مشخصات فردی

نام خانوادگی :عادلی زاده

نام :مصطفی
تاريخ تولد1360/3/22 :
وضعيت تاهل :متاهل

محل صدور :تهران
تعداد افراد تحت تکفل :يک
محل خدمت :بنياد تعاون سپاه

وضعيت خدمت وظيفه عمومی :

تاريخ شروع:

79/9/17

تاريخ خاتمه81/6/17 :

مدت زمان19 :

نوع معافيت- :

سوابق تحصيلی
مدرک تحصيلی

رشته تحصيلی

فوق ديپلم

ايمنی و آتش نشانی

ليسانس

مهندسی تکنولوژی ايمنی صنعتی و محيط كار

كارشناسی ارشد

آموزش محيط زيست

كارشناسی ارشد

مهندسی شيمی گرايش HSE

دكترای تخصصی

مديريت محيط زيست

موضوع پايان نامه دكترا  :تدوين مدل توليد پاكتر در صنايع دارويی و ارائه راهکار مديريت استراتژيک
حدود 7سال سابقه مديريت  HSEدر صنايع دارويی
حدود  10سال سابقه فعاليت در آتش نشانی و خدمات ايمنی در سمتهای مختلف
دارو و رئيس نشست اولين و دومين كنفرانس انرژی های نوين در صنعت نفت و گاز ساوه
سخنران اصلی اولين همايش بررسی چالشهای  HSEدر صنايع و پروژها در قزوين

Adeli_mostafa@yahoo.com - adeli.hse@gmail.com
09127924943-09193222451

سوابق كاری ( به ترتيب از آخر به اول)
نام شركت
آتش نشانی و خدمات ايمنی شهر
پرديس
آتش نشانی و خدمات ايمنی شهر
پرديس
آتش نشانی و خدمات ايمنی شهر
پرديس
شهرداری پرديس
عمران مارون

نوع فعاليت شركت

سمت  /وظايف و مسئوليتها

ايمنی و آتش نشانی

فرمانده و سرشيفت عملياتی

ايمنی و آتش نشانی

رئيس واحد ايمنی و پيشگيری

ايمنی و آتش نشانی

مدير آتش نشانی و خدمات ايمنی شهر  83تا
89پرديس

خدمات شهری

رئيس امور حوادث

پروژه گل مريم

89رئيس HSE
 90ادامه دارد رئيس HSE

شركت پارس دارو

توليد دارو

شركت ابوريحان

توليد دارو

 93تا 95مشاورمدير عامل درزمينه HSE

Map , AJS

تدريس()HSE

از 89مدرس پاره وقت

مدير گروه رشته های كارشناسی
ارشد مهندسی شيمی  HSEو
كارشناسی ارشد مهندسی
دانشگاه انرژی

THSEكارشناسی مهندسی ايمنی

چهار سال مدرس

صنعتی  ،كارشناسی ناپيوسته ايمنی
صنعتی و محيط كار  ،مهندسی
صنايع

دانشگاه انرژی
دانشگاه كار قزوين
دانشگاه كاسپين
سام ايرانيان()Tuv
پيشگامان عمران و توسعه استان
مازندران
معاونت بهداشت دانشگاه شهيد
بهشتی

مشاور ومسئول برگزاری كليه دوره

يکسال

های آموزشی تخصصی
تدريس( )HSEمقطع ارشد

دوسال مدرس

وكارشناسی
تدريس ( ) HSEمقطع ارشد

يکسال

درس مهندسی حريق
تدريس()HSE

از 89مدرس پاره وقت ادامه دارد

در زمينه HSE

مشاور مدير عامل در امور مديريت بحران

تدريس ارزيابی و مديريت ريسک

پاوره وقت و به صورت دوره ای

Adeli_mostafa@yahoo.com - adeli.hse@gmail.com
09127924943-09193222451

مشاور رسمی حفاظت فنی و خدمات ايمنی وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعی در امور:
 1آموزش ايمنی از سال 95
 -2بررسی مشاوره و تست سيستمهای اعالم و اطفائ حريق از سال 95
 -3ارائه سيستمها و راحلهای ايمنی در محيط كار از سال 95

