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اجتماعیو امور  کار وزارت تعاون، رفاه، – کاربهداشتمرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و  رسمی مدرس

 محیط کار و آموزش )ارزیابی ریسک( ایمنی هایسیستممشاور رسمی وزارت کار در زمینه ارایه راه حل ها و

 مدیریتی هایسیستمممیز سر ISO45001-OHSAS 18001-ISO 14001- ISO 9001, ISO 22000, HSE –MS, 

……...
 سر ممیزی و تخصصی  هایدورهو  ) کیفیت،ایمنی و سالمت شغلی،محیط زیست و ...( مدیریتی هایسیستمو مشاور  درسم

HSE .در مراکز دولتی و خصوصی

  مسئولHSE  دفتر مرکزی شرکت پترو گاز ایلیاKPE.

  مشاور استقرار الزامات سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2015 –  پروژه نا تمام()شرکت تدبیر عمران جم

در یکی از شرکت های صنایع دفاع – 0879ویرایش  زیستمحیطوره در استقرار الزامات سیستم مدیریت مشا



 

 

 ،ه در شرکت پژوهش و توسع)ارزیابی ریسک و کنترل عملیات( زیستمحیطو  ایمنی مشاور در استقرار سیستم مدیریت سالمت

 7451 -ناجی 

  کارشناس استقرار استاندارد صنایع ریلی  –هولدینگ فدک  هایروشکارشناس سیستم ها وIRIS در شرکت ریل پرداز سیستم 

  در شرکت ریل پرداز سیستم 78887-78884-78880- 78887کارشناس پروژه استقرار استاندارد های 

  مشاور مدیر عامل در زمینهHSE  دیریت استقرار سیستم م -پاسارگاد آهنذوبمجتمع  _ مدیریتی هایسیستموHSE ارزیابی (

 ریسک و طراحی سیستم کنترلی(

  کارشناسHSE واکشرکت نیکان صنعت پژ 

  ارزیابی ریسک و طراحی مکانیسم های زیستمحیطمدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و  هایسیستممشاور در استقرار(

 شرکت اسنا یدک – کنترلی(

  مشاور پروژه استقرار استاندارد مدیریت کیفیتISO9001:2015 – اتکا های فروشگاه ستاد 

  
 استقرار سیستم مدیریت یگپارچه  -در شرکت فالت مرکزی ایران مشاورIMS 

  مسئولHSE ناحیه Inter Connecting  شرکت فرا  –در پروژه احداث پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس و هماهنگ کننده

 (7450/1لغایت  7457دست انرژی فالت )

  مدرس هماهنگ کننده وHSE  لغایت 7458) فالت انرژی دست فرا شرکت –در پروژه پاالیشگاه میعانات گازی بندر عباس 

7457) 

 7457 –و امور اجتماعی استان هرمزگان  کار وزارت رفاه، –ت کار مدرس مرکز تحقیقات و تعلیما 

  مدرس موسسهIMQ  7450لغایت  7457از سال. 

   کنون تا – 7405 تهران استان اجتماعی امور و کار رفاه، وزارت –مدرس مرکز تحقیقات و تعلیمات کار 

  مدرس شرکت مهندسی و مشاورMAP – (7405 7458 لغایت) 

  ایرانیان دارای مجوز از موسسه  ارتقاء ساممدرس موسسهTUV Rhineland (7400  7458لغایت) 

 ارایه خدمات مشاوره ) ارزیابی ریسک و بازدید های میدانی( و آموزش به ایستگاه های شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

  (7401) –مدیریتی و مهندسی و مدرس شرکت مهندسی نسل پیشرو پارس  هایسیستممشاور در استقرار 

  (7401)تهران  –آل کارفرما شرکت ایده –مستول ایمنی پروژه عمرانی و ساختمانی 

 (7401)شرکت مهرآوران اندیشه برتر  –ات حفاظت فردی مدیر فروش و مشاور تجهیز 

  (7404)ارزیابی حوادث شغلی در شرکت طوقه البرز قزوین 

  (7409)دوره کار آموزی -امور پدر() خودروارزیابی حوادث و آنالیز مخاطرات در شرکت ایران 

