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  رزومه                               
 مشخصات فردي

 نسب   خانوادگي: محمود بشيرينام و نام

   e-mail: mahmoodbashiri@yahoo.com  & m_bashirinasab@atu.ac.ir  09121252933:   تماساطالعات      

 

 التيتحص
 دانشگاه عالمه طباطباييتحقيق و توسعه  دانشجوي دکتري مديريت

 تکنولوژي HSEعنوان پايان نامه: ارائه مدل تلفيقي براي ارزيابي ريسکهاي ، طباطبايي( کارشناس ارشد مديريت تکنولوژي )دانشگاه عالمه

 ، ايران( صنعت دانشگاه علم و) يصنعت يايمن -عيصنا يمهندسکارشناس 
 در يک مجتمع پتروشيمي مديريت بحران)طرح مديريت اضطراري(عنوان پروژه پاياني:

 کارشناسی( )دوره 78-79دانشجوی ممتاز در سال تحصیلی 

 هانامهگواهی
1. OH&S Auditor/ Lead Auditor based on OHSAS 18001:2007, Certified by IRCA, KELMAC GROUP 

2. EMS Auditor/ Lead Auditor based on ISO 14001:2004, Certified by IRCA, KELMAC GROUP 

3. HSE-MS Requirements according to OGP Guidelines, TUV Austria  

4. Emergency Management Plan (EMP), TUV Austria 

5. Requirements for Product & Service Supply Organization in fields of Petroleum, Petrochemical and Natural 

Gas Industry in accordance with ISO/TS 29001:2003, RWTUV 

 آموزش از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار )وزارت کار( شاخهپروانه صالحیت مشاورين حفاظت فنی و خدمات ايمنی در  .6

 )وزارت کار( های ايمنی در محیط کارها و راه حلارائه سیستمدر شاخه پروانه صالحیت مشاورين حفاظت فنی و خدمات ايمنی  .7

 

 کاريسوابق 
 1392-95  سیسات شرکت انتقال گاز ايران(تأ ایبامداد بدخشان )مشاور عالی طرح بهسازی لرزه شرکت HSEمشاور  .1

 1392-93  های ايرانیان اطلسگروه شرکت HSEمشاور  .2

 1391-92 سازمان مهندسی و عمران شهر تهران HSEمشاور  .3

 1388-89سازمان مهندسی و عمران شهر تهران  HSEسرپرست واحد  .4

 1384-90 وریشرکت مهندسی مروجان بهره HSE آکادمی مدير .5

 1383 شرکت بوتان )سهامی عام( و کیفیت ايمنیکارشناس ارشد  .6

 1380-82 صنايع دفاع HSEانستیتو   کارشناس پژوهشی .7

 

 و پژوهشی( اجرایی ) هاپروژه
 1384 "وزارت نفت HSEهای بازنگری و تدوين دستورالعمل"مدير پروژه  .1

 1394 "دانشگاه تهران HSEپروژه شهروندی طراحی نظام مديريت  "همکار پروژه  .2

 1391-92 "(ملی صنايع پتروشیمی )منطقه عسلويه طرح جامع مديريت بحران شرکت"پروژه در  "مديريت بحران"ديسیپلین مدير  .3

 1390، پیمانکاران پااليشگاه تهران )شرکت رادآهنگ شاهرود و شرکت آروين سپهر کوشا( HSEمشاور و مدرس طرح ارتقاء  .4

 1390، در شرکت برج میالد تهران "HSEاستقرار سیستم مديريت "کارشناس ارشد پروژه  .5

، پژوهشکده حمل و نقل "ایريلی و جاده های عمرانیدر طرح HSE هایتدوين دستورالعمل وHSE-MS سازیپیاده"پروژه مدير اجرايی  .6

 1387-89 ترابری و وزارت راه

 1388-89، (5و  4 اطقمنفای تهران )، شرکت آبOHSAS 18001"سازی پیاده"کارشناس ارشد پروژه  .7

 1387، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران "پیمانکارانHSE هایتدوين مقررات و دستورالعمل"مدير پروژه  .8
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 1387، ، شرکت ملی فوالد ايران"HSE-PLANعملیات پیمانکاری و تهیه  HSEتدوين مکانیزم مديريت "کارشناس ارشد پروژه  .9

 1386، و تولید مواد معدنی ايران های شرکت تهیهواحدها و طرح"، HSEممیزی "مدير پروژه  .10

 1386، ، پتروشیمی فجر"HSE-MSزيست سازی سیستم مديريت ايمنی، بهداشت و محیطپیاده"کارشناس پروژه  .11

، آرا، صنايع شهید چمران، پژوهشکده شهید مفتح )سازمان هوافضا(، صنايع شهید جهانOHSAS 18001"سازی پیاده"مدير پروژه  .12

86-85 

 1385، زاده)سازمان هوافضا(، صنايع شهید شفیعOHSAS 18001"سازی پیاده" کارشناس پروژه .13

 1384-85 "های صنايع دفاعی، مرکز تحقیقات صنايع دفاعفناوری تدوين شناسنامه"کارشناس ارشد پروژه  .14

 1384، "ارزيابی فرآيند مديريت تکنولوژی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی"کارشناس ارشد پروژه  .15

 1380-82 صنايع دفاع HSEانستیتو  ، "ارزيابی ريسك حريق، اطفاء حريقسیستمهای اعالم و ،ايمنی مواد شیمیايی"ناس پروژه کارش .16

 1382، يمنیا یام، شرکت پ"یآتش نشان یو بین الملل یمل یاستانداردها یمطالعه تطبیق"کارشناس پروژه  .17

 1380، "چك، سازمان صنايع کوچك وزارت صنايعبررسی روند توسعه تکنولوژی در صنايع کو"کارشناس پروژه  .18

 

 )دانشگاه و صنعت( سوابق آموزشی

 ( ترم 13، دانشکده مديريت دانشگاه عالمه طباطبايی )"حفاظت صنعتی"درس  تدريس .1

 يست(ز یطو مح يمنیسالمت، ا)حفاظت و بهداشت کار ، دانشکده "مديريت ايمنی، مديريت ريسك و مديريت بحران"تدريس دروس  .2

 ، دانشکده مهندسی صنايع دانشگاههای فردوسی، غیرانتفاعی سجاد، غیرانتفاعی توس"ايمنی و بهداشت صنعتی"ريس درس تد .3

 آالتايمنی ماشین"، "دوره(9) طرح مديريت اضطراری"، "دوره(8) (FMEAارزيابی ريسك )"، "دوره(12) اصول ايمنی"تدريس دروس  .4

 ، دانشکده محیط زيست دانشگاه تهرانHSE، دوره کاربردی يکساله مهندسی "دوره(2)

، دوره کاربردی يکساله مهندسی "، طرح مديريت اضطراری(HSE ،HSE-MSمبانی شامل ايمنی، بهداشت و محیط زيست )"درس  تدريس .5

