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علوم پزشکی قزوین

1386-1384

ورودی برتر دانشگاه در رشته بهداشت حرفه ای ()1384
بهداشت حرفه ای

کارشناسی

کارشناسی ارشد

علوم پزشکی مازندران و
قزوین
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1389 - 1387

دانشجوی منتخب به عنوان استعداد درخشان در سال 1388
کاندید به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه در سال 1388
مهندسی HSE

انرژی ساوه

-

1394 - 1396

سوابق شغلی :
عنوان شغلی

سازمان

سال

مدیر HSE
نماینده مدیریت در IMS

سازمان نفیس نخ ( شهر صنعتی لیا )

اسفند  88تا فروردین 94

سرپرست HSE
سرپرست منابع انسانی

پل فیلم ( گروه صنعتی بیاضیان )

فروردین  94تا تیر 94

سرپرست ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

 Nestléایران

مرداد  94تا آبان 96

مدیر HSEE

گروه صنعتی اسپندار

آبان  96تاکنون
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فعالیت های آموزشی و اجرایی :
مدیر تاالر ایمنی انجمن مجازی  HSEایران
مدیر و موسس اولین وبالگ بهداشت حرفه ای ایران در رنکینگ گوگل www.jalali-hse.blogfa.com
مسئول برگزاری دوره های آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دبیر تیم ستاد مدیریت بحران شهرک صنعتی لیاء
عضو کمیسیون ساماندهی  HSEکشور
عضویت در تیم کارشناس همراه و ارزیاب نشان بلوغ  HSEانجمن مدیریت سبز ایران
ارزیاب بلوغ  HSEشرکت ذوب آهن اصفهان در آذر  ( 93انجمن مدیریت سبز ایران )
ارزیاب بلوغ  HSEپاالیشگاه آبادان در دی  93و آذر  ( 94انجمن مدیریت سبز ایران )
ممیز  HSE-MSپاالیشگاه تبریز در مرداد  ( 94شرکت  AQCانطباق کیفیت آسیا )
ممیز  IMSشرکت صنایع مفتولی زنجان در شهریور  94و دی ( 95شرکت  AQCانطباق کیفیت آسیا)
ممیز  IMSشرکت بید وایر در دی ( 95شرکت  AQCانطباق کیفیت آسیا)
سرارزیاب بلوغ  HSEپتروشیمی پارس عسلویه در دی  ( 95انجمن مدیریت سبز ایران )
سرارزیاب بلوغ  HSEمس کرمان در دی  ( 95انجمن مدیریت سبز ایران )
سخنرانی در همایش روز جهانی  HSEبه نمایندگی از نفیس نخ به عنوان  HSE Best Practiceسال 92
استقرار  IMSدر نفیس نخ
استقرار مدل بلوغ  HSEدر نفیس نخ
اجرای پروژه  Ergo proدر شرکت  Nestleدر سال 1394
تدریس دوره آموزشی ارگونومی در شرکت آهن فوالد قزوین در سال 1390
تدریس دوره آموزشی فرهنگ ایمنی و  LOTOدر شرکت کاشی پارس قزوین در سال 1395
تدریس دوره آموزشی ارزیابی ریسک در شرکت کاشی پارس قزوین در سال 1396
تدریس دوره آموزشی مدل بلوغ  HSEدر بانک شهر در اسفند 1395
تدریس دوره آموزشی  HSE-MSدر دانشگاه علم و صنعت تهران در شهریور 1396
تدریس دوره آموزشی  HSE-MSدر دانشگاه علوم پزشکی تهران در مهر 1396
تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک  ISO 31000در دانشگاه علوم پزشکی تهران در مهر 1396
مدرس و ممیز رسمی آکادمی  DASانگلستان
استقرار مدیریت ریسک در شرکت کاشی پارس در تابستان و پاییز 1396
تدریس دوره آموزشی  Risk managementبرای شرکت های استان البرز از طریق  DASانگلستان و پایش
سیستم پارسیان در آبان 1396
تدریس دوره آموزشی الزامات و ممیزی  ISO 45001برای شرکت های یزد از طریق  DASانگلستان و سازمان
استاندارد یزد در اردیبهشت 97
تدریس دوره آموزشی  HSE-MSدر جهاد دانشگاهی کرمانشاه در دی 96
سرارزیاب بلوغ  HSEپتروشیمی پارس عسلویه در دی )  96انجمن مدیریت سبز ایران(
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سرارزیاب بلوغ  HSEدر  OIECعسلویه در دی )  96انجمن مدیریت سبز ایران(
سرارزیاب بلوغ  HSEدر پتروشیمی زاگرس عسلویه در دی )  96انجمن مدیریت سبز ایران(
تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک برای شرکت های قزوین از طریق  DASانگلستان و آبادراهان
در اسفند 97
تدریس دوره آموزشی الزامات و ممیزی  ISO 45001برای شرکت های قزوین از طریق DASانگلستان و آبادراهان
در فروردین  1397در سازمان صنایع و معادن
تدریس دوره آموزشی ایمنی رانندگی برای شرکت های استان تهران از طریق شرکت TUV Hessenآلمان در
فروردین 97
تدریس دوره آموزشی ایمنی ماشین آالت برای شرکت های استان تهران از طریق شرکت  TUV Hessenآلمان
در فروردین 97
ممیزی  ISO 45001و  ISO 14001از طریق  DASانگلستان در شرکت  KPBبندرعباس تیر 1397
تدریس دوره سرممیزی  ISO 45001در آکادمی  DASانگلستان  ) 2018تهران(
تدریس دوره آموزشی الزامات و ممیزی  ISO 45001در آکادمی  DASانگلستان  ) 2018تهران(
تدریس دوره آموزشی مدیریت دانش در دانشگاه کار قزوین از طریق شرکت همفا اردیبهشت 1397
تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک برای شرکت های قزوین از طریق دانشگاه کار و شرکت همفا – اردیبهشت 97
تدریس دوره آموزشی مدیریت تغییر در شرکت سداد از طریق  DASانگلستان تیر 1397
تدریس دوره آموزشی مدیریت استراتژی در شرکت سداد از طریق  DASانگلستان مرداد 1397
تدریس دوره آموزشی مدیریت دانش در شرکت سداد از طریق  DASانگلستان تیر 1397
تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک  ISO 31000در شرکت سداد از طریق  DASانگلستان شهریور 1397
ممیز  IMSشرکت بید وایر در دی ( 95شرکت  AQCانطباق کیفیت آسیا)
تدریس دوره آموزشی  5Sبرای شرکت های استان قزوین از طریق شرکت همفا شهریور 1397
ممیزی  IMSفاز  14پارس جنوبی از طریق  DASانگلستان مرداد 1397
ممیزی  IMSشرکت پترونیوار همدان از طریق  DASانگلستان مرداد 1397
ممیزی  IMSو  HSE.MSشرکت پترونیوار همدان از طریق  DASانگلستان مرداد 1397
ممیزی  IMSسکوی نفتی بندرعباس از طریق  DASانگلستان تیر 1397