 
 

  7400شاهرود  –شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت  –اصول ایمنی و بهداشت 

  7400 رفسنجان –شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت  -بهداشت آب و مواد غذایی 

  7400منطقه لرستان  –شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت  -مدیریت ریسک 

  7400منطقه غرب کرمانشاه  –شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت  -ایمنی کارگاه و ماشین آالت 

  7400کرمانشاه، نفت شهر  –شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت  -اصول ایمنی و بهداشت 

  18001ممیزی_OHSAS – 7400 اصفهان – کار تعلیمات و تحقیقات مرکز 



 

 

  7400تهران  –شرکت نسل پیشرو پارس  –ایمنی کار در ارتفاع 

  مدیریت سیستمHSE –7400 اهواز – انرژی دنا شرکت 

 7400-رامهرمز() اصفهانمنطقه -شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت -صدا() کارآور محیط  عوامل فیزیکی زیان 

  7400 –الستیک پارس  –ایمنی کار در آزمایشگاه 

 ،استاندارد شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ISO 14001-7458مرکز تعلیمات و تحقیقات کار -عسلویه انرژی پارس 

 HSE 7458منطقه مرکزی -شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت-پیمانکاران 

 ،زیستمحیطو  بهداشت دوره مدیریت ایمنی (HSE_MS )– 7458 همدان – ایرانیان سام ارتقاء موسسه 

 ،زیستمحیطو  بهداشت دوره مدیریت ایمنی (HSE_MS )– 7458 عباس بندر –ایرانیان  سام ارتقاء موسسه 

  دورهHSE دوره( 0) 7458س دیماه عبا بندر –های عمرانی در پروژه 

  دورهHSE 7457یبهشت ماه ارد عباس بندر –های عمرانی در پروژه 

  7457آبانماه  –وزارت کار و امور اجتماعی بندر عباس  –برگزاری دوره مدیریت ریسک 

  برگزاری دوره تشریح الزامات سیستم مدیریتHSE – 7450 – تهران – کار تتعلیما و تحقیقات مرکز 

 ،تهران  –مرکز تحقیقات و تعلیمات کار  – زیستمحیطو  ایمنی برگزاری دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت سالمت– 

7450 

  برگزاری دوره تشریح الزامات سیستم مدیریتHSE – 7450 – شیراز – کار تعلیمات و تحقیقات مرکز 

  برگزاری دوره تشریح الزامات سیستم مدیریتHSE – 7450 –گستر تعالی شرکت بوشهر – کار تعلیمات و تحقیقات مرکز 

  7454 _بوشهر  –مرکز تعلیمات و تحقیقات کار  _شناسایی خطر و ارزیابی ریسک 

  7454تیر  –ابهر  -شرکت پارس حیات  –شناسایی خطر و مدیریت ریسک 

  کلیاتHSE – 7454 تیر – تهرانسر فاضالب و آب اداره 

 54مرداد  –مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار  –حوادث ناشی از کار  وتحلیلتجزیه 

  54مرداد  –نیروگاه برق مشهد  –مدیریت بحران 

 54مرداد  -شرکت تعالی گستر جنوب –مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار  –حوادث ناشی از کار  وتحلیلتجزیه 

  54 شهریور –شیراز  –مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار  - زیستمحیطو  ایمنی سیستم مدیریت سالمت،تشریح 

  تشریح الزاماتISO 14001 -  54 شهریور– بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه –مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار 

  انآب و فاضالب جنوب غرب تهر –اصول و کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای 

 تشریح الزامات  هایدورهOHSAS و روشهای ارزیابی ایمنی برای بازرسان کار استان تهران و اصفهان دو دوره 

  تشریح الزاماتOHSAS  54مهر و آذر  –مرکز تعلیمات و تحقیقات کار  –و اصول ممیزی 

  54آبان  –مرکز تعلیمات و تحقیقات کار  –شناسایی خطر و مدیریت ریسک 

 تشریح الزامات  هایدورهOHSAS  مربوط به ارتقاء سطح فرهنگ  هایمدلو بررسیOH&S  7454 دیماه –ویژه بازرسان کار 

