
 

 رزومه
 

RESUME 

 قاسم نام پدر:     آقاجان نتاج  نام خانودگي:   عليرضا   نام:

  307 شماره شناسنامه: 1/3/59 تاريخ تولد:

 2063043442كد ملي : 

Name/ Alireza  Nattaj 

May  22, 1980       ID:2063043442 

 Master Of Environmental Engineering كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست

 سوابق و مسئوليت ها

 جایزه تعالی ایمنی، سالمت و محیط زیست  طراحی و توسعهمدیر 

 ISO 14001:2015سرممیز سیستم مدیریت محیط زیست 

 ممیز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 امور محیط زیستمشاور در 

 HSEعضو كمیته اجرائی و راهبري سیستم هاي 

 محیط زیسترئیس گروه مهندسی 

 وزارتعضو كمیته كارشناسی محیط زیست 

 عضو انجمن متخصصین مهندسی پسماند

 عضو انجمن نخبگان استان مازندران

 1390كارشناس برگزیده صنایع دفاعی كشور در سال 

 عضویت در انجمن بهداشت محیط

 ...بیر كمیته عالی محیط زیست د

 انتشارات حک HSEنشرهاي  مسئول

 اي محیط زیستد دوره همدرس ارش

 HSEرئیس كمیته محیط زیست جایزه تعالی 

o  

 

CELL: 0912 680 46 77  Telegram: 0919 636 30 64 

alinattaj0307 @gmail.com 

HSE info graphic: @alinattaj0307  

wwwwww..SSOOEEMM..iirr  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Work experienceكاري   تجربيات

                                     

 هاي مديريتسيستم

o  1999:طرح ریزي و اجراي سیستم ایمنی و بهداشت شغلی 

OHSAS 18001   ،1385و دریافت گواهینامه 

o  2007:طرح ریزي و اجراي سیستم ایمنی و بهداشت شغلی 

OHSAS 18001   ،1388و دریافت گواهینامه 

o  1389، 14001طرح ریزي  و استقرار ایزو 

o  1390از سال  هاي مدیریتیممیز سیستم 
 ISO 14001: 2004 
 OHSAS18001:2008 
 IDS 578 (5S) 

 

 

 

 تجربيات اجرايي 
o ارزیابی زیست محیطی مجتمع پتروشیمی مارون 

o هاي زیست محیطی سایتارزیابی جنبه X 

o سایت ارزیابی ریسک X 

o  وزارت دفاع –ارائه طرح ارزیابی جامع زیست محیطی 

o ارزيابي ريسک در گروه صنايع فجر 

o ساهف ارزيابي عملکرد محيط زيستي در سازمان 

o تدوين الزامات محيط زيستي ودجا  

 

 

Management Systems 
 

o Planning and implementation of 

occupational health and safety system 

OHSAS18001:1999 

o Planning and implementation of 

occupational health and safety system 

OHSAS18001:2007 

o Planning and implementation of 

environment management system 

ISO14001:2004 

o management system audits since 2009 
 ISO 14001: 2004 

 OHSAS18001:2008 
 IDS 578 (5S) 

 

The executive experiences 
o Maroon Petrochemical Complex 

Environmental Assessment 

o Evaluation of environmental aspects in aeoi 

o Risk Assessment  in aeoi 

o Comprehensive Environmental Evaluation -

vedja 

o Risk Assessment  in fajr industrial group 

o Evaluation of environmental performance 

 

 

 

                                                                                                 Consultantمشاوره 
   

o مشاور در راه اندازي سیستم تصفیه فاضالب صنعتی آبكاري 

o مشاوره در راه اندازي سیستم تصفیه فاضالب انسانی 

o  طرحهاي ایمنی و بهداشتی )اتاق مشاوره در

اكوستیک/سیستم هاي ارتینگ/ تهویه /اندازه گیري 

 آالینده ها و ... (

o مشاوره در نصب سیستم هاي تصفیه آب 

o  مشاوره مدیریت پسماند در منطقه پارچین 

 

 

o Advisor to the plating industry wastewater 

treatment system at startup 

o Consultation launched on human sewage 

treatment system 

o advice on health and safety plans 

 

o advice on the installation of water treatment 

systems 

o Waste Management Advisory 



                                                                                      Research  بررسي و مطالعه

           

o  بررسی عملكرد سیستم تصفیه خانه فاضالب صاحبقرانیه

 تهران

o  بررسی عملكرد رزین هاي تبادل یونی در حذف فلزات

 سنگین از پساب آبكاري

o دیواره  هاي چسبیده بهبررسی راهكارهاي حذف جلبک

 خارجی شناور ها )دانشگاه مالک اشتر(

بررسی و مطالعه در مورد تجهیزات تصفیه آب انفرادي در 

 زمان بحران و جنگ )دانشگاه مالک اشتر(

 

 

o Wastewater system performance 

evaluations -Sahebqaraniyeh Tehran 

o Evaluation of ion-exchange resin to remove 

heavy metals from electroplating 

wastewater 

o investigate ways of removing floating algae 

attached to the outer wall 

 

o The study of individual water purification 

equipment 

 Training                                                                                                     آموزش

 برگزاري دوره هاي آموزشی آلودگی هاي محیط زیست

 