مهارت ها :








نرم افزار) Microsoft Word – PowerPoint - Excel ( office
تسلط کامل بر وبالگ نویسی و اینترنت
فن بیان
آشنایی با اصول سرپرستی
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
آشنایی با استقرار 5S

زبان انگلیسی :

خواندن و نوشتن و ترجمه و مکالمه در حد خوب

فعالیت های تحقیقاتی دانشجویی
طرح تحقیقاتی و پژوهشی مصوب در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با عنوان ارزیابی ریسک دستگاه کاردینگ نساجی با
روش FMEA
ارائه مقاله " با عنوان ارتباط بین نظارت و نرخ رفتارهای ناایمن " در هفتمین همایش سراسری ایمنی و بهداشت کار
در اردیبهشت 90
ارائه مقاله " ارزیابی ارتباط بین رفتارهای ارگونومیک و میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در یکی از کارخانجات
نساجی" در نخستین همایش دوساالنه ارگونومی ایران در مهر 93
ارائه مقاله " ارزیابی ارگونومی ایستگاه های کاری در شرکت  Nestleایران با روش های  MACو  " ARTدر
قالب سخنرانی در دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوساالنه ارگونومی ایران -مهر 1395
ارائه مقاله " ارزیابی اختالالت اسکلتی عضالنی مشاغل بیمارستانی با روش  " RULAدر قالب پوستر در دهمین
همایش سراسری ایمنی و بهداشت کار – اردیبهشت 1396
ارائه مقاله " بهبود وضعیت ارگونومی از طریق مداخالت بر پایه روش های  MACو  ARTو & Pushing
 " Case study: Nestle IRAN Co -Pullingدر دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و
صنایع نفت و گاز