 ، دانشکده محیط زيست دانشگاه تهران الياخطرپذيری و مديريت سوانح و ب

آمادگی و واکنش در شرايط "، "دوره(4)بررسی و تجزيه و تحلیل حوادث"، "دوره(6)آورناسايی خطرات و عوامل زيانش"س وتدريس در .6

دوره تربیت کارشناس ، "دورهHSE (1)بازرسی "، "دورهHSE(1)قوانین و مقررات "، "دوره(3ارزيابی و مديريت ريسك)"، دوره(6اضطراری)

HSEجهاد دانشگاهی صنعتی شريف ، 

، "ايمنی مواد شیمیايی"، "بررسی و تجزيه و تحلیل حوادث"، "اکنش در شرايط اضطراریآمادگی و و"، "HSEمبانی "تدريس دروس  .7

های مديريت ايمنی، ، الزامات و مستندسازی سیستمارزيابی و مديريت ريسك"، "(PTW) مجوزهای کار " ،"ايمنی کار در فضاهای بسته"

 ان ، جهاد دانشگاهی تهرHSEتربیت کارشناس  دوره "بهداشت و محیط زيست

، آمادگی و واکنش در شرايط اضطراری، بررسی و تجزيه و تحلیل حوادث، ايمنی مواد شیمیايی، ايمنی کار در HSEمبانی "تدريس دروس  .8

الزامات و مستندسازی ، HSE-Planپیمانکاران و  HSE، ارزيابی و مديريت ريسك، مديريت (PTW)فضاهای بسته، مجوزهای کار 

تربیت کارشناس  دوره، "دورهHSE(1 )بازرسی "، "دوره( 2در  يك از عناوين)هر هداشت و محیط زيست های مديريت ايمنی، بسیستم

HSE جهاد دانشگاهی امیرکبیر ، 

ايمنی کار "، "ايمنی مواد شیمیايی"، "بررسی و تجزيه و تحلیل حوادث"، "آمادگی و واکنش در شرايط اضطراری"، "HSEمبانی "تدريس  .9

الزامات ، HSE-Planپیمانکاران و  HSEمديريت ، HSE ، بازرسی"ارزيابی و مديريت ريسك"، "(PTW) وزهای کار مج"، "در فضاهای بسته

 گروه پژوهشی دانشگاه تهران )دانشکده فنی(، HSE جامعدوره ، دوره( 4در  عنوان)هر  HSEهای مديريت و مستندسازی سیستم

پکیج آموزشی ارتقای سطح دانش و مهارت مديران و ،"ريت ريسكارزيابی و مدي"و  "طرح مديريت اضطراری"تدريس دروس  .10

  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران )ايمیدرو(، HSE کارشناسان

 دوره( 7مديريت پروژه، گروه پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران )پکیج آموزشی ،"هادر پروژه HSEمديريت "س تدريس در .11

 وزارت نفت HSEطرح توانمند سازی و صالحیت حرفه ای "ارزيابی و مديريت ريسكخطر، شناسايی "تدريس درس  .12

 ، هشتمین همايش مهندسی صنايع، دانشگاه الزهراء )س("ايمنی صنعتی "کارگاه آموزشی ارائه .13

 ، نهمین همايش مهندسی صنايع، دانشگاه علم و صنعت ايران "ارزيابی و مديريت ريسك"کارگاه آموزشی  ارائه .14

اروند، ، تبريز)پتروشیمی های مجتمع)، "(HSE-MSزيست)سیستم مديريت بهداشت، ايمنی و محیط"دوره آموزشی  40بیش از ائه ار .15

پژوهشکده صنايع شیمیايی شرکت پااليش گاز سرخون و قشم، ، SPAGشرکت نژاد، پااليشگاه گاز شهید هاشمیراهبران پتروشیمی،  (،فجر

، پژوهشکده ، اتاق صنايع و معادن خراسان رضویکیفیت آزمای جنوبشرکت ، فت و گاز زاگرس جنوبیشرکت نجهاد دانشگاهی تهران، 

، شرکت عمران شهر جديد ، شرکت برج میالد تهران، مجتمع آموزشی نفت )محمودآباد(حمل و نقل وزارت راه، شرکت حفاری سپیدان
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نشانی ، سازمان خدمات ايمنی و آتشکت ارتباطات سیار )همراه اول(شرمؤسسه ارتقاء سام ايرانیان، ، شرکت پتروپی )عسلويه(، پرديس

، ستاد شرکت (، منطقه شمال غرب)زنجان(، شرکت لوله و مخابرات نفت )منطقه فارس، شرکت ملی نفت ايران )آموزش مرکزی(مشهد

ری )مشارکت غدير؛ مناطق اراک،  -آبادان: خانه کیفیت کرمان، طرح احداث خط لوله ، گروه سديد )صنايع شهید قديری(انتقال گاز ايران

 و . . .  HSE ، دبیرخانه نشان تعالیرداد پترو دانش )پیتك(، شرکت پآباد و تنگه فنی(خرم

، پتروشیمی ، راهبران"ر شرايط اضطراریآمادگی و واکنش د ی/طرح مديريت اضطرار /مديريت بحران"دوره آموزشی  50ارائه بیش از  .16

ستاد کرمانشاه، ) بنادر و کشتیرانی خوزستان، نفت و گاز غرب (،، پرديسآوران، فن، بندر امامبرزويه ، فجر،رازی)های پتروشیمی مجتمع

ملی شرکت  ،SPAG، شرکت ، شهرداری تهراننفت و گاز زاگرس جنوبیمناطق عملیاتی ، مناطق دهلران، نفت شهر، سرکان، چشمه خوش(

شرکت ، تهیه و تولید مواد معدنی ايران شرکت حمل و نقل وزارت راه، شرکت حفاری سپیدان،پژوهشکده گلستان، استان گاز شرکت ، فوالد

، دانشگاه ، شرکت معیارصنعت خاورمیانهآگین ، شرکت کوثرشرکت پااليش گاز فجر جمعملیات انتقال گاز،  8و  5اطق ، منشیمیايی پاکشو

، شرکت نیرپارس )گروه ، شرکت عوجان ايرانیان )رانی(الد زرند ايرانیانشرکت فو ،مجتمع گاز پارس جنوبیپااليشگاههای علم و فرهنگ، 

، شرکت خطوط لوله و مخابرات ، مرکز آموزش شهید بهشتی )جم(، شرکت پااليش نفت کرمانشاه، مرکز آموزش نفت )محمودآباد(مپنا(

، ، شرکت داروپخش(بوشهر، هرمزگانعتی )، شرکت رجا، شرکت شهرکهای صن، آلومینای ايران)جاجرم((، اصفهانخوزستانمناطق نفت)

 و . . . ( عملیات انتقال گاز 10منطقه 

خیز جنوب، ، )شرکت ملی مناطق نفت"، تکنیکهای شناسايی و تحلیل خطرارزيابی و مديريت ريسك"دوره آموزشی  40ارائه بیش از  .17

