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 خالصه سوابق 
 اطالعات و سوابق شخصی 

  علیرضا جاللی نام و نام خانوادگی:

 06/04/1365  تاریخ تولد:

 تهرانمحل تولد: 

 کوی قضات –بلوار معلم   آدرس منزل )قزوین(:

 لمپیکدهکده ا -حکیم غرب  (:تهرانآدرس منزل )
 

 آدرس الکترونیک :
Jalali.hse@gmail.com 

 3159865-912-98+: هشماره همرا

 تاریخچه تحصیلی :

 سال دانشگاه معدل رشته مقطع تحصیلی

 

 کاردانی

 

 1384-1386 قزوین علوم پزشکی 16 بهداشت حرفه ای

 (1384ورودی برتر دانشگاه در رشته بهداشت حرفه ای )

 کارشناسی

 17 بهداشت حرفه ای
و  مازندرانعلوم پزشکی 

 قزوین
1387 - 1389 

 1388منتخب به عنوان استعداد درخشان در سال دانشجوی 

 1388کاندید به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه در سال 

 1396 - 1394 انرژی ساوه - HSEمهندسی  کارشناسی ارشد

 سوابق شغلی :

 سال سازمان عنوان شغلی

 HSE مدیر

 IMSنماینده مدیریت در 
 94فروردین تا  88اسفند  نفیس نخ ) شهر صنعتی لیا (سازمان 

  HSE سرپرست

  منابع انسانیسرپرست 
 94تا تیر  94فروردین  ) گروه صنعتی بیاضیان ( پل فیلم

 96تا آبان  94مرداد  ایران Nestlé ایمنی، بهداشت و محیط زیست سرپرست

 تاکنون 96آبان  گروه صنعتی اسپندار  HSEEمدیر 
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 : و اجرایی  فعالیت های آموزشی

 ایران HSEمدیر تاالر ایمنی انجمن مجازی 

                                                                                                     www.jalali-hse.blogfa.com در رنکینگ گوگل  ایران وبالگ بهداشت حرفه ای اولینمدیر و موسس 

 آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی قزوینمسئول برگزاری دوره های 

 دبیر تیم ستاد مدیریت بحران شهرک صنعتی لیاء

 کشور HSEعضو کمیسیون ساماندهی 

 انجمن مدیریت سبز ایران HSEعضویت در تیم کارشناس همراه و ارزیاب نشان بلوغ 

 ) انجمن مدیریت سبز ایران ( 93شرکت ذوب آهن اصفهان در آذر  HSEارزیاب بلوغ 

 ) انجمن مدیریت سبز ایران ( 94و آذر  93 دیدر  پاالیشگاه آبادان HSEارزیاب بلوغ 

 انطباق کیفیت آسیا ( AQC) شرکت   94پاالیشگاه تبریز در مرداد  HSE-MSممیز 

 (انطباق کیفیت آسیا AQCشرکت ) 95و دی  94شرکت صنایع مفتولی زنجان در شهریور  IMSممیز 

 انطباق کیفیت آسیا( AQC)شرکت  95شرکت بید وایر در دی  IMSممیز 

 ) انجمن مدیریت سبز ایران ( 95دی در  پتروشیمی پارس عسلویه HSEارزیاب بلوغ سر

 ) انجمن مدیریت سبز ایران ( 95دی در  مس کرمان HSEارزیاب بلوغ سر

 92سال  HSE Best Practiceبه نمایندگی از نفیس نخ به عنوان  HSEسخنرانی در همایش روز جهانی 

 در نفیس نخ IMSاستقرار 

 در نفیس نخ HSEاستقرار مدل بلوغ 

 1394در سال  Nestleدر شرکت   Ergo proاجرای پروژه 

 1390تدریس دوره آموزشی ارگونومی در شرکت آهن فوالد قزوین در سال 

 1395شی پارس قزوین در سال در شرکت کا LOTOتدریس دوره آموزشی فرهنگ ایمنی و 

 1396تدریس دوره آموزشی ارزیابی ریسک در شرکت کاشی پارس قزوین در سال 

 1395در بانک شهر در اسفند  HSEتدریس دوره آموزشی مدل بلوغ 

 1396در دانشگاه علم و صنعت تهران در شهریور  HSE-MSتدریس دوره آموزشی 

 1396در دانشگاه علوم پزشکی تهران در مهر  HSE-MSتدریس دوره آموزشی 

 1396در دانشگاه علوم پزشکی تهران در مهر  ISO 31000تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک 

 انگلستان DASمدرس و ممیز رسمی آکادمی 

 1396شرکت کاشی پارس در تابستان و پاییز استقرار مدیریت ریسک در 

ایش انگلستان و پ DASبرای شرکت های استان البرز از طریق  Risk managementتدریس دوره آموزشی 