  7454مرکز تعلیمات دیماه  –دانشگاه علمی کاربردی هشتگرد  –استاندارد ممیزی  75877تشریح الزامات 

  7454مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار دیماه  –ایمنی فرآیند 

 7454مرکز تحقیقات و تعلیمات کار دیماه  –شرکت شوفاژ کار  –حوادث  تحلیلوتجزیه 

 ( 0واکنش در شرایط اضطرار  )54شرکت تولید مواد تولیه داروپخش )تماد( بهمن  –دوره 



 

 

  ممیزی داخلی و تشریح الزاماتHSE_MS – آکادمی D.A.S  54بهمن 

 ،57فروردین  –شیراز  –مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار  - زیستمحیطو  ایمنی تشریح سیستم مدیریت سالمت 

 ،57اردیبهشت  –شیراز  –مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار  - زیستمحیطو  ایمنی تشریح سیستم مدیریت سالمت 

 ،57خرداد  –شیراز  –مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار  - زیستمحیطو  ایمنی تشریح سیستم مدیریت سالمت 

  تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001: -  59مرداد  –مرکزتحقیقات و تعلیمات 

 ،زیستمحیطو  ایمنی تشریح سیستم مدیریت سالمت HSE-MS - 57 مرداد – تهران –پدافند هوایی خاتم االنبیاء 

  تشریح سیستم مدیریت یکپارچهIMS – ایران مرکزی فالت شرکت – NIS Cert – 57 شهریور 

  57شهریور  –تهران  –شرکت رنگ و رزین خوش  –شناسایی خطر و ارزیابی ریسک 

  57 مهر –تهران  –قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء پروژه شهید خرازی  –شناسایی خطر و ارزیابی ریسک 

  5دوره آموزشیS – 57 آبان – ساری تحقیقات مرکز 

  تشریح الزاماتOHSAS 18001 -  57 آبان –مرکز تحقیقات ویژه بازرسان کار 

  تشریح الزاماتOHSAS 18001 -  57 آبان –مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار 

  57آبان و آذر  – (دوره 0)آب و فاضالب شهریار  –شناسایی خطر و ارزیابی ریسک 

  57آذر  –بندر عباس  –مرکز تحقیقات  –شناسایی خطر و ارزیابی ریسک 

 57آذر  –شرکت شاسی ساز  –حوادث  وتحلیلتجزیه 

  دوره اصول ممیزی بر مبنایISO 19011 – 57 آذر – تحقیقات مرکز 

 زیستمحیطایمنی و  ،تاصول ممیزی سیستم مدیریت سالم OHSAS 18001 -  57 دی –مرکز تحقیقات 

  تشریح الزاماتOHSAS 18001 – 57 دی – یزد چادرملو 

  57دی  –مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار  –اصول ایمنی و بهداشت 

  57بهمن  –پاسارگاد  آهنذوب –شناسایی خطر و ارزیابی ریسک 

  دوره تشریح الزاماتHSE-MS – 57 بهمن –مات تعلی و تحقیقات مرکز 

  57بهمن  –شرکت گوشتیران  –اصول کلی و مقررات ایمنی و بهداشت 

  57اسفند  – (دوره 0)ساری  –قات و تعلیمات مرکز تحقی –شناسایی خطر و ارزیابی ریسک 

  دوره تشریح الزاماتHSE-MS – 59 اردیبهشت –( ساری – تهران) تعلیمات و تحقیقات مرکز 

  59اردیبهشت  –گرگان  –مرکز تحقیقات و تعلیمات  –شناسایی خطر و ارزیابی ریسک 

 59خرداد  –مرکز تحقیقات و تعلیمات  –حوادث  وتحلیلتجزیه 

  زیستمحیطو  ایمنی ،سالمتاصول ممیزی سیستم مدیریت OHSAS 18001  منطبق با اصولISO 19011- مرکز تحقیقات

 59 تیر –

 شغلی بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم داخلی ممیزی آموزشی دوره OHSAS18001 زیستمحیط مدیریت و ISO 14001 