 پتروشیمی مارون، ، پتروشیمی فجر،دآباد()محمو مجتمع آموزشی نفتشرکت پااليش نفت کرمانشاه، شرکت نفت مناطق مرکزی، 

شرکت سازمان هوافضا، شرکت ملی فوالد، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ايران، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، های زيرمجموعه

، گاز برج میالد تهران پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه ، مؤسسه ارتقاء سام ايرانیان، شرکت، )محالت( های صنعتی استان مرکزیشهرک

، شرکت فوالد ، پتروشیمی رازی، شرکت فوالد زرند ايرانیان، شرکت گاز استان زنجان، سنگ آهن مرکزی ايران )بافق(استان گلستان

، مؤسسه قائم بندرعباسشرکت پااليش نفت ، ، جهاد دانشگاهی امیرکبیر، سازمان مرکزی اتکاهای ايرانیان اطلس، گروه شرکتخوزستان

، استاندارد پتروشیمی اروند، ، ورق خودرو )شهرکرد(، صنايع شهید قديری، شرکت نفت و گاز پارساالنبیا )ص(()قرارگاه سازندگی خاتم

، کانون ، شرکت حفاری شمال، شرکت ستاره فرازنما، پرديس مهندسی کشاورزی دانشگاه تهرانانتقال گاز 10، منطقه ، سیمان المردساوه

 و . . .( يمنی استان تهران، انجمن صنفی ايمنی عسلويههای صنفی اانجمن

فوالد  نفت و گاز زاگرس جنوبی )ستاد، مناطق داالن و سروستان(،شرکت ، " FMEAارزيابی ريسك به روش"دوره آموزشی  5ارائه  .18

 کاشان، سازمان صنايع دفاع: صنايع هفتم تیر اصفهان، صنايع جنگ افزارسازی )شهید همدانی( 

، دانشگاه کار قزوين، "حوادثتجزيه و تحلیل /حوادثبررسی دهی و گزارشحوادث ناشی از کار/ "دوره آموزشی  35از  ارائه بیش .19

مجتمع ، نفت مناطق مرکزی ،، رازی، بندر امام، جم، دنا و سبالن(فجر)تهران، پتروشیمی  11و  8طق اشهر تهران، شهرداری منفای آب

، سنگ آهن ، طرح فوالد بوتیا، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفتگلستاناستان ، گاز شرق، نفت و گاز (محمودآباد) آموزشی نفت

، پااليش های گاز استانی(شرکت HSE، شرکت ملی گاز ايران )ويژه روسای )بافق(، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ايران مرکزی ايران

، سنگ آهن گل گهر )سیرجان(، شرکت ملی نفت )آموزش از(خیز جنوب )مرکز آموزش فنون اهو، شرکت ملی مناطق نفتنفت الوان

ايرانیان اطلس،  ،، پااليش نفت شازند )پااليشگاه اراک(فاضالب تهرانشرکت ، (پارسیان/داالن اطقمرکزی(، نفت و گاز زاگرس جنوبی )من

، توزيع برق استان زيع برق کردستان، آلومینای ايران)جاجرم(، تو، شرکت توان آفرين، کشت و صنعت دعبل خزايیپااليش گاز فجر جم

، پااليش گاز شهید شرکت داروپخششرکت آسفالت طوس )سنگ آهن چادرملو( شرکت بهاور، ، (SPGC)، مجتمع گاز پارس جنوبی تهران

 و . . .  نژادهاشمی

چمران، صنايع شهید )صنايع شهید  سازمان هوافضاهای زيرمجموعه ،" OHSAS 18001الزامات" دوره آموزشی 15بیش از ارائه  .20

های صنعتی استان مرکزی شرکت شهرک، ، مؤسسه ارتقاء سام ايرانیان)ستاد و مناطق( تهران یآبفا ،آرا، پزوهشکده شهید مفتح(جهان

، شهرک (ابهرسیمند ) ، شرکت سیم و کابل، پژوهشگاه فضايی ايران، مجتمع آموزشی نفت )محمودآباد(مجتمع فوالد جنوب)محالت(، 

 ، صنايع جنگ افزارسازی )شهید همدانی(اجاریغنفت آشرکت ، آبادعباس صنعتی

)نفت مناطق مرکزی، مجتمع آموزشی نفت )محمودآباد(، مناطق شرکت گاز  "HSEعمومی/ مبانی  HSE"دوره  35ارائه بیش از  .21

استان خراسان جنوبی، شرکت ملی فوالد،  استان تهران، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، گاز استان اردبیل، گاز استان گلستان، گاز

رکت تهیه و تولید مواد معدنی)فروکروم سبزوار و معادن اسفندقه، طالی موته، سنگ آهك شبرج میالد تهران، سازمان مديريت پسماند، 

سانسور، موسسه علمی شرکت آرمان فراز آ، .(معادن نخلك، زغال سنگ البرز غربی پیربکران، سرب و روی انگوران، نفلین سینیت کلیبر،

پتروشیمی بندر امام، انستیتو پاستور ايران، شرکت مهندسی و مديريت بامداد بدخشان، مهندسی و توسعه کاربردی صنعت آب و برق، 

 های نفتی ايران، شرکت پااليش و پخش فرآوردهسازی رازیسايپا، شرکت ستاره فرازنما، موسسه تحقیقات واکسن و سرم
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دوره(، مؤسسه سام ايرانیان  3، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)"های عمرانیدر پروژه HSE"دوره آموزشی  25بیش از ارائه  .22

 ، بیمه سرمدهای ايرانیان اطلس، منطقه آزاد انزلیوره(، گروه شرکتد 20دوره(، گروه مهندسی و مديريت راستین ) 2)

، پژوهشکده صنايع شیمیايی جهاد دانشگاهی تهران، مؤسسه ارتقاء سام "ISO14001:2004 آشنايی با الزامات"دوره آموزشی  10ارائه  .23

های صنعتی استان مرکزی )محالت(، مجتمع فوالد جنوب، مجتمع آموزشی نفت )محمودآباد(، ، شرکت شهرکSPAG ايرانیان، شرکت

 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران )بافق(

 ، خوشگوارپتروشیمی، سیمان خاش، پتروشیمی رازی، کاالی نفت تهرانايمنی )شرکت راهبران  دوره عمومی 10ارائه بیش از  .24

 و . . . (

خیز جنوب )مرکز آموزش فنون انتقال گاز، شرکت مناطق نفت 8منطقه "، HSE در نويسیاصول گزارش"دوره آموزشی 12ارائه  .25

، خانه دوره(5) محمودآباد-مع آموزشی نفتمجت، (، مرکز آموزش شهید بهشتی جم )ملی گاز(دوره2شرکت نفت )آموزش مرکزی اهواز(، 

 ، گاز استان لرستانآکادمی پرشین )رشت(، مجتمع گاز پارس جنوبی، کیفیت کرمان

 ، شرکت پتروشیمی فجر"ويژه پیمانکاران  HSEQ"دوره آموزشی  16ارائه  .26

 ، شرکت گواه )ايران خودرو(ايپاس، شرکت ايران کاوه "در صنايع خودروسازیای و بهداشت حرفهايمنی "دوره آموزشی  5ارائه  .27