دورها و تخصصهای گذارنده شده:
رديف

عنوان دوره

تاريخ برگزاری

نام سازمان برگزار كننده

1

مهارت فنی آتش نشانی و خدمات ايمنی

86/6/20

سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی

استاندارد درجه يک كشور 1785ساعت
10 oct 2008

2

بررسی علل حريق

3

مديريت HSE

12-15 oct 2010

4

فرماندهی حادثه و ايستگاه

89/5/2

كالج مورتون انگلستان

5

نجات در فضاهای بسته

89/6/20

كالج مورتون انگلستان

6

مديريت بحران

88/9/8

كالج مورتون انگلستان

7

پيشگيری از حريق

86/5/10

كالج مورتون انگلستان

9

تجسس ونجات شهری USAR

89/6/27

كالج مورتون انگلستان

10

ايمنی و پيشگيری و علت يابی حريق

85/11/7

سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی

11

اطفای حريق

85/3/16

سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی

12

دوره تکميلی امداد و نجات

87/7/27

سازمان هالل احمر

13

كمکهای اوليه

87/2/23

سازمان هالل احمر

14

امدادگر اورژانس

89/2/23

انجمن پرستاری ايران

15

فوريتهای پزشکی

87/7/25

انجمن پرستاری ايران

16

مديريت استراتژيک

91/7/5

شركت پارس دارو

17

مديريت IMS

24 may 2013

TUV

18

مديريت IMS

11 dec 2013

DQS

Train the Trainer

may 2013

TUV

Consequence modeling
requirements
IMS Lead Auditor

3 jul 2016

TUV

8jul 2016

TUV

اجرای برنامه استراتژيک يراساس مدل

1391

سازمان غذا و دارو

20
21
22
23

كالج مورتون انگلستان
كالج مورتون انگلستان

 BSCو مهندسی و مديريت فرآيند
24

مديريت رفتار سازمانی

93/9/17

افق فامد

25

مديريت فرآيند

91/7/5

شركت پارس دارو

26

ارزيابی ريسک

12-13Aug2015

LL-Cچک
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 معاونت86/5/10  مورخ1803/61404  ساعت آموزشهای فوق می باشدكه براساس مجوز شماره3000 مجموعا ًحدود
 سال سابقه كار در14  باتوجه به جدول فوق حدود.توسعه مديريت وسرمايه انسانی رئيس جمهورانجام شده است
.می باشدHSE زمينه

:پژوهش ها و مقاالت
توضيحات

عنوان كنفرانس

نوع

عنوان مقاله

رديف

ژورنال

 شيمی، محيط زيست

 شيمی، محيط زيست

ISI

-

ISI

-

 شيمی، محيط زيست
-

 شيمی، محيط زيست

ISI

ISI

-

ISI
HSE محيط زيست

-

-Full Length Article
1
On the determination of cetane number of
hydrocarbons and oxygenates
using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
optimized with evolutionary
algorithms
Contents lists available at ScienceDirect
Fuel
journal homepage: www.elsevier.com/locate/fuel
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.05.032
Received 18 September 2017; Received in revised
form 15 February 2018; Accepted 8 May 2018
⁎ Corresponding author.
E-mail addresses:
Alireza_baghban@alumni.ut.ac.ir (A. Baghban),
Mostafaadelizadeh.hse@gmail.com (M.
Adelizadeh).
Fuel 230 (2018) 344–354
0016-2361/ © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserve
-n-Decane hydro-conversion over bi- and tri- 2
metallic Al-HMS catalyst in a minireactor
https://doi.org/10.1016/j.cjche.2018.04.007
Chinese Journal of Chemical Engineering
Available online 18 April 2018
- Identification the First Priority over
3
Effective Factors in Occurrence of
Building Construction Accidents with
Employing the Analytical Hierarchy
Process Method, and Expert Choice
Software
International Journal of Computer
Applications (0975 –8887)Volume 180 –
No.25, March 201813
- Methane hydrate formation in the
presence of ZnO nanoparticle and SDS:
Application to transportation and
storage
Journal of Natural Gas Science and
Engineering
Available online 5 April 2018
Study of Air Pollution in Tehran
Pharmaceutical Companies
www.ajphr.com
2014,volume2,Issue8
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4

