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 لیسانس، فوق لیسانس و دکتری محیط زیست دوره هاي تحصيلي :  

 و علمی پژوهشی  ISIدارای مقاالت متعدد  -  HSE   1390کتاب قوانین ومقررات   تاليف: 
 

 مميزي، مشاوره و تدريس سيستم هاي مديريتي و مميزي:سوابق كاري 

 مشاوره در حوزه ی مدیریتی محیط زیست  40بیش از 

 TUV Intercertآلمان(  و شرکت TUV NORD نفر روز ممیزی شرکت های محتلف در کشور )بیشتر در شرکت  1800

  HSEدوره آموزشی در صنایع مختلف در رابطه با  60

 

 سوابق تدريس: 

  HSE)محیط زیست(، کارشناسی ارشد نجف آباد، کارشناسی ارشد کار قزوین دررشته ی  تدریس در دانشگاه های آزاد پرند

 تدریس در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات و دانشگاه کار قزوین، عالمه قزوینی و انرژی ساوه 

 HSEاستاد راهنما و مشاور دهها پایان نامه ارشد و کارشناسی دررشته ی 

 

 مديريتي :   سوابق كاري

 سرممیز سیستم های مدیریت محیط زیست، مدیریت انرژی، مدیریت کیفیت و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

 شرکت آویسا طرح و توسعه   مدیر ایمنی

 شرکت پوکا  HSEمدیر 

  HSEهمچنین مدیر تضمین کیفیت و کارشناس  نماینده ی مدیریت کیفیت دائمی شرکت مهندسی آساراب )مشاور پایه یک محیط زیست(

 سر ارزیاب جایزه سبز 
 

 سوابق وزارت كار: 

 تاکنون  1389زیان آور محیط کار از سال  فيزيکي و شيمياييکارشناس فنی و حفاظت بهداشت کار در حوزه ی عوامل 
 

 سوابق دوره هاي آموزش ديده شده :

 و آشنایی با صنایع مختلف  دوره آموزشی در حوزه های ممیزی 50بیش از 
 

 سوابق كارهاي عملياتي :

 . پیمانکاری فضای سبز و زباله و مبارزه با موش در شهرداری ها، صنایع دفاع و بانک ها
 

 سوابق ارزيابي جايزه مديريت سبز:

 ده ها ممیزی در رابطه با جایزه مدیریت سبز و دفتر سبز  
 

 مل زيان آور: سوابق آزمايشگاه معتمد محيط زيست و عوا

در رابطه با اندازه گیری در دهها شرکت در غالب طرح خوداظهاری در پایش محیط زیست در صنایع  آوای زیست تهرانهمکاری با شرکت 

 مختلف 

 اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 دادگستري: 

 ن و شهر های دیگر ده ها کارشناسی پرونده های محیط زیستی در حوزه ی آلودگی ها در استان تهرا
 