 1396سیستم پارسیان در آبان 

 زمانسا و انگلستان DAS طریق از یزد های شرکت برای ISO 45001 ممیزی و الزامات آموزشی دوره تدریس

 97 اردیبهشت در یزد استاندارد

 96دی  در کرمانشاه دانشگاهی جهاد در HSE-MS آموزشی دوره تدریس

 ) ایران سبز مدیریت انجمن ( 96 دی در عسلویه پارس پتروشیمی HSE بلوغ سرارزیاب
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 ) ایران سبز مدیریت انجمن ( 96 دی در عسلویه OIEC در HSE بلوغ سرارزیاب

 ) ایران سبز مدیریت انجمن ( 96 دی در عسلویه زاگرس پتروشیمی در HSE بلوغ سرارزیاب

 آبادراهان و انگلستان DAS طریق از قزوین های شرکت برای ریسک مدیریت آموزشی دوره تدریس

 97 اسفند در

 بادراهانآ و انگلستانDAS طریق از قزوین های شرکت برای ISO 45001 ممیزی و الزامات آموزشی دوره تدریس

 معادن و صنایع سازمان در 1397 فروردین در

 رد آلمانTUV Hessen شرکت طریق از تهران استان های شرکت برای رانندگی ایمنی آموزشی دوره تدریس

 97 فروردین

 لمانآ TUV Hessen شرکت طریق از تهران استان های شرکت برای آالت ماشین ایمنی آموزشی دوره تدریس

 97 فروردین در

 1397تیر  بندرعباس KPB شرکت در انگلستان DAS طریق از ISO 14001 و ISO 45001 ممیزی

 ) تهران 2018 ( انگلستان DAS آکادمی در ISO 45001 سرممیزی دوره تدریس

 ) تهران 2018 ( انگلستان DAS آکادمی در ISO 45001 ممیزی و الزامات آموزشی دوره تدریس

 1397در دانشگاه کار قزوین از طریق شرکت همفا اردیبهشت تدریس دوره آموزشی مدیریت دانش 

 97 یبهشتارد – همفا شرکت و کار دانشگاه طریق از قزوین های شرکت برای ریسک مدیریت آموزشی دوره تدریس

 1397انگلستان تیر  DASتدریس دوره آموزشی مدیریت تغییر در شرکت سداد از طریق 

 1397انگلستان مرداد  DASتدریس دوره آموزشی مدیریت استراتژی در شرکت سداد از طریق 

 1397انگلستان تیر  DASتدریس دوره آموزشی مدیریت دانش در شرکت سداد از طریق 

 1397انگلستان شهریور  DASدر شرکت سداد از طریق  ISO 31000تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک 

 انطباق کیفیت آسیا( AQC)شرکت  95ید وایر در دی شرکت ب IMSممیز 

 1397برای شرکت های استان قزوین از طریق شرکت همفا شهریور  5Sتدریس دوره آموزشی 

 1397انگلستان مرداد  DASپارس جنوبی از طریق  14فاز  IMSممیزی 

 1397انگلستان مرداد  DASشرکت پترونیوار همدان از طریق  IMS ممیزی

 1397انگلستان مرداد  DASشرکت پترونیوار همدان از طریق  HSE.MSو  IMSممیزی 

 1397انگلستان تیر  DASسکوی نفتی بندرعباس از طریق  IMSممیزی 

 مهارت ها :

 نرم افزار  office( - Excel  Microsoft Word – PowerPoint) 

  و اینترنتبر وبالگ نویسی کامل تسلط 

 فن بیان 

  سرپرستیآشنایی با اصول 

 آشنایی با سیستم های مدیریتی کیفیت، ایمنی و محیط زیست 

 آشنایی کامل با اصول ممیزی 

 آشنایی با سیستم نظام پیشنهادها 
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  آشنایی با روش های ارزیابی عملکرد 

 آشنایی با تدوین استراتژی 

 خالقیت و نوآوری 

 آشنایی با نحوه فیدبک و برقراری ارتباط 

  5آشنایی با استقرارS 

 در حد خوبو مکالمه خواندن و نوشتن و ترجمه                             زبان انگلیسی :

                                                            

 فعالیت های تحقیقاتی دانشجویی

ساجی با نردینگ مصوب در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با عنوان ارزیابی ریسک دستگاه کا و پژوهشی طرح تحقیقاتی

 FMEAروش 

ار بهداشت ک ایمنی و در هفتمین همایش سراسری "با عنوان ارتباط بین نظارت و نرخ رفتارهای ناایمن  "ارائه مقاله 