 59 مرداد – کانادا NIS CERT شرکت

  59مرداد  – شیراز –مرکز تحقیقات و تعلیمات  –شناسایی خطر و ارزیابی ریسک 

 59شهریور  –وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  –سازمان توان انرژی  –حوادث  وتحلیلتجزیه 

  تشریح الزاماتOHSAS 18001  59 آذر – تهران –مرکز تعلیمات و تحقیقات 



 

 

  59آذر  –نفت آغاجری  برداریبهرهشرکت  -محیط زیستی و مخاطرات ایمنی و بهداشت هایجنبهتکنیک های شناسایی 

  59دی  –نفت آغاجری  برداریبهره شرکت –مدیریت ریسک 

  ممیزی سیستمOH&S – 59 در – کاربهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز 

  تشریح الزامات سیستم مدیریتHSE – 59 بهمن – نزاجا مهندسی سازمان 

  دوره مقدماتیOH&S – 59 بهمن –. ا.ا.ج ارتش دریایی نیروی 

  ارزیابی ریسک به تکنیکFM&EA – 59 اسفند – کارون گاز و نفت 

  51اردیبهشت  -مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار  –تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و سالمت شغلی 

  51تیر  –نفت و گاز کارون  برداریبهرهشرکت  –دوره بررسی تکنیک های شناسایی خطر و جنبه 

 شغلیسیستم مدیریت ایمنی و سالمت  تشریح الزامات و ممیزی داخلی (OHSAS 18001:2007) –  مرکز تعلیمات و

 51مرداد  -تحقیقات وزارت کار 

  دوره تربیت افسرHSE-  51د مردا –شرکت سامان به اندیش 

 ،زیستمحیطو  ایمنی دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت سالمت (HSE-MS:OGP )–  51مرداد  –شرکت نفت پاسارگاد 

 شغلیسیستم مدیریت ایمنی و سالمت  تشریح الزامات و ممیزی داخلی (OHSAS 18001:2007) –  مرکز تعلیمات و

 51مهر  -تحقیقات وزارت کار 

  شرکت باطری سپاهان  –و بررسی تغییرات نسبت به ویرایش گذشته  زیستمحیطدوره تشریح الزامات سیستم مدیریت- 

IMQ 

  اصول و کلیاتHSE -  51مهر  -مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار 

  51آبان  –صنعتی تهران  هایشهرکشرکت  –بررسی قوانین و الزامات ایمنی و بهداشت 

  51آبان  –شرکت راهبران کیفیت یزد  –مدریت ریسک 

  الزامات سیستم مدیریتHSE –  51آبان  –تهران  المللیبینانجمن طراحان و غرفه آرایی نمایشگاه 

  51آبان  –موسسه شهید رجایی  –تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک 

 ،زیستمحیطو  ایمنی دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت سالمت (HSE-MS:OGP )–  51مرداد  –جنوب  خیزنفتمناطق 

  الزامات سیستم مدیریتHSE –  51 آذر –مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار 

 شغلیسیستم مدیریت ایمنی و سالمت  تشریح الزامات و ممیزی داخلی (OHSAS 18001:2007 )–  مرکز تعلیمات و

 51آذر  –تحقیقات وزارت کار 

  تشریح الزامات و ممیزی داخلیISO 14001:2015 –  51 ماهدی –شرکت راهبران کیفیت  –موسسه استاندارد یزد 

  تشریح الزامات و ممیزی داخلیISO 14001:2015 –  51 ماهبهمن –صنایع شهید باقری 

  سیستم مدیریت ایمنی و سالمت شغلی  مستندسازیتشریح الزامات وISO45001:2015 –  مرکز تعلیمات و تحقیقات کار– 

 54ت اردیبهش

  ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و سالمت شغلیISO45001:2015 –  54اردیبهشت  –مرکز تعلیمات و تحقیقات کار 

  ممیزی داخلی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و سالمت شغلیISO45001:2015 –  شهر لبنیات  –گروه میهن– 

 .54تیر 

 

 



 

 

 

  هایروشآشنایی کامل با ( ارزیابی کمی ریسکQRA )افزارنرمحوادث فرآیندی با  سازیمدل و PHAST. 

