداشت کار

 دارد روز DNV 2 شرکت ISO14001 1386مباني 

 دارد روز 2 انجمن صنفي مهندسین ايمني وبهداشت  1386 (MSDSايمني مواد شیمیائي)آشنائي با 

 دارد ساعت 16 مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت وبهداشت کار  1386 مباني ايمني برق

 دارد ساعت 32 قرارگاه سازندکي خاتم االنبیاء 1388 مباني ايمني درتونل

HSE-MS 1388 
 خراسانشرکت شهرکهای صنعتي 

 
 دارد ساعت 16

 
 