 90در اردیبهشت 

 انجاتکارخی از ی در یکارزیابی ارتباط بین رفتارهای ارگونومیک و میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالن "ارائه مقاله 

 93در نخستین همایش دوساالنه ارگونومی ایران در مهر  "نساجی

در  " ARTو  MACایران با روش های  Nestleارزیابی ارگونومی ایستگاه های کاری در شرکت  "ارائه مقاله 

 1395هر م -رانیا یدوساالنه ارگونوم شیهما نیو دوم رانیا یارگونوم یالملل نیب شیهما نیدومقالب سخنرانی در 

 دهمیندر  ترپوسدر قالب "  RULAاختالالت اسکلتی عضالنی مشاغل بیمارستانی با روش  ارزیابی "ارائه مقاله 

 1396اردیبهشت  –سراسری ایمنی و بهداشت کار  شیهما

 & Pushingو  ARTو   MACبهبود وضعیت ارگونومی از طریق مداخالت بر پایه روش های  "ارائه مقاله 

Pulling- Case study: Nestle IRAN Co " دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و  در

 صنایع نفت و گاز

 

 
 

 اندازه گیری عوامل زیان آور

 88سال  -گرد و غبار و ... ( شرکت آزاد فیلتر – UV –صدا  –اندازه گیری عوامل زیان آور ) روشنایی 

 88ال س -گرد و غبار و ... ( شرکت کاوش  – UV –صدا  –اندازه گیری عوامل زیان آور ) روشنایی 

 مدارک

 مدرکمدرس کارگاه وبالگ نویسی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین همراه با اخذ 

 آلمان TUV آکادمیاز  HSE-MS (Health, Safety Environment–Management System)الزامات 

 آلمان  VNZ از آکادمی OHSAS 18001:2007الزامات  اخذ گواهی
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 نیوزلند  VNZاز آکادمی   Risk assessment اخذ گواهی

 قزوین ی دانشگاه علوم پزشکییاخذ مدرک تقدیر از کمیته تحقیقات دانشجو

 همراه با اخذ مدرک ملی 5Sشرکت در دوره 

 1388سال  از هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 1کمک های اولیه درجه 

 2010سال  ژاپن و ایاالت متحده امریکا AJAاز آکادمی  Accident & Analysis Hazardاخذ گواهی 

 ملیشرکت در دوره ایمنی کار با مواد شیمیایی همراه با اخذ مدرک 

 برگزار شده در مرکز بهداشت شهرستان البرز WINOWASشرکت در دوره 

 2010سال  آلمان  TUVاز آکادمی  OHSAS 18001:2007اخذ گواهی ممیزی داخلی 

 2010از دانشگاه صنعتی شریف سال  PHA-Proاخذ گواهی ارزیابی ریسک با نرم افزار 

 2011سال  ISOQARاز آکادمی  ISO 19011بر اساس  IMSاخذ گواهی ممیزی 

 2010سال  آلمان TUVاز آکادمی  HSE-MSاخذ گواهی ممیزی داخلی 

 2010سال  از آکادمی رسا ایران Accident causes & Future workshopاخذ گواهی 

از آکادمی  QMS Requirements based on safety measures on chemical materialsاخذ گواهی

NASA  2010سال  –ایران 

 2014سال  انگلستان  SGSاز آکادمی  ISO 9001:2008اخذ گواهی ممیزی داخلی 

 2012سال  ایتالیا QMSاز آکادمی  HSEاخذ گواهی اقتصاد مهندسی 

 1394سال  PMBOKمدیریت پروژه 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1394دوره آموزشی ثبات زیست محیطی سال 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1394دوره آموزشی دسته بندی رویدادها سال 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1394دوره آموزشی رفتار مبتنی بر ایمنی سال 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1395سال  Risk Reckonerدوره آموزشی 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1395سال  Problem solving with GSTDدوره آموزشی 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1395سال  Performance Measureدوره آموزشی 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1395سال  STAR feedback modelدوره آموزشی 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1395سال  Every day coaching modelدوره آموزشی 
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 Nestle NEST  (E-Learning )از  1395سال  Safety Principlesدوره آموزشی 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1395سال  Safe Driving tool kitدوره آموزشی 

)  Nestle NESTاز  1395سال  Safety & Health during capital investment projectدوره آموزشی 

E-Learning ) 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1395سال  SWOTدوره آموزشی تجزیه و تحلیل 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1395سال  Performance measureدوره آموزشی 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1395سال  Train the Trainerدوره آموزشی 