 تهرانشهر شرکت آب و فاضالب  گانهشش ، در مناطق"ايمنی و بهداشت کار "دوره عمومی 20ارائه بیش از  .28

گاز شرکت گاز خراسان رضوی، شرکت ، "ايمنی و بهداشت صنعتی /ايمنی و بهداشت محیط در صنعت"دوره 10بیش از ارائه  .29

 (دوره 7نژاد )، شرکت پااليش گاز شهید هاشمیانتقال گازعملیات  1خراسان جنوبی، منطقه 

 شرکت آب و فاضالب تهران( 6و  5، 4، 2، 1)مناطق  "ايمنی و بهداشت کار ويژه مديران و کارشناسان"دوره آموزشی  5ارائه  .30

ی سنگ آهن جالل آباد، ها، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ايران)طرح"ايمنی و بهداشت کار در معادن"دوره آموزشی  5ارائه  .31

 تجهیز ذغالسنگ طبس، واحد پتاس خور و بیابانك( سازی زرند، طرحتیتانیوم کهنوج، کك

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ايران، سنگ آهن مرکزی  HSE، ويژه مديران "مديريت ايمنی در معادن"ارائه دوره آموزشی  .32

 ايران)بافق(

 زعملیات انتقال گا 1، منطقه "ن و سرپرستانمديراويژه ايمنی "ارائه دوره آموزشی  .33

فای شرکت آبمحمودآباد(،  -شرکت نفت فالت قاره )مجتمع آموزشی نفت، "عمومی نشانیو آتش ايمنی"دوره آموزشی  7ارائه  .34

 ، خطوط لوله و مخابرات )منطقه تهران(دوره( 2-، نفت و گاز غرب )چشمه خوشتهران)شمیرانات(

 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی)واحد نفلین سینیت کلیبر، فروکروم سبزوار، سنگ آهك پیربکران و ..( "محیط زيست"دوره  5ارائه .35

 پتروشیمی شهید تندگويان، ")عمومی( زيستمحیط"دوره آموزشی  2و  "های زيست محیطیآلودگی"دوره عمومی  5ارائه  .36

 تهران 8، شهرداری منطقه "منابع آلودگی محیط زيست"ارائه دوره آموزشی  .37

 پتروشیمی ،گذاری و توسعه کیشسرمايه، شرکت الوان گاه، پااليش، پتروشیمی امیرکبیر"ارگونومی عمومی"دوره آموزشی  10ارائه  .38

 ، سنگ آهن سنگان )خواف(، سازمان منطقه آزاد قشم، شرکت ورق خودرودوره( 3) محمودآباد-، مرکز آموزش نفتبندر امام

 (9و  8، 5، شهرداری تهران)مناطق "ردهای ايمنی، بهداشت و محیط زيستاستاندا"دوره آموزشی  3ارائه  .39

، سام ايرانیان، تهیه و ملی فوالد، سازمان مهندسی و عمران شهر تهرانشرکت ، "پیمانکاران HSEمديريت "آموزشی  دوره 9ارائه  .40

، ، سايپا کاشانگذاری و توسعه کیششرکت سرمايه، ايرانیان اطلس هلدينگ، لوله و مخابرات منطقه شمال غرب ، شرکتتولید مواد معدنی

 سايپا يدک

آور محیط کار، ، ارزيابی و مديريت ريسك، عوامل زيانHSE-MS، مديريت حوادث، الزامات HSEکلیات "های آموزشی ارائه دوره .41

 های نفتی ايران، طرح آموزش کارآفرينان فردا، شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده"، طرح مديريت اضطراریHSEبازرسی 

 پتروشیمی فجر"، های مجوز کارستم، سیLock out/ Tag out" های آموزشیارائه دوره .42

پااليشگاه ، ، شرکت نفت و گاز شرقصنايع شهید کاظمی )سازمان هوافضا( "و داربست کار در ارتفاعايمنی "دوره آموزشی  3ارائه  .43

 الوان

 نژادشهید هاشمی زگا پااليش، ، شرکت جنرال مکانیكل و نقل وزارت راهپژوهشکده حم "HSE فرهنگ"دوره آموزشی  4ارائه  .44

 عسلويه(-13، مپنا )فاز )سرخس(

، شرکت پااليش نفت شهید های نفتی ايرانشرکت ملی پااليش و پخش فرآورده "مديريت خطاهای انسانی"دوره آموزشی  4ارائه  .45

 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران )بافق(،، های نفتی ايرانفرآورده(، مرکز آموزش شرکت ملی پخش تهرانتندگويان )پااليشگاه 

، محمودآباد( -، شرکت نفت و گاز پارس )محل برگزاری: مجتمع آموزشی نفت"خطاهای انسانی در صنعت نفت"دوره آموزشی  13ارائه  .46

شمال شرق )شاهرود(، شمال ، اصفهان )مناطقنفت ، شرکت خطوط لوله و مخابرات(ايثار و تابناکطق ا)منشرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی
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، گاز استان قزويندوره(، 2)پتروشیمی بوعلی ، دوره(3) نژادشرکت پااليش گاز شهید هاشمی (،، لرستان، اهواز(آبادانخوزستان) )ساری(،

 پتروشیمی پارس

 مشهد( -ری: زائرسرای نفت، آموزش شرکت ملی نفت )محل برگزا"ینقش خطاهای انسانی در بروز حوادث شغل" ارائه دوره آموزشی .47

 ، پتروشیمی بندر امام"خطاهای انسانی در صنايع فرايندی"دوره آموزشی  2ارائه  .48

 منطقه ويژه انرژی پارس، مجتمع آموزشی نفت، پتروشیمی آبادان " (HEMP)فرايند مديريت خطرات و اثرات"دوره آموزشی  8ارائه  .49

 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ايران "HSE و کارشناسان؛ ويژه مديران بازرسی ايمنی"ارائه دوره آموزشی  .50

 ، پتروشیمی فجرشرکت مپنا "HSEدر  مديريت تغییر"دوره آموزشی  2 ارائه .51

عملیات  8منطقه ، (دانشکده علوم و فنونشرکت فناور پترو آريا ) "(PSM)مديريت ايمنی فرايند "دوره آموزشی  10بیش از ائه را .52

، آلومینیوم المهدی ، پتروشیمی تبريز، پتروشیمی خراساندوره( 5) ، پتروشیمی بندر امامپااليش نفت کرمانشاه، شرکت ايران انتقال گاز

 (SPGC)، مجتمع گاز پارس جنوبی )عج(، شرکت خطوط لوله و مخابرات اصفهان

 شرکت نارديس "ويژه مديران HSE"آموزشی  پکیجارائه  .53

 )آموزش مرکزی( ، شرکت ملی نفت ايران"هاحوادث و بحرانای ريشهتجزيه و تحلیل "دوره آموزشی  2ارائه  .54