5

ISSN:2321-3647(online)

HSE محيط زيست

HSE محيط زيست

HSE حريق

HSE محيط زيست

ISI

-

-

_

-

ISI

ISI

ISI

The development of a Cleaner
Production Model and Applied
Management Solutions for the
Pharmaceutical Industry
INITIAL ACCEPTANCE LETTER
17 Dec, 2017

6

Providing an Interpretive Structural
Model of Implementation of Cleaner
Production in the Pharmaceutical
Industry BULGARIAN CHEMICAL
COMMUNICATIONS
Journal of the Chemicals Institutes of the
Bulgarian Academy of Sciences (BAS)
and of the Union of Chemists in Bulgaria
Dated: 25 Nov- 2017

7

Presenting Strategies for Promoting
Security and Safety in High-Rise
Building against Fire (In the Greater
Tehran) International Journal of
Computer Applications (0975 – 8887)
Volume 166 – No.2, May 2017

8

- Evaluation of Pharmaceuticals Sewage
Effects on the Chemical Properties of
Surrounding Surface Waters around
TehranInternational Journal of Applied
Information Systems (IJAIS) – ISSN :
2249-0868
Foundation of Computer Science FCS,
New York, USA) Volume 11 – No. 2, July

9

2016 – www.ijais.org(

dentification the First Priority over
Effective Factors in Occurrence of
Building Construction Accidents with
Employing the Analytical Hierarchy
Process Method, and Expert Choice
Software
HSE ايمنی

-

ISI

HSE محيط زيست

المللی فنی مهندسی

nternational Journal of Computer
Applications
Foundation of Computer Science (FCS),
NY, USA
Volume 180 - Number 25
Year of Publication: 2018
10.5120/ijca2018916581
مديريت پسماند صنايع دارويی

( سومين كنفرانس بين

10

-

مقاله برتر كنفرانس
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11

استانبول تركيه ارائه
حضوری ) 95

12

مدلسازی مديريت پسماند صنايع دارويی

13

ارائه راهکارهای استراتژيک و كاربردی جهت

-

(چهارمين كنفرانس بين

محيط زيست HSE

المللی فنی مهندسی آلمان

ارائه غير حضوری

)95

مديريت مبتنی برتوليد پاكتر در صنعت داروسازی

لی
لمل
للل
عل

(فصل نامه علوم و تکنولوژی

وپژوهشی

محيط زيسللت  )96علمی

داخلی

-

پژوهشی
محيط زيست HSE

14

(اولين كنفرانس انرژی های

چالش های زيست محيطی بين المللی انرژی های
غير قابل تجديد

-

شناسايی شاخصهای كليدی عملکرد در ارزيابی

لی
لمل
للل
عل

نوين  ) 95ساوه

محيط زيست

داخلی
15

توليد پاکتر در صنعت داروسازی

وپژوهشی

( پذیرش اولیه و در دست داوری)

داخلی

(فصل نامه علوم و تکنولوژی
-

محيط زيسللت  )97علمی
پژوهشی
محيط زيست HSE

16

بررسی خطرات ايمنی و زيست محيطی با ريسک
باال در واحد اوره پتروشيمی مسجدسليمان

17

(دومين كنفرانس انرژی
-

نقش گازهای گلخانهای به ويژه دی اكسيد كربن در
چالش گرمايش زمين و راهبرد اقتصاد كم كربن