 الزامات زیست محیطی 

  تصفیه آب 

  تصفیه فاضالبهاي صنعتی و انسانی 

 آلودگی هوا 

 پایدار آلودگی هاي محیط زیست و توسعه 

 مدیریت پسماند 

  14001ایزو 

 OHSAS 18001 
  مدیریت و مهندسی یكپارچه محیط زیست

 صنعتی

  برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهاي

 خطرناک صنعتی

 مدیریت راهبردي محیط زیست 

 مدیریت ریسک در پروژه هاي محیط زیستی 

 كنوانسیون هاي بین المللی محیط زیستی 

 ارزیابی چرخه عمر محیط زیستی 

 برنامه ریزي آموزشی و اجراي برنامه هاي آموزشی

 مراكز همكار در زمینه آموزش 

o ( مركز آموزش و كیفیتQCTC) 

o جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران 

o جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف 

o مركز آموزش وزارت دفاع 

o Training courses environmental 

pollution 

 

 environmental requirements 

 Water Treatment 

 human and industrial wastewater treatment 

 Fundamentals of Air Pollution 

 Environmental pollution and S.D  

 Waste management 

 ISO 14001 

 OHSAS18001 

 Planning and implementation of 

educational programs 

 Since 2004- 2009 
 

  



o دانشگاه امیر كبیر 

o )شركت نوآوران جم )عسلویه 

o )شركت نوآوران صنعت )تهران 

o ن اصفهانشركت نوآورا 

o شركت وارثان پیشرو 

 Submit ideas and inventions                                                   ثبت ايده و اختراع 

سیستم هوشمند جمع آوري روغن از فاضالب صنعتی به 

   84061 شماره ثبت 

 ثبت اسكرابر خانگی به شماره

 پریز ایمنی به شماره ثبت 

 H01R  پریز ضد انفجار به شماره ثبت

 C02F همراه تصفیه آب سامانه

 Intelligent system for collecting waste oil 

from industrial 

 Household scrubber 

 Safety plug 

 Explosion-proof plug 

 Articel                                                                                               مقاالت
در مناطق روستائی( ارائه شده بیوگاز معیار هاي طراحی ) 

 در جشنواره محیط زیست وزارت دفاع

تصفیه و بازیابی نقره از پساب آبكاري ارائه شده در 

 جشنواره محیط زیست وزارت دفاع

اضطراري و بحران تامین، تصفیه و ذخیره آب در شرایط 

 ارائه شده در جشنواره محیط زیست وزارت دفاع

آیا ورزش صبحگاهی در تهران مفید است ارائه شده در 

 جشنواره محیط زیست وزارت دفاع

ارائه  IEPAارائه الگوي ارزیابی محیط زیست با تكنیک 

 شده در همایش انجمن متخصصان ایران

مدیریت آلودگی هوا بحران آرام چاپ شده در مجله 

 بحران

خالهاي قانونی در الزامات آلودگی آب ارایه در هشتمین 

كنفرانس روز ملی محیط زیست )حل بحران آب 

 دانشگاه تهران(

ارائه شده در اولین ارزیابی عملكرد محیط زیستی صنایع 

كنفرانس بین المللی علوم و فناوري مهندسی محیط 

 زیست

Presentation of the Environmental Performance Assessment 

based on IEPA 
 ارائه الگوي طبقه بندي پسماندهاي صنعتی و خطرناک

 

 

Design criteria of biogas in rural areas 

 
Silver recovery from waste water treatment and 

plating 

 
Supply, treatment and storage of water in 

emergency 

 
Morning exercise is useful in Tehran? 

 
Model for environmental assessment with IEPA 

technique 

 
Quiet air pollution crisis 



                                                                                                   Publicationsتاليف

           

 كتاب

 آب در شرایط اضطراري و بحران  تامین، تصفیه و ذخیره

 1390 انتشارات هوافضا

  تامین، تصفیه و ذخیره آب در شرایط اضطراري و بحران

 1392انتشارات حک )چاپ دوم( 

  1392حروف اختصاري محیط زیست انتشارات حک 

  انتشارات راهنماي كاربردي اقالم حفاظت فردي

 1392حک

  دست راهنماي الزامات محیط زیست براي صنایع )در

 (انتشار

 ( 1394پالستیک و محیط زیست) 

 الزامات محیط زیست

  هاي فاضالب الزامات ایمنی و بهداشتی در تصفیه خانه

 (IDSهاي دفاعی )مركز استاندارد

 هاي ضوابط و مقررات زیست محیطی )مركز استاندارد

 (IDSدفاعی 

 مركز نظام یكپارچه مدیریت پسماندهاي صنعتی(

 (IDSهاي دفاعی استاندارد

 دستورالعمل اجرایی ثبت حوادث محیط زیستی 

 دستورالعمل اجرایی پسماندهاي صنعتی 

 دستورالعمل اجرایی مدیریت آالینده هاي هوا 

 دستورالعمل اجرایی مدیریت فاضالبهاي انسانی و صنعتی 

 حفظ و توسعه فضاي سبز دستورالعمل اجرایی 

  كنوانسیونهاي بین المللیدستورالعمل اجرایی 

  دستورالعمل اجرایی تصفیه آب 

 

 

 Supply, treatment and storage of water in 

emergency situations 

 

 Supply, treatment and storage of water in 

emergency situations (second edit) 

 Environment abbreviations 

 Practical Guide to Personal Protection 

Equipment 

 Industrial Practical Guide to 

Environmental Requirements 

 

 

 Health and safety requirements in 

wastewater treatment plants 

 Guide to Environmental Requirements 

 Soft Skills                                                                               هاي نرم افزاريمهارت

Microsoft  Office Excel 
Microsoft  Office Power point 

Microsoft  Office WORD 
Microsoft  Office Project 

Inventor 

 

 

 

 
 