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

مدارک
مدرس کارگاه وبالگ نویسی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین همراه با اخذ مدرک
الزامات  (Health, Safety Environment–Management System) HSE-MSاز آکادمی  TUVآلمان
اخذ گواهی الزامات  OHSAS 18001:2007از آکادمی  VNZآلمان
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اخذ گواهی  Risk assessmentاز آکادمی  VNZنیوزلند
اخذ مدرک تقدیر از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
شرکت در دوره  5Sهمراه با اخذ مدرک ملی
کمک های اولیه درجه  1از هالل احمر جمهوری اسالمی ایران سال 1388
اخذ گواهی  Accident & Analysis Hazardاز آکادمی  AJAژاپن و ایاالت متحده امریکا سال 2010
شرکت در دوره ایمنی کار با مواد شیمیایی همراه با اخذ مدرک ملی
شرکت در دوره  WINOWASبرگزار شده در مرکز بهداشت شهرستان البرز
اخذ گواهی ممیزی داخلی  OHSAS 18001:2007از آکادمی  TUVآلمان سال 2010
اخذ گواهی ارزیابی ریسک با نرم افزار  PHA-Proاز دانشگاه صنعتی شریف سال 2010
اخذ گواهی ممیزی  IMSبر اساس  ISO 19011از آکادمی  ISOQARسال 2011
اخذ گواهی ممیزی داخلی  HSE-MSاز آکادمی  TUVآلمان سال 2010
اخذ گواهی  Accident causes & Future workshopاز آکادمی رسا ایران سال 2010
اخذ گواهی QMS Requirements based on safety measures on chemical materialsاز آکادمی
 NASAایران – سال 2010
اخذ گواهی ممیزی داخلی  ISO 9001:2008از آکادمی  SGSانگلستان سال 2014
اخذ گواهی اقتصاد مهندسی  HSEاز آکادمی  QMSایتالیا سال 2012
مدیریت پروژه  PMBOKسال 1394
دوره آموزشی ثبات زیست محیطی سال  1394از ) E-Learning ( Nestle NEST
دوره آموزشی دسته بندی رویدادها سال  1394از ) E-Learning ( Nestle NEST
دوره آموزشی رفتار مبتنی بر ایمنی سال  1394از ) E-Learning ( Nestle NEST
دوره آموزشی  Risk Reckonerسال  1395از ) E-Learning ( Nestle NEST
دوره آموزشی  Problem solving with GSTDسال  1395از ) E-Learning ( Nestle NEST
دوره آموزشی  Performance Measureسال  1395از ) E-Learning ( Nestle NEST
دوره آموزشی  STAR feedback modelسال  1395از ) E-Learning ( Nestle NEST
دوره آموزشی  Every day coaching modelسال  1395از ) E-Learning ( Nestle NEST
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) E-Learning ( Nestle NEST  از1395  سالSafety Principles دوره آموزشی
) E-Learning ( Nestle NEST  از1395  سالSafe Driving tool kit دوره آموزشی
( Nestle NEST  از1395  سالSafety & Health during capital investment project دوره آموزشی
) E-Learning
) E-Learning ( Nestle NEST  از1395  سالSWOT دوره آموزشی تجزیه و تحلیل
) E-Learning ( Nestle NEST  از1395  سالPerformance measure دوره آموزشی
) E-Learning ( Nestle NEST  از1395  سالTrain the Trainer دوره آموزشی
)E-Learning( Nestle NEST  از1396  سالMicrosoft Outlook دوره آموزشی
Nestle  در1395  سالSHE map  درCertify گواهی
) E-Learning ( Nestle NEST  از1395  سالOccupational SHE in Centre دوره آموزشی
) E-Learning ( Nestle NEST  از1394 دوره آموزشی ایمنی کار با آمونیاک سال
) E-Learning ( Nestle NEST  از1395  سالNCE advanced practices دوره آموزشی
