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سوابق تحصيلي
 كارشناسيارشد مهندسي عمران – گرايش مهندسي و مديريت ساخت از دانشكده فني  -دانشگاه تهران (  4899تا )4890

*

* رتبه اول فارغ التحصيالن گروه مهندسي و مديريت ساخت
 كارشناسي -مهندسي عمران (  4831تا )4832

چکيده سوابق حرفه اي
 داراي  61سال سابقه كار اجرايي و مديريتي در دستگاههاي كارفرمايي ،شركتهاي پيمانکاري و مهندسي مشاور
 پژوهشگر ،مدرس ،مشاور و مروج  HSEQو سيستمهاي مديريتي مرتبط
 عضو كميته بازنگري و تدوين آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني  -شورايعالي حفاظت فني -وزارت كار
 داراي پروانه صالحيت مشاور حفاظت فني در زمينه ايمني ساختمان از وزارت كار  -از سال  6831تاكنون
 گردآورنده و تدوينگر كتاب قوانين و مقررات ايمني در پروژه هاي اجرايي  -نشر مناقصه مزايده
 برگزاركننده بيش از ششصد ( )166سمينار و كارگاه آموزشي تخصصي در صنعت ساخت
 داراي پروانه صالحيت ارائه آموزش ايمني از وزارت كار  -از سال  6831تاكنون
 داراي پروانه صالحيت مسئول ايمني از اداره كار استان تهران – از ابتداي سال 19
 داراي پروانه صالحيت آموزش در زمينه مديريت كيفيت از سازمان ملي استاندارد ايران از سال  6831تاكنون
 مدرس دوره هاي ارتقا پايه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور از سال 6831
 داراي صالحيت مديريت آموزشگاه فني و حرفه اي و كارت مربيگري از وزارت كار از سال 6836
 مشاور در پياده سازي سيستم مديريت  HSEدر شركتهاي پيمانکاري و مهندس مشاور
 مشاور  HSEQقراردادهاي شركت مشاور مهاب قدس و عضو كميته استقرار  HSEاز سال  38تا 16
 مشاور عالي  HSEمگا پروژه پرديس 8كيش  -از سال  18تاكنون
 مشاور همکار  HSEشركت مهندسين مشاور آتک -پروژه صنايع انرژي بر المرد – سال 19
 مشاور  HSEشركت هلدينگ آتيه صبا – سال 19
 مشاور ايمني شركت كاويان ) ساخت و نصب اسکلتهاي فلزي سنگين( از سال  6816تا 6818
 ارائه خدمات مشاوره ايمني به شركتهاي بيمه از سال  38تاكنون

 مترجم كتاب استاندارد )  ISO10006مديريت كيفيت در پروژه ها (  -انتشارات صنايع ملي پتروشيمي ايران
 ارائه مقاالت و سخنراني هاي متعدد در زمينه  HSE /قراردادها در كنفرانسهاي ملي و بين المللي و نشريات فني
 داراي سابقه همکاري با بيش از  06نهاد آموزشي ( موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی رياست جمهوری-
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن – خانه عمران -دانشگاه علم و فرهنگ  -انجمن مهندسين عمران ايران– جامعه متخصصان –
مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه صنعتي شريف – مركز آموزشهای تخصصي دانشگاه صنعتي اميركبير و ) ...
 گذراندن بيش از  86دوره آموزشي داخلي و بين المللي در زمينه مديريت HSE
 عضو و دبير كميته علمي اولين و دومين همايش ملي ايمني در كارگاههای ساختماني ( برگزار كننده  :موسسه خانه عمران – 93و ) 92
 عضو كميته علمي اولين و دومين همايش ملي ايمني ،سالمت و محيط زيست ( برگزار كننده:وزارت كار و امور اجتماعي 93 -و ) 92
 عضو كميته علمي دومين همايش ملي علوم ايمني ايران ( برگزار كننده :انجمن علوم ايمني ايران  -فروردين) 22
 طراح و دبير علمي اولين همايش ملي مهندسي تخريب در صنعت ساختمان ( برگزار كننده :دانشگاه صنعتي اميركبير  -مهر) 24
 دبير اولين همايش سراسری تجارب موفق ايمني در كارگاههای ساختماني ( برگزار كننده  :دانشگاه صنعتي اميركبير –) 20
 عضو هيئت مدرسان موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي – رياست جمهوري ( از سال  29تاكنون )
 عضو هيئت علمي خانه عمران ( از سال  93تاكنون )
 عضو كميته ايمني سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان تهران
 عضو هيئت موسس انجمن مسوالن ايمني و بهداشت كار پروژههاي عمراني و ساختماني تهران
 دارای پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه  6در زمينه محاسبه ،نظارت و اجرا  -سازمان نظام مهندسي استان تهران
 راه اندازي گروه اينترنتي اول ايمني) (Safety Firstبراي اولين بار در كشور با هدف اطالعرساني و اشتغالزايي در زمينه
 HSEدر محيط كار و زندگي ( داراي بيش از  66666عضو) در – Facebook - Google Group
 Yahoo Group – Viber – Telegram – WhatsAppو ...

 سوابق تدريس و مشاوره ايمني HSE/در:
سازمانهای نظام مهندسي ساختمان سراسر كشور
جامعه مهندسان مشاور ايران
مركز تحقيقات راه ،ساختمان و مسكن
وزارت مسكن و شهرسازی  -سازمان مجری
كانون انجمنهای صنفي مسئوالن ايمني و بهداشت
شهرداری مناطق مختلف تهران
شركتهای آب و فاضالب استانها
سازمان مناطق عمراني شهرداری تهران
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران
شركت نوسازان شهر تهران
بنياد مسكن استانهای خوزستان و البرز

صدا و سيما
وزارت نيرو
پااليشگاه شازند اراک
جمعيت هالل احمر
مگا پروژه پرديس 8كيش
شركت بيمه نوين
استانداری قزوين
بانک مسكن
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران
شركتهای مهندسي مشاور متعدد
شركتهای پيمانكاری مختلف

تصاوير برخي از سمينارها و كارگاههاي آموزشي برگزار شده

كتاب قوانين و مقررات ايمني در پروژههاي اجرايي