18

بنزن و نشانگرهای زيستی آن

19

ارزيابی پساب های صنايع داروسازی استان تهران

های نوين ) 96

HSE

(دومين كنفرانس انرژی
-

های نوين ) 96
(دومين كنفرانس انرژی

محيط زيست HSE
محيط زيست HSE

های نوين ) 96

20

-

(دومين كنفرانس انرژی

به روش SWOTوQSPM

های نوين ) 96

مدلسازی مواد دارويی به عنوان آاليندههای زيست

(دومين كنفرانس انرژی

محيطی (مطالعه موردی پساب صنايع داروسازی

های نوين ) 96

محيط زيست HSE
محيط زيست HSE

استان تهران)
21

بررسی عناصر مديريت  HSEدر جهت بهينهسازی

-

سيستم مديريت HSEمطالعه موردی داروسازی

(دومين كنفرانس انرژی

محيط زيست HSE

های نوين ) 96

پارس دارو
22

روند ارزيابی اثرات توسعه بر محيط زيست در
ايران و چالشهای آن

-

(دومين كنفرانس انرژی
های نوين ) 96
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محيط زيست HSE

23

مدل بهينهسازی نظام مديريت استقرار صنايع با

-

رويکرد ( HSEبا معيارهای بهداشت ،حريم ايمن و

(دومين كنفرانس انرژی

محيط زيست HSE

های نوين ) 96

اكوسيستم)
24

مديريت حفاظت وايمنی حريق جنگلها

24

بررسی مديريت ريسک و شناسايی خطرات بارز

-

(دومين كنفرانس انرژی

حريق HSE

های نوين ) 96
-

محيط كار( عوامل انسانی)
26

مدل بهينه سازی نظام مديريت استقرار صنايع با

(دومين كنفرانس انرژی

ايمنی HSE

های نوين ) 96
-

رويکرد (HSEبا معيارهای موقعيت جغرافيايی،

(دومين كنفرانس انرژی

محيط زيست HSE

های نوين ) 96

تکنولوژی ،استراتژيک و شرايط اقليمی)
27

مدل برآوردمديريت زائدات صنعتی

28

چالش زيست محيطی آلودگی آبهای زير زمينی

-

(دومين كنفرانس انرژی

محيط زيست HSE

های نوين ) 96
-

كشورهای در حال توسعه
29

ارزيابی ريسک با استفاده از فرايند تحليل شبکهای

های نوين ) 96
-

()ANP
30

(دومين كنفرانس انرژی

محيط زيست HSE

(دومين كنفرانس انرژی

محيط زيست HSE

های نوين ) 96

ارزيابی و مديريت خطر ايمنی ،بهداشتی و زيست

-

محيطی شركت لولهسازی اهواز به روش «ويليام

(دومين كنفرانس انرژی

محيط زيست HSE

های نوين ) 96

فاين»
31

بررسی چالش ها ی مديريت مواد زائد خطرناک

-

صنعتی در كشورهای توسعه يافته
32

چالشهای پايداری شهری در كشورهای در حال

های نوين ) 96
-

توسعه
33

(دومين كنفرانس انرژی

محيط زيست HSE

های نوين ) 96

روشها و تکنيکهای مديريت كنترل منابع نقطه ای

-

آلودگی آب
34

(دومين كنفرانس انرژی

محيط زيست HSE

(دومين كنفرانس انرژی

محيط زيست HSE

های نوين ) 96

ارائه راهکارهای مديريتی جهت كاهش خطرات كار

-

در ارتفاع در واحد نمک زدايی نفت  -مورد

(دومين كنفرانس انرژی

محيط زيست HSE

های نوين ) 96

مطالعاتی  :واحد نمک زدايی نفت چمن الله
شهرستان هفتکل
35

ارائه راهکارهای مديريتی جهت كاهش خطرات و

-

جنبه های بارز محيط كار در واحد نمک زدايی نفت

(دومين كنفرانس انرژی

محيط زيست HSE

های نوين ) 96

 مورد مطالعاتی  :واحد نمک زدايی نفت چمنالله شهرستان هفتکل
36

ميزان تاثير هر يک از مولفه های موثر در بهينه
سازی نظام مديريت ايمنی صنعت پتروشيمی چگونه