) E-Learning ( Nestle NEST  از1395  سالNQ Foundation middle east دوره آموزشی
) E-Learning ( Nestle NEST  از1394  ) سالErgo Pro ( دوره آموزشی ارگونومی
) E-Learning ( Nestle NEST  از1394 دوره آموزشی تجهیزات حفاظت فردی سال
1394  از سازمان انرژی اتمیX-ray اخذ گواهی
1394 Nestle TPM market Leaders workshop ازAM-PM TMP step 4 اخذ گواهی
1394  انگلستانQAL  از آکادمیOffice Ergonomic اخذ گواهی
1394  انگلستانQAL  از آکادمیErgonomic Risk Assessment اخذ گواهی
1394  انگلستانQAL  از آکادمی5S اخذ گواهی
1394  انگلستانQAL  از آکادمیEarthquake Safety اخذ گواهی
1394  انگلستانQAL  از آکادمیLadder Safety اخذ گواهی
1394  انگلستانQAL  از آکادمیMachinery Safety & Guarding اخذ گواهی
1394  انگلستانQAL  از آکادمیErgonomics Intervention in the Industry اخذ گواهی
1394  انگلستانQAL  از آکادمیPrinciples of Fire Fighting اخذ گواهی
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اخذ گواهی )  Permit To Work ( PTWاز آکادمی  QALانگلستان 1394
اخذ گواهی  Office Safetyاز آکادمی  QALانگلستان 1394
اخذ گواهی  Accident Analysisاز آکادمی  QALانگلستان 1394
اخذ گواهی  Postural Analysis Methodsاز آکادمی  QALانگلستان 1394
اخذ گواهی  Mental Health & Stress Managementاز آکادمی  QALانگلستان 1394
اخذ گواهی  Defensive Drivingاز آکادمی  QALانگلستان 1394
اخذ گواهی  Safety Cultureاز آکادمی  QALانگلستان 1394
اخذ گواهی  Safety leadershipاز آکادمی  ALLE Trustانگلستان 1395
اخذ گواهی ارائه سیستم ها و راه حل های ایمنی در محیط کار از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت اداره کار
در سال  1395و مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی
اخذ گواهی آموزش ایمنی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت اداره کار در سال  1395و مشاور حفاظت فنی
و خدمات ایمنی
کسب عنوان کارشناس نمونه سال  89بین کارشناسان  HSEاز سوی مرکز بهداشت شهرستان صنعتی البرز و تقدیر و
دریافت لوح در سال  90در روز جهانی بهداشت و ایمنی کار
کسب عنوان کارشناس نمونه سال  92بین کارشناسان  HSEشهرستان قزوین از سوی مرکز بهداشت و تقدیر و دریافت
لوح در سال  93در روز جهانی HSE
کسب عنوان کارشناس نمونه سال  93بین کارشناسان  HSEشهرستان قزوین از سوی اداره کار قزوین و تقدیر و دریافت
لوح
اخذ گواهی سرممیزی  ISO 9001:2015از آکادمی  DASانگلستان سال 2017
اخذ گواهی سرممیزی  ISO 14001:2015از آکادمی  DASانگلستان سال 2017
اخذ گواهی ) NEBOSH IGC (1-2-3در سال 2018

کارگاه های آموزشی

( بدون دریافت مدرک )

دوره یک روزه آشنایی با مدل نوین سالمت سرمایه های انسانی ( مدل ملی سالمت منابع انسانی امریکا ) در مرکز
توسعه راه حل های منابع انسانی
کارگاه اصول مدیریت میانی
جانشین پروری
OUTLOOK
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EFQM
اصول مربیگری
دوره سه روزه اصول سرپرستی و مدیریت با تدریس Mr.Vincent
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
ارزیابی ریسک به روش  HAZOPدر اداره کار قزوین
ارزیابی ریسک به روش  FMEAدر اداره کار قزوین
Nestle market SHE leader-

Machinery safety & Zero Access
2016
pmpec CO

NEBOSH IGC 1 – 2 – 3
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