، سازمان (دوره 5 -(محمودآبادشرکت ملی نفت ) آموزشمرکز ) ، نفت مناطق مرکزی"HSEاصول بازرسی "دوره آموزشی  8ارائه  .55

 آکادمی پرشین )رشت(، گذاری و توسعه کیش، سرمايهاتکا

 گهر، شرکت سنگ آهن گل"يمنی حريقايمنی عمومی و ا"دوره آموزشی  5ارائه  .56

، شرکت بهبودگستر پايدار ،)مجتمع آموزشی نفت( فالت قاره، شرکت نفت "PTWهای مجوز کار سیستم"دوره آموزشی  14ارائه  .57

 ، بهداشت و درمان صنعت نفتدوره( 2) ، سیمان آبیك، شرکت مهندسی و ساختمان نفتدوره( 8) مپنا شرکت نیرپارس

، پااليش گاز گروه ملی فوالد )اهواز(، مديريت تولید برق کرمان، شرکت "ايمنی مواد شیمیايی و آزمايشگاه"وزشی دوره آم 7ارائه  .58

 ، شرکت الستیك بارزشرکت افق پژوهان فارمد، ، خانه کیفیت کرمانايالم

، نیروگاه االيش نفت اصفهان، پگروه ملی فوالد )اهواز(، "نقش مديران و سرپرستان در کاهش حوادث شغلی"دوره آموزشی 5ارائه  .59

 سیکل ترکیبی عسلويه )بیدخون(

 ، شرکت ارتباطات سیار )همراه اول("برقايمنی در " عمومی ارائه دوره آموزشی .60

 محمودآباد( -)مجتمع آموزشی نفتشرکت نفت فالت قاره، ، "بهداشت صنعتی"دوره آموزشی  2ارائه  .61

 ت تهیه و تولید مواد معدنی ايران، شرک"ريسك و مديريت بحران مديريت"دوره آموزشی  .62

 محمودآباد( -، شرکت نفت فالت قاره، )مجتمع آموزشی نفت"مديريت بحران و پدافند غیرعامل"ارائه دوره آموزشی  .63

شامل: تحلیل حوادث، مديريت ريسك، مديريت بحران، مديريت ايمنی فرايند، خطاهای  3سطح -HSE هایمهارت" یدوره آموزش 10ارائه  .64

 پتروشیمی بندر امام ، (ويژه مديران و سرپرستان) "ای، محیط زيست و . . . بهداشت حرفه انسانی،

ساز، تجزيه و تحلیل خطرات شغلی، مجوزهای کار، مديريت ايمنی شامل: رفتارهای ايمن 2سطح -HSE هایمهارت" یدوره آموزش 9ارائه  .65

 )ويژه کارشناسان(، پتروشیمی بندر امام  "ط زيست و . . . ای، محیفرايند، مديريت ريسك، خطاهای انسانی، بهداشت حرفه

و واکنش در  دگیهای حوادث، مبانی حريق، آماشامل: مجوزهای کار، ايمنی برق، شاخص 1سطح -HSE هایمهارت" یدوره آموزش 4 ارائه .66

  (، پتروشیمی بندر امام)ويژه اپراتورها و نیروهای عملیاتی "ای، محیط زيست و . . . بهداشت حرفهرايط اضطراری، ش

 ، شرکت فوالد خوزستان"ايمنی مبتنی بر رفتار"ارائه دوره آموزشی  .67

 دوره(1دوره(، مرکز آموزش شرکت ملی نفت )3) ، شرکت نفت و گاز غرب"و پدافند غیر عامل HSE"دوره آموزشی  4ارائه  .68

، شرکت دوره( 2) گذاری و توسعه کیششرکت سرمايه ،شرکت لبنی کاله "آشنايی با عوامل زيان محیط کار"ی دوره آموزش 5ارائه  .69

   ، کانون انجمن صنفی مسئولین ايمنی استان تهرانشهرکهای صنعتی استان تهران

 شرکت پارس ايزوتوپ )زيرمجموعه سازمان انرژی اتمی( "، ويژه مديران HSE " یارائه دوره آموزش .70

 وشیمی بندر امام پتر "های ايمنیآشنايی با سیستم" یدوره آموزش 7ارائه  .71

 نفت الوانشرکت پااليش  "،OSHA بر اساس HSE " یارائه دوره آموزش .72

 شرکت سیمان بجنورد و محیط زيست خراسان شمالی"، ويژه کارشناسان HSE " یارائه دوره آموزش .73

 ايع استانهاادارات صن HSEوزارت صنايع و مسؤلین  HSEويژه کارشناسان "  HSE سیستمهای مديريت" یارائه دوره آموزش .74

 شرکت صنايع مس سرچشمه" شناسايی و کنترل خطرات" یارائه دوره آموزش .75

 پتروشیمی بندر امام" مديريت مدرن ريسك" یدوره آموزش 4ارائه  .76

 داروسازی دکتر عبیدیشرکت  "ايمنی انبار" یدوره آموزش 2ارائه  .77
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 عملیات انتقال گاز 4، منطقه نژاد، پااليش گاز شهید هاشمیمپتروشیمی بندر اما "ايمنی کار در فضاهای بسته" یدوره آموزش 4ارائه  .78

 واحد اجرايی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران "اصول ايمنی در محیط کار" یارائه دوره آموزش .79

 شیراز -شرکت عملیات انتقال گاز ايران 5منطقه " اندازی و نصبايمنی در زمان راه" یارائه دوره آموزش .80

 پتروشیمی بندر امام  "های ايمنیسیستم تجزيه و تحلیل" یارائه دوره آموزش .81

شهید نفت  شپاالي، مهندسی و ساختمان نفتخوزستان(، شرکت ، بندر امام)پتروشیمی " مديران ويژه HSE"یدوره آموزش 6ارائه  .82

 دوره( 2) نژادهاشمی

 ر عباسشرکت پااليش نفت بند"، مديريت جامع ايمنی در پااليشگاه" یارائه دوره آموزش  .83

 2کو )، شرکت تکیننژاد )سرخس(، پااليش گاز شهید هاشمیشرکت انتقال گاز ايران "،تمبانی محیط زيس" یدوره آموزش 4ارائه  .84

 دوره(

 مرکز آموزش نفت )محمودآباد("، آمادگی و مقابله در سوانح جمعی" یدوره آموزش 2ارائه   .85

 های شرکت گاز استان گلستان )شرکت موننکو(ن پروژهويژه ناظرا"، هادر پروژه HSE" یدوره آموزش 3ارائه  .86

 توسعه نیشکر و صنايع جانبیشرکت "، مديريت ايمنی و پیشگیری از حوادث" یارائه دوره آموزش  .87

پیمانکاران،  HSE، مديريت های مديريتیمديريت ريسك، سیستم، بررسی حوادث، HSE)مبانی HSEمديريت " یآموزشپکیج ارائه  .88