  آشنایی با مدل تعالی سازمانیEFQM  و منطقRADAR 

  آشنایی با مباحث قابلیت اطمینان وRAMS 

  فرآیندی  هایمدلآشنایی باAPQC  وAPQP 

 افزارنرماطرات با تسلط کامل مطالعه اسناد پروژه جهت ارزیابی ریسک و شناسایی مخ PHA-PROو ؛ BOW- Tie 

 .تسلط کامل بر تکنیک های مدیریت و ارزیابی ریسک 

 .تسلط بر تکنیک های مهندسی ایمنی و آنالیز مخاطرات 

  هایسیستمتسلط با ( مدیریتی و مهندسیIMS,ISO 14001,ISO 9001,OHSAS 18001) 

 .آشنایی کامل با حوادث فرآیندی و انواع انفجار 

 مطالعاتی  کدهایو  استانداردهای با آشنایAPI  وASME  .و... 

  اعالم و اطفاء حریق هایسیستمطراحی 

  کنترل پروژه  افزارنرمتسلط برPrimavera. 

  و گزارش دهی حوادث. وتحلیلتجزیهتسلط بر سیستم 

  برق، ایمنی جراثقال و باربرداری و  سازیایمناطفاء،  عملیاتآشنایی با... 

 

 

  تشریح الزاماتOHSAS-18001 –HSE-MS  و... 

  اخذ گواهینامه سر ممیزی سیستم مدیریتOHSAS-18001 – شرکت Bureau VERITAS - 7400 

  اخذ گواهینامه ممیزی داخلی سیستم مدیریتOHSAS-18001-  شرکتBureau VERITAS - 7404 

  و کنترل پروژه  ریزیبرنامه افزارنرماخذ گواهینامه دوره مقدماتی و پیشرفتهPrimavera 

  اخذ گواهینامه دوره مدیریتHSE پیمانکاران 

 ( دوره ارزیابی کمی ریسکQRA)  افزارنرمحوادث با  سازیمدلو PHAST 

  75877دوره آشنایی با اصول ممیزی منطبق با استاندارد 

 دوره آموزشی مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطرار 

  اخذ گواهینامه سر ممیزیISO 14001 تحت نظارت IEMA و IQMS 

  دور ممیزی داخلیISO 9001:2008  در آکادمی  2015و بررسی تغییرات آن با نسخهD.A.S 

  دوره سر ممیزیISO 9001:2008  تحت نظارتIQMS  آکادمیD.A.S 

 دوره انتقال سرممیزی ISO 9001: 2015  تحت نظارتIQMS  آکادمیD.A.S 

  انتقال سر ممیزیISO 45001:2018  تحت اعتبارIRCA   آکادمیNIS. 

 

 

 



 

 

 کامپیوتری هایمهارت 

  ذکرشدهتخصصی  افزارهاینرمتسلط کامل بر 

  افزارهاینرمتسلط کامل به Office 

  و تحقیقات اینترنتی گرها مروربهتسلط 

  خارجی هایزبانآشنایی با 

 مکالمه متوسط زبان انگلیسی، توانایی انجام مکاتبات انگلیسی و خواندن و درک مطلب مناسب با زبان انگلیسی  

 گواهینامه رانندگی 

  0گواهینامه پایه 

 

 

  دومین همایش  –ارائه مقاله نقش آموزش در کاهش خطای انسانیHSE 

 ،زیستمحیطو  ایمنی ارائه مقاله پیرامون استرس شغلی در محیط کار و کنفرانس مقاله در دانشکده سالمت 

 ارائه مقاله راهبردی در مدیریت پسماند 

 ارائه مقاله مدیریت مواد زائد و جامد خطرناک. 

  صنعتی تهران هایشهرکشرکت  –بررسی قوانین و الزامات ایمنی و بهداشت 

  تیمدیری هایسیستمممیزان و ارزیابان  المللیبینچهارمین کنفرانس  –تدوین سناریو و اجرای مانور  هایچالشبررسی 