 Nestle NEST (E-Learning )از  1396سال  Microsoft Outlookدوره آموزشی 

  Nestleدر  1395سال  SHE mapدر  Certifyگواهی 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1395سال  Occupational SHE in Centreدوره آموزشی 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1394دوره آموزشی ایمنی کار با آمونیاک سال 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1395سال  NCE advanced practicesدوره آموزشی 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1395سال  NQ Foundation middle eastدوره آموزشی 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1394( سال  Ergo Proدوره آموزشی ارگونومی ) 

 Nestle NEST  (E-Learning )از  1394دوره آموزشی تجهیزات حفاظت فردی سال 

 1394سازمان انرژی اتمی از  X-rayاخذ گواهی 

 workshop Nestle TPM market Leaders 1394از AM-PM TMP step 4اخذ گواهی 

 1394 انگلستان  QALاز آکادمی Office Ergonomicاخذ گواهی 

 1394انگلستان  QALاز آکادمی  Ergonomic Risk Assessmentگواهی اخذ 

 1394انگلستان  QALاز آکادمی  5Sگواهی اخذ 

 1394انگلستان  QALاز آکادمی   Earthquake Safetyگواهی اخذ 

 1394انگلستان  QALاز آکادمی  Ladder Safetyگواهی اخذ 

 1394انگلستان  QALاز آکادمی  Machinery Safety & Guardingگواهی اخذ 

 1394انگلستان  QALاز آکادمی  Ergonomics Intervention in the Industryگواهی اخذ 

 1394انگلستان  QALاز آکادمی  Principles of Fire Fightingگواهی اخذ 
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 1394انگلستان  QALاز آکادمی  Permit To Work ( PTW )گواهی اخذ 

 1394انگلستان  QALاز آکادمی  Office Safetyگواهی اخذ 

 1394انگلستان  QALاز آکادمی  Accident Analysisگواهی اخذ 

 1394انگلستان  QALاز آکادمی  Postural Analysis Methodsگواهی اخذ 

 1394انگلستان  QALاز آکادمی  Mental Health & Stress Managementگواهی اخذ 

 1394انگلستان  QALاز آکادمی  Defensive Drivingگواهی اخذ 

 1394انگلستان  QALاز آکادمی  Safety Cultureگواهی اخذ 

 1395انگلستان  ALLE Trustاز آکادمی  Safety leadershipاخذ گواهی 

ار شت اداره کبهدا از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و رائه سیستم ها و راه حل های ایمنی در محیط کاراخذ گواهی ا

 و مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی 1395در سال 

اور حفاظت فنی و مش 1395آموزش ایمنی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت اداره کار در سال اخذ گواهی 

 و خدمات ایمنی

تقدیر و  از سوی مرکز بهداشت شهرستان صنعتی البرز و HSEبین کارشناسان  89کسب عنوان کارشناس نمونه سال 

 ار در روز جهانی بهداشت و ایمنی ک 90دریافت لوح در سال 

و دریافت  شهرستان قزوین از سوی مرکز بهداشت و تقدیر HSEبین کارشناسان  92کسب عنوان کارشناس نمونه سال 

 HSEدر روز جهانی  93لوح در سال 

قدیر و دریافت شهرستان قزوین از سوی اداره کار قزوین و ت HSEبین کارشناسان  93کسب عنوان کارشناس نمونه سال 

 لوح 

 2017انگلستان سال  DASاز آکادمی  ISO 9001:2015 ممیزیرساخذ گواهی 

 2017انگلستان سال  DASاز آکادمی  ISO 14001:2015 ممیزیسراخذ گواهی 

 2018ر سال د NEBOSH IGC (1-2-3)گواهی اخذ 

 

 ) بدون دریافت مدرک (کارگاه های آموزشی  

ز در مرک(  مریکادوره یک روزه آشنایی با مدل نوین سالمت سرمایه های انسانی ) مدل ملی سالمت منابع انسانی ا

 توسعه راه حل های منابع انسانی

 کارگاه اصول مدیریت میانی

 جانشین پروری

OUTLOOK 
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EFQM 

 اصول مربیگری

 Mr.Vincentدوره سه روزه اصول سرپرستی و مدیریت با تدریس  

 نرم افزار همکاران سیستم

 مهارت های ارتباطی ) ارتباط موثر (

 رهبری رهبران

 رهبری ایمنی

TPM 

Center lining 

Focus Improvement ( LTA – Brain Storming ) 

GSTD 

NCE & OMP & Roll Out plan 

 در اداره کار قزوین HAZOPارزیابی ریسک به روش 

 در اداره کار قزوین FMEAارزیابی ریسک به روش 

Machinery safety & Zero Access                              Nestle market SHE leader-

2016 

NEBOSH IGC 1 – 2 – 3                                                                         pmpec CO 

 