 ی جمهوری اسالمی ايرانصدا و سیما"، HSE فرهنگمديريت بحران، 

 بندر امام  رازی، پتروشیمی آالت، ابزار و حفاظها، پتروشیمیايمنی ماشین" یدوره آموزش 2ارائه  .89

، پااليش گاز شهید دوره( 5) پتروشیمی بندر امام، دوره(2) ، شرکت نفت و گاز غرب"HSE مقررات و اصول" یدوره آموزش 10ارائه  .90

 دوره(2) ، پتروشیمی بوعلی سیناژادنهاشمی

 تروشیمی )عسلويه( و طرح متانول سیراف، با مشارکت بیمه سرمد ، پتروشیمی دنا و پ"HSEمديريت " یدوره آموزش 2ارائه  .91

 پتروشیمی بندر امام، "PSMمديريت تغییر در " یدوره آموزش 2 ارائه .92

 صنايع جنگ افزارسازی )شهید همدانی("ISO 14001:2015 ,و ممیزیمستندسازی ، لزامات"ارائه دوره آموزشی ا .93

، شرکت صنعتی و شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(، "ISO14001:2015  آشنايی با الزامات"دوره آموزشی  4ارائه  .94

  دوره( 2، شرکت پلی پروپیلن جم )گهر )سیرجان(معدنی گل

اداره کل استاندارد استان ، "ISO45001:2018  يريت ايمنی و بهداشت شغلی؛سیستم مد آشنايی با الزامات"دوره آموزشی  10ارائه  .95

شرکت مهندسی و ، ، خانه کیفیت کرمانپااليشگاه سوم پارس جنوبی، کردستان، اداره کل استاندارد استان لرستان، پتروشیمی پازارگاد

 دوره( 3پلی پروپیلن جم ) شرکتگهر )سیرجان(، ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(، شرکت صنعتی و معدنی گل

 شرکت فوالد زرند ايرانیان )هلدينگ معیار صنعت خاورمیانه )میدکو((، "MSDSايمنی مواد شیمیايی و " یدوره آموزش ارائه .96

 شرکت فوالد زرند ايرانیان )هلدينگ معیار صنعت خاورمیانه )میدکو((، "ETAتجزيه و تحلیل درخت واقعه " یدوره آموزش ارائه .97

 مجتمع مس سرچشمه، "اصول ايمنی و واکنش در شرايط اضطراری" یره آموزشدو ارائه .98

 دفتر مقررات ملی ساختمان-وزارت راه و شهرسازی، "HSEآشنايی با " یدوره آموزش ارائه .99

 غربشرکت نفت و گاز شرق، شرکت نفت و گاز ، "پیمانکار در قراردادهای کاری بین کارفرما وHSEالزامات " یدوره آموزش ارائه .100

 مقاالت -سوابق پژوهشی

 نشريات داخلی، از جمله: ها وها، کنفرانسمقاله در همايش 30ارائه بیش از 

نشريه سامانه دانشگاه علم و صنعت ايران، "در طول عملیات انتقال  LPGهای سوزی نشتیبررسی حوادث آتش"، نسبمحمود بشیری. 1

 1379پايیز ، 11شماره

هشتمین همايش مهندسی صنايع، "، ارائه يك مدل خطی برای حمل و نقل مواد خطرناک"، نسبد بشیریمحمونوری، . سید سروش قاضی2

 1379دانشگاه الزهراء)س(، تهران 

اولین  ،"18001OHSASای بر پايه الزامات يك سیستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه"نوری، ، سید سروش قاضینسبمحمود بشیری. 3

 1380ع ايران، سالن اجالس سران، تهران کنفرانس ملی مهندسی صناي

دومین همايش سراسری ايمنی و  ،"ایهای مديريت ايمنی و بهداشت حرفهارزيابی ريسك؛ سنگ بنای سیستم"، نسبمحمود بشیری. 4

 1381، دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران بهداشت کار ايران

 1382کنفرانس مديريت تکنولوژی ايران، مرکز تکنولوژی نیرو )متن(، تهران  اولین ،"خطرات در انتقال فناوری"، نسبمحمود بشیری. 5

اولین همايش ملی مهندسی ايمنی و مديريت "، های انتقال تکنولوژیدر پروژه HSEمالحظات سیستم مديريت "، نسبمحمود بشیری. 6

HSE 1384، دانشگاه صنعتی شريف، تهران 
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 1385،  10فصلنامه فنی مهندسی فرهنگ ايمنی، سال سوم شماره  "يو در ارزيابی ريسك حريقاستفاده از سنار"، نسبمحمود بشیری. 7

، دانشگاه HSEدومین همايش ملی مهندسی ايمنی و مديريت  ،"HSEهای ارائه يك مدل تلفیقی برای ارزيابی ريسك"، نسبمحمود بشیری. 8

 1386صنعتی شريف، تهران 

 1387المللی مديريت ريسك ايران، تهران اولین کنفرانس بین ،"خش ريسكمديريت اثرب"، نسبمحمود بشیری. 9

، اولین همايش ايمنی کار، "های اولیه در شرايط اضطراریمند به امداد، نجات و کمكرويکردی نظام"، نسبمحمود بشیری. زينب کالنتری، 10

 1387سالمت و محیط زيست، سالن تالش)وزارت کار(، تهران 

 1387، تهران TPMاولین همايش ملی ، "MS-HSE در استقرار  TPMمالحظات "، علیرضا غالمرضا، ساناز فرزانه، نسبریمحمود بشی. 11

، اولین همايش سراسری بهداشت و "نقش بیوريتمولوژی در کاهش حوادث شغلی"، علیرضا غالمرضا، ساناز فرزانه، نسبمحمود بشیری. 12

 1388ای، دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران هايمنی کار و ششمین همايش بهداشت حرف

اولین کنفرانس  "نفت، گاز و پتروشیمی در صنايع HSEهایارزيابی و مديريت ريسك"، علیرضا غالمرضا، ساناز فرزانه، نسبمحمود بشیری. 13

 1388ملی مهندسی و مديريت زيرساخت، دانشگاه تهران، 

سومین همايش  ،"های عمرانیدر پروژه HSEبررسی وضعیت "، نژادحسینی، مهدی جوادیشاه فرنوش فرقانی، حامد، نسبمحمود بشیری. 14

 1388، دانشگاه صنعتی شريف، تهران HSEملی مهندسی ايمنی و مديريت 

يت سومین همايش ملی مهندسی ايمنی و مدير ،"ريزی و اجرای مانورهای شرايط اضطراریشناسی برنامهآسیب"  ،نسبمحمود بشیری. 15

HSE 1388، دانشگاه صنعتی شريف، تهران 

سومین همايش ملی مهندسی ايمنی و مديريت  ،"هاالگويی برای ارزيابی فرهنگ ايمنی در سازمان"علیرضا غالمرضا، ، نسبمحمود بشیری. 16

