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 اطالعات تحصیلی:

 محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تکنولوژی ایمنی صنعتی و بهداشت محیط کار کاردانی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تکنولوژی ایمنی صنعتی و بهداشت محیط کار کارشناسی

 دانشگاه کار قزوین مهندسی ایمنی صنعتی کارشناسی ارشد

 دانشگاه تهران مهندسی محیط زیستدانشجوی دکترا  دکترا

 اطالعات پایان نامه:

 مقطع تحصیلی عنوان ردیف

در  AHPبه روش  شناسایی مولفه های موثر در حریق بعد از وقوع زلزله 1

 کارشناسی ارشد Expert Choiceتحت نرم افزار  شهر تهران

شناسایی خطرات و ارزیابی و تحلیل اثر بخشی سیستم های ایمنی  2

 در شرکت ساراول FMEAریسک به روش 
 کارشناسی

 اطالعات شغلی:

 عنوان شغلی سازمان ردیف

 مدرس دانشگاه ساوهدانشگاه  انرژی  1

 HSEکارشناس ارشد   رسمی کارمند 2

 خاتم االنبیا()قرارگاه سازندگی موسسه رهاب 3

 تبریز-پروژه زیر گذر کردن راه آهن تهران
 HSEکارشناس 

 )قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(شرکت سپاسد 4

 پرند-پروژه مترو تهران
 HSEکارشناس 

 شرکت رمز آسا 5

 )تجهیزات پزشکی و تجهیز آمبوالنس(
 HSE کارشناس

 شرکت عمران تهویه 6

 )صنایع تهویه مطبوع(
 HSEمشاور 

 



 فعالیت های پژوهشی و تالیفات:

 توضیحات برگزار کننده محل انتشار عنوان مقاله ردیف

 FR،SR،FSIتحلیل نمودار شاخص   1

براساس  HSEوتصمیم گیری در حوزه 

 آنها

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های 

نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و 

 گاز

 ISC دانشگاه انرژی ساوه

2 

موثر در شناسایی مولفه های 

حریق بعد از وقوع زلزله در بافت 

فرسوده شهر تهران و ارائه 

راهکارهای افزابش ایمنی در سطح 

 جامعه بر مبنای آنها

شناسایی مولفه های موثر در 

حریق بعد از وقوع زلزله در بافت 

فرسوده شهر تهران و ارائه 

راهکارهای افزابش ایمنی در سطح 

 جامعه بر مبنای آنها

 بین المللی تهرانآتش نشانی 

3 
تحلیل اثر بخشی نمودار شاخص  

FR،SR،FSI  بر بهینه سازی هزینه

 های ایمنی، سالمت ومحیط زیست

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های 

نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و 

 گاز

 ISC دانشگاه انرژی ساوه

تحلیل اثر بخشی سیستم ها و  4

فعالیت های ایمنی در شرکت 

 ساراول

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های 

نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و 

 گاز

 ISC دانشگاه انرژی ساوه

 

 :پژوهشی و تحقیقاتیعضویت در کمیته های 

 توضیحات عنوان ردیف

 مرکز مطالعات  همکار تحقیقاتی در پروژه طرح سامانه واکاوی خطر 1

2 
 دولتیصنایع تابعه  و نظام آراستگی HSEکمیته اجرایی عضویت در 

 مرکز مطالعات  )ع(عضویت در کمیته اجرایی جشنواره امام هادی 3

چهارمین همایش ملی و اولین همایش حضور در نشست های تخصصی  4

 بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری

 آتش نشانی تهران

 

 

 

 

 



 گواهینامه ها:

 گواهینامهعنوان  ردیف

 45001تشریح الزامات ممیزی سیستم های مدیریتی ایزو  1

 45001تشریح الزامات سیستم مدیریتی ایزو  2

 45001تشریح الزامات ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایزو  3

 14001تشریح الزامات سیستم مدیریتی ایزو  4

 14001ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایزو تشریح الزامات  5

 HSEتحلیل ریسک و فرصت های  6

 آنالیز رویداد 7

 ایمنی کار در ارتفاع 8

 اصول و مفاهیم کیفیت 9

 کمک های اولیه 10

 نشانی در مدیریت شهریشرکت در نشست های تخصصی دومین همایش بین المللی ایمنی و آتش  11

 

 

 

 