-

(دومين كنفرانس انرژی
های نوين ) 96

می باشد؟
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محيط زيست HSE

37

ارائه الگو بهينه سازی نظام مديريت ايمنی در

-

(اولين كنفرانس ملی

ايمنی HSE

كارشناسان  HSEصنايع

صنعت پترو شيمی شازند

نفت ،گاز  ،پتروشيمی )96

38

الگوی بهينه نظام مديريت ايمنی درصنعت

-

(دومين كنفرانس انرژی

پتروشيمی چگونه می باشد؟
39

40

بهبود وضعيت ارگونومی از طريق مداخالت بر پايه

های نوين ) 96
-

(دومين كنفرانس انرژی

روش های  MACو  ARTو & Pushing

های نوين ) 96

Pulling
Case study: Nestle IRAN Co
شناسايی نقاط دارای پتانسيل آاليندگی در

(دومين كنفرانس انرژی

-

پتروشيمی از منظر HSE
41

ارايه راهکارهای اجرايی  HSEدر مديريت انرژی

42

ارائه راهکار كاهش ريسک آتشنشانان در حريق

محيط زيست HSE
محيط زيست HSE

HSE

های نوين ) 96
-

(دومين كنفرانس انرژی

محيط زيست HSE

های نوين ) 96
-

(دومين كنفرانس انرژی

ساختمانهای بلندمرتبه
43

شناسايی خطرات و مديريت ريسک وارائه الگوی

حريق HSE

های نوين ) 96
-

(دومين كنفرانس انرژی

كاربردی جهت كاهش اثرات زيست محيطی وايمنی

ايمنی ،محيط زيست HSE

های نوين ) 96

()HSEدر واحد توليد اوره پتروشيمی
مسجدسليمان

پروژهای انجام شده:
 -1کارشناس ارشد محیط زیست و HSEدر پروژه بررسی شرایط بهینه تصفیه خانه ی فاضالب شرکت دارو
سازی ابوریحان 91
 -2طراحی سیستم اعالم و اطفای حریق شرکت پارس دارو91
 -3طراحی و اجرا سیستم اعالم و اطفای حریق شرکت دوشه هراز89
 -4طراحی و اجرا سیستم اعالم و اطفای حریق شرکت فرمهای تجاری ایران88
 -5تحقیق و مطالعات مربوطه جهت ایجاد واحد پیشگیری از حریق در آتش نشانی شهر پردیس86
 -6طراحی سیستم تصفیه آب شرکت پالستیک بیتا اردیبهشت 90
 -7طراحی سیستم اعالم حریق و دریافت گواهی ایمنی از شهرداری تهران  ،شرکت صنایع پالستیک بیتا 90
 -8استقرار مدیریت یکپارچه  IMSدر شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس 92
 -9استقرار سیستم مدیریت  HSEدر شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس 92
 -10طراحی سیستم تصفیه لجن شرکت صنایع شن نوین رضی آباد تهران 92
 -11استقرار سیستم مدیریت  HSEو  IMSدر شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان مازندران
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 -12کارشناس ارشد ارزیابی و شناسایی جنبه ها و خطرات بارز در شرکت پارس دارو 91
 -13کارشناس ارشد پروژه بررسی ارگونومی ایستگاه های کاری شرکت پارس دارو92
 -14کارشناس ارشد محیط زیست و HSEدر پروژه بررسی شرایط بهینه تصفیه خانه ی فاضالب شرکت پارس
دارو93
 -15تدوین طرح راهبردی ایمنی شهر جدید پردیس
 -16طراحی سیستم اعالم و اطفای حریق شرکت مای بی بی سال 96
 -17طراحی سیستم اعالم حریق پتروشیمی کاال ماهشهر سال96
 -18طراحی سیستم اعالم حریق شرکت بهستان دارو ساوه
كتابهای چاپ شده و در دست چاپ:
 -1مدل تولید پاکتر در صنایع دارویی چاپ شده
 -2تاکتیک های نجات در آوار برداری در دست چاپ
 -3کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تصفیه فاضالب صنعتی چاپ شده