HSE 1388، دانشگاه صنعتی شريف، تهران 

، سومین همايش ملی مهندسی "تخوان ماهی در تجزيه و تحلیل حوادثاستفاده از نمودار اس" مرواريد جواهری،، نسبمحمود بشیری. 17

 1388، دانشگاه صنعتی شريف، تهران HSEايمنی و مديريت 

 سومین همايش ملی مهندسی ايمنی و  "در صنايع فرايندی HAZOPارزيابی ريسك به روش "، نسبمحمود بشیری. علیرضا غالمرضا، 18

 1388تهران ، دانشگاه صنعتی شريف، HSEمديريت 

دومین همايش ملی ساماندهی "ها و مراکز آموزش عالیبرای دانشگاه HSEالگوی سیستم مديريت "مرواريد جواهری،، نسبمحمود بشیری. 19

 1389ای با محوريت دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز تحقیقات صنعتی، دانشگاه  امیرکبیر، تهران مديريت ايمنی و بهداشت حرفه

های عمرانی در پروژه HSEنقش و اهمیت ساختار "، علیرضا معصومی، نسبمحمود بشیریعود نصر آزادانی، فريدون رضايی، . سید مس20
 1389تهران های صدا و سیما، مرکز همايش ،مديريت شهری با رويکرد توسعه پايدار اولین کنفرانس بین المللی، "شهری

 تکنولوژی،مديريت  لیمکنفرانس ، چهارمین "طالعات ايمنی تکنولوژی در ارزيابی تکنولوژیهای ااستفاده از برگه"، نسبمحمود بشیری. 21

 1389های رازی، تهران سالن همايش، انجمن مديريت تکنولوژی ايران

سی و های سازمان مهندشناسی مديريت تجهیزات حفاظت فردی در پروژهآسیب" حسینی، ساناز فرزانه، ، حامد شاهنسبمحمود بشیری. 22
 1389(، وزارت کار، تهران HSEدومین همايش ايمنی کار، سالمت و محیط زيست )"، عمران شهر تهران

 1389وزارت کار، تهران ، HSE، دومین همايش "مديريت ريسك؛ رويکردی نو در مديريت بحران"، نسبمحمود بشیری. 32

راه پروژه های عمرانی ريلی، مطالعه موردی؛ قطعه پنجم انکاران پروژهی پیمويژه Plan-HSEطراحی  "، نسبمحمود بشیریفاطمه زاهد، . 24
 1390، تهران ايران حمل و نقل ريلی ، انجمن مهندسیسیزدهمین همايش بین المللی حمل و نقل ريلی، "آهن غرب کشور

اولین کنفرانس بین ، "ندرهای گاز مايع؛ مطالعه موردی؛ تکنولوژی شارژ سیلتکنولوژیارزيابی اثرات زيست محیطی "، نسبمحمود بشیری. 25

 1390تهران المللی، پنجمین کنفرانس ملی مديريت تکنولوژی، 

همايش ملی چهارمین " شرکت برج میالد تهران HSEهای رزيابی ريسكا" سالومه تبريزی مرواريد جواهری،، نسبمحمود بشیری. 26

 1390 ، دانشگاه صنعتی شريف، تهرانHSEمهندسی ايمنی و مديريت 

چهارمین همايش ملی  ،"های عمرانی وزارت راهدر پروژه HSEهای تدوين استراتژی" ،فاطمه زاهد، مجید محمدی، نسبمحمود بشیری. 27

 1390، دانشگاه صنعتی شريف، تهران HSEمهندسی ايمنی و مديريت 

های عمرانی مطالعه موردی؛ طرح، ده از مدل اسکاپبا استفا HSEارزيابی عملکرد "، مهدی بهشتی، نسبمحمود بشیری. فاطمه زاهد، 28
 1390، دانشگاه صنعتی شريف، تهران HSEچهارمین همايش ملی مهندسی ايمنی و مديريت "ريلی

 ،"، در يك شرکت داخلی OSHAو  ANSIهای بررسی حوادث بر اساس ای شاخصبررسی مقايسه "، نسبمحمود بشیری. محبوبه بغدادی، 29
 1390، دانشگاه صنعتی شريف، تهران HSEملی مهندسی ايمنی و مديريت  چهارمین همايش
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در سازمان  )ص(االنبیاءقرارگاه خاتمهای عمرانی پروژه HSE بررسی وضعیت"، صالح صادقی، علیرضا معصومی، نسببشیری محمود. 30
 1390، تهران االنبیاء)ص(ی خاتمقرارگاه سازندگ همايش ملی سالمت، ايمنی و محیط زيست، "مهندسی و عمران شهر تهران

های حمل و نقل رسان ايمنی و بهداشتی در اجرای زيرساختشناسايی خطرات و عوامل بالقوه آسیب"فاطمه زاهد، ، نسبمحمود بشیری. 31
 1391، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران های حمل و نقلکنفرانس ملی زيرساخت، "ایريلی و جاده

پنجمین همايش ملی مهندسی ايمنی و "، پیمانکاران در يك سازمان عمرانی پروژه محور HSEمکانیزم مديريت "، نسب. محمود بشیری32

 1392، دانشگاه صنعتی شريف، تهران HSEمديريت 

ی ويژه یمدل مديريت بحران شرکت ملی صنايع پتروشیمی در منطقه "نژاد، ياری، علیرضا نريمان، امیدرضا صفینسبمحمود بشیری. 33
 1394، دانشگاه صنعتی شريف، تهران HSEششمین همايش ملی مهندسی ايمنی و مديريت ، "اقتصادی انرژی پارس 

"، ایهای عمرانی جادهی طرحارائه الگوی سیستم مديريت ايمنی، بهداشت و محیط زيست ويژه"، نسبمحمود بشیری فاطمه زاهد، .33

 1395،  تهران المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیكشانزدهمین کنفرانس بین

اولین جشنواره ملی "، های آب و فاضالب تهراندر شرکت HSEبررسی وضعیت "، امد شاه حسینیح، نسبمحمود بشیری . مرتضی باصری،33

 1395، تهران آب و فاضالب با رويکرد دانشگاه و صنعت

 هاکتاب -وابق پژوهشیس

 جلد 3500تیراژ مجموع (؛ 1393، چاپ دوم 1389)چاپ اول آوران ی کاربردی، انتشارات فننگرشمديريت ايمنی؛   .1

 1389وری ناشر: شرکت مهندسی مروجان بهره -نی عملیات )به سفارش شرکت آب و فاضالب شهر تهران(ايم .2

 1389وری ناشر: شرکت مهندسی مروجان بهره -ايمنی در صنايع پتروشیمی )به سفارش پتروشیمی نوری)برزويه(( .3

 1389وری هندسی مروجان بهرهناشر: شرکت م -های مديريت کیفیت، ايمنی، بهداشت و محیط زيست(مجموعه سیستم .4

 1388وری ناشر: شرکت مهندسی مروجان بهره -مباحث منتخب ايمنی و بهداشت شغلی )به سفارش پتروشیمی رازی( .5

 1388وری ناشر: شرکت مهندسی مروجان بهره -اصالح الگوی مصرف )به سفارش شرکت آب و فاضالب شهر تهران( .6

 1388وری ناشر: شرکت مهندسی مروجان بهره -ضالب شهر تهران(ايمنی و بهداشت )به سفارش شرکت آب و فا .7

 1388وری ناشر: شرکت مهندسی مروجان بهره -ای کاربردی از مباحث ايمنی و بهداشت کار )به سفارش پتروشیمی فجر(گزيده .8

 1387 وریجان بهرهناشر: شرکت مهندسی مرو -محیطی، اتالف منابع(های زيستزيست )مفاهیم، توسعه پايدار، آلودگیمحیط .9

 هاي علمیها و برنامهسخنرانی

 1385، شرکت آب و فاضالب شهر تهران  "ممیزی ايمنی"سمینار  .1

 1387  های عمرانی شهریدر پروژه HSEسخنران و عضو کمیته علمی اولین همايش مديريت  .2

 88 نشانی اصفهان، حفاظت و آتشالمللی ايمنیدومین نمايشگاه بین "های فرهنگ ايمنی با رويکرد تجهیزات حفاظت فردیچالش"سمینار .3

 1388 عنوان کارشناس )با موضوع ارگونومی(،  شبکه اول سیما به "مجله علمی ما و ما"حضور در برنامه تلويزيونی  .4

 1389 ، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ايران"پیمانکاران HSEمديريت "سمینار  .5

 1391 سمینار( 17شرکت ذوب آهن اصفهان ) "پیشگیری از آن ايمنی؛ علل بروز حادثه و راههای" سمینار .6

 1391  (HSE Expo)، شرکت يوروپارس، کیش HSEالمللی دومین نمايشگاه و کنفرانس بین، "بهبود فرهنگ ايمنی"سمینار آموزشی .7

 1391 ، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ايرانHSE ويژه مديران و کارشناسان "فرهنگ ايمنی"سمینار آموزشی .8

  1392 سمینار( 2، سازمان تأمین اجتماعی استان همدان )"ارگونومی در محیط کار"سمینار  .9

های مديريتی و نقش مديران در ايمنی سیستم"سخنران اولین همايش ايمنی در انبار و ايمن سازی خدمات انبارداری با موضوع  .10

 92  "انبار

 1393اعی استان قزوين، سازمان تأمین اجتم"ارگونومی در محیط کار"سمینار  .11

 "، علل بروز حادثه و فرهنگ ايمنیHSEآشنايی با "با موضوع  اولین سمینار ايمنی سنديکای آسانسور و پله برقی ايرانسخنران  .12

1393 

 1393نخستین همايش ملی رفتارشناسی حريق   "ايمنی حريق در انبارها و مراکز ذخیره کاال"سمینار  .13

 1393سمینار(  2) مهندسی و عمران شهر تهران، سازمان "ارگونومی در محیط کار"سمینار  .14

 1394 شرکت بويلر مپنا، ، "بررسی علل حوادث و ايمنی رانندگی"سمینار  .15

 1394  "ايمنی انبار بازرسی"با موضوع  در مديريت انبارانبارداری  و کنترل کیفیت عملیاتايمنی  همايش ملی بازرسی،سومین سخنران  .16

 1394 "نقش خطاهای انسانی در بروز حوادث"با موضوع  ايمنی سنديکای آسانسور و پله برقی ايرانسمینار  سخنران دومین .17

https://www.civilica.com/Papers-TTC16=شانزدهمین-کنفرانس-بین-المللی-مهندسی-حمل-و-نقل-و-ترافیک.html
https://www.civilica.com/Papers-TTC16=شانزدهمین-کنفرانس-بین-المللی-مهندسی-حمل-و-نقل-و-ترافیک.html
https://www.civilica.com/Papers-TTC16=شانزدهمین-کنفرانس-بین-المللی-مهندسی-حمل-و-نقل-و-ترافیک.html
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 "مديريت خطاهای انسانی در ايمنی"با موضوع چهارمین همايش ملی بازرسی، ايمنی و کنترل کیفیت عملیات انبارداری سخنران  .18

1395 

 1395 ، سی، ايمنی و کنترل کیفیت عملیات انبارداریچهارمین همايش ملی بازر، "مديريت بحران "آموزشی سمینار  .19

  1396، انستیتو پاستور،"ارگونومی عمومی"سمینار آموزشی  .20

 1396 ،، اهوازHSE Start Up Weekendعضو هیات داوران دومین رويداد  .21

یقات وزارت کار(، دانشگاه تهران )با همکاری مرکز تحق، "سیستم مديريت ايمنی کار، سالمت و محیط زيست"سمینار  آموزشی .22

1396 

، صنايع جنگ افزارسازی"محیطیای و سیستم مديريت زيستآشنايی با سیسستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه"سمینار عمومی  .23

1396  

 1397)وزارت آموزش و پرورش(،  ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه، "مديريت بحران "آموزشی سمینار  .24

 1397 "خطاهای انسانی در ايمنی روانشناسی"با موضوع  عملیات انبار ازیخطاناپذيرسهمايش ملی سخنران  .25

 

 

    هاي مورد عالقه براي همکاريزمينه
  :ويژهبه HSEمباحث مرتبط با مهندسی ايمنی و مديريت 

  اصول ايمنی و بهداشت کار، مبانی محیط زيست، مبانیHSE /ايمنی ،HSE عمومی 

 آور محیط کار، ارگونومی )مهندسی فاکتورهای انسانی(خطرات و عوامل زيانای، ايمنی و بهداشت صنعتی/ حرفه 

 مديريت بحران/ طرح مديريت اضطراری/ آمادگی و واکنش در شرايط اضطراری 

 شناسايی و تجزيه و تحلیل خطرات هایارزيابی و مديريت ريسك/ تکنیك 

  حوادث شغلیبررسی و تجزيه و تحلیل حوادث/ نقش مديران و سرپرستان در کاهش 

 مديريت ايمنی فرايند(PSM) ،مديريت  ،مديريت ايمنیHSE ،ايمنی/ فرهنگ HSE  

  های مديريتیسیستمالزامات و مستندسازی ( HSE-MS ,OHSAS18001, ISO 45001وISO 14001) 

 / ايمنیHSE   ويژه پیمانکاران، مديريتHSE  پیمانکاران و تدوينHSE-Plan 

 در  مديريت تغییرHSE ،يت تغییر درمدير PSM 

 مديريت خطاهای انسانیخطاهای انسانی در صنايع فرايندی، تحلیل خطاهای انسانی، ، خطاهای انسانی در صنعت 

 /بازرسی ايمنیHSE ،نويسی گزارشHSE 

 مجوزهای کار پرمیت/ ، ايمنی کار در فضاهای بسته، آزمايشگاه مواد شیمیايیايمنی  ،ايمنی مواد شیمیايیPTW 

  مديريت ات حوزهموضوعساير HSE با توجه به نیاز و اعالم قبلی 