 -4نانو تکنولوژی و انرژی چاپ شده
-6فرایند شیرین سازی و نم زدایی گاز های طبیعی از دیدگاه محیط زیست چاپ شده
-7مکانیک سیاالت چاپ شده
-8فناوریهای نوین در تصفیه آب و پساب چاپ شده
مهارتهای عملياتی :
-1استقرار سیستمهای ( HSEتهیه )HSE PLAN
-2طراحی و اجرای سیستمهای اعالم و اطفای حریق در کاربری های مختلف
-3آنالیزو ارزیابی ریسک خطرات و جنبه های زیست محیطی برای هر نوع صنعتی
-4استقرار و ممیزیIMS
 -5مشاوره و طراحی معماری ایمن در تصرفات مختلف
-6فوریتهای پزشکی و کمکهای اولیه درصنعت
-7ارزیابی و بررسی ارگونومی محیط کار
-8استقرارسیستمهای آتش نشانی بصورت عملیاتی
 -9طراحی خودروهای امدادی و آتش نشانی
 -10ارزیابی و سنجش آالینده های محیط کار
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-11مدیریت بحران و فرماندهی حادثه در شرایط اضطراری
 -12مدیریت HSE
 -13نحوه مقابله با مواد شیمیایی و مایعات قابل اشتعال در حوادث و کنترل آن
 -14نحوه مقابله و امداد ونجات در تصادفات جاده ای
 -15مدیریت سیستم های تصفیه خانه
-16ارزیابی و سنجش آالینده های زیست محیطی
 -17امدادو نجات در حوادث آسانسور /چاه/سیالب/بهمن/کوهستان و...
 -18کار با طناب و انواع گره ها
مهارت تدريس :
ایمنی و آتش نشانی-مدیریت بحران -مدیریت و فرماندهی حادثه -ارزیابی ریسک-امدادو نجات و کمکهای اولیه
 آوار برداریو جستجو ونجات شهری -شیمی حریق -امداد ونجات جاده ای  -ایمنی در برق -ایمنی ساختمانهایبلند -عملیات نجات در آ سان سور -سی ستمهای اعالم و اطفای حریق-پی شگیری از حریق -نجات در ف ضاهای
بسته-رفتار شناسی حریق -بررسی علل حریق -تجهیزات حفاظت فردی HSE-در پروژه های ساختمانی -ایمنی
لیفتراك -ایمنی لوازم خانگی -IMS-دوره آ شنایی با MSDSمواد – دوره آ شنایی با مخاطرات شغلی  -ایمنی
دیگهای بخار سیستم های اعالم حریق شناوروکشتی –استانداردهاوکدهای رایج ایمنی و .........در خصوص ایمنی و
آتش نشانی -آنالیز حوادث
سوابق تدريس:
رديف

نام سازمان

تاريخ برگزاری

عنوان دوره

1

خطوط لوله و مخابرات

ايمنی و آتش نشانی

91/3

2

خطوط لوله و مخابرات

فرماندهی حريق

94/4

3

خطوط لوله و مخابرات

تجهيزات حفاظت فردی

92/5

4

مركز بهداشت شمال تهران

كمکهای اوليه

91/2

5

مركز بهداشت شمال تهران

ارزيابی ريسک

94/6

6

شركت سينره

واكنش در شرايط اضطراری

94/7
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7

داروسازی ابوريحان

مديريت HSE

95/2

8

دانشگاه شهيد بهشتی

ارزيابی ريسک

96/11

9

صنايع شهيد همت

كمکهای اوليه

91/5

10

شركت سينره

كمکهای اوليه

94/8

11

دانشگاه كار

دروس تخصصی HSE

سه سال

12

دانشگاه انرژی

دروس تخصصی HSE

سه سال

13

دانشگاه كاسپين

دروس تخصصی HSE

يکسال

14

سام ايرانيان

طراحی سيستم اعالم و اطفاء

93/5

15

شركت نصب دكلهای مخابراتی

كار در ارتفاع

94

16

داروسازی دانا

ايمنی و بهداشت رستوران

96

17

داروسازی دانا

ايمنی و آتش نشانی

96

18

و............

سازمانهای مختلف

از 89
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