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سوابق كاري
  1393مدرس دوره آموزشي ايمني حمل و نقل در پااليشگاه، پااليشگاه نفت شازند اراك ( تابستان(
 1393راه هاي برون شهري استان چهار محال بختياري( بهار و تابستان  كارشناس پروژه مميزي(
  مترو تبريز 4كارشناس پروژه انحراف ترافيك معابر شهري، شهرستان تبريز، پروژه مطالعات ترافيكي خط
 كارشناس مطالعات ترافيكي احداث تونل شهري، شهرستان دزفول
 1393كرمانشاه( تابستان  كارشناس پروژه مميزي راه هاي برون شهري استان(
  1392مشهد(زمستان  –كارشناس پروژه مميزي ايمني كريدور تهران(
  1392تهران(خيابان سربي و شبكه معابر اطراف) (زمستان  13كارشناس پروژه ساماندهي ترافيكي معابر منطقه(
  تهران) به بزرگراه شهيد ياسيني (زمستان 13كارشناس پروژه امكانسنجي ايجاد دسترسي جديد از خيابان سفيد كوه (منطقه

1392(  
  1392كارشناس پروژه ساماندهي خطوط اتوبوسراني خيابان پيروزي (پايانه شهيد براري) (پاييز و زمستان(
  سازي معابر شهري شيرازخيز و ايمناصالح هندسي، ساماندهي، شناسايي نقاط حادثه"كارشناس پروژه"

 مرتبط با  مدرس دوره هايHSE  1392، پااليشگاه نفت شازند اراك(بهار و پاييز(
 )مركز تحقيقات حمل و نقل طراحان پارسه، همكاري در پروژه مطالعاتي برگه هاي ايمني موادMSDS) (1389-1390(
  شركت پوشش لوله ماهشهر، كارشناسHSE )1388(
 )ساعت) 240دروه كارآموزي، شركت ملي نفت مركزي، منطقه نار و كنگان
 1385كارآموزي، شركت مهندسي و توسعه گاز( تابستان  دوره(
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  سيزدهمين  »بررسي تأثير به كارگيري بليط الكترونيك بر ميزان رضايت شغلي رانندگان اتوبوس هاي شهري تهران«مقاله
  1392كنفرانس بين المللي مهندسي ترافيك، تهران، 

  ي شاخص ريسك در حمل جاده اي كاالي خطرناك(ارايه« موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد باHAZMAT «( استاد
  )1392راهنما، جناب آقاي دكتر غالمرضا شيران، (

 )1385تهيه كتابچه آموزشي راهنماي ايمني در عمليات حفر ترنچ براي شركت مهندسي و توسعه گاز(  
  مهارت ها

  تسلط به زبان انگليسي
   Aimsun ،ArcGIS ،MATLABآشنايي با نرم افزارهاي 

 ISO 14001:2004 – ISO 9001: 2008 – OHSAS 18001:2007آشنا با 

  
  موزشي و مدارك علمي (به انگليسي)كارگاه هاي آ

و ايزو  EPAدوره آموزشي اندازه گيري و مانيتورينگ آالينده هاي زيست محيطي بر اساس استانداردهاي   1388تير 
 TÜV Rheinlandمدرك از مؤسسه آكادمي  –مدرس: دكتر مهدوي  –ساعت)  16(

 EPA-B-09/01 18شماره مدرك:     

 –ساعت)  16دوره آموزشي ارزيابي اثرات زيست محيطي بر اساس دستورالعمل تخصصي زيست محيطي (  1388تير 
 TÜV Rheinlandمدرك از مؤسسه آكادمي  –مدرس: دكتر مهدوي 

 EiA-B-09/01 18شماره مدرك:     

  دوره بازرسي جوش، سطح يك و دو  1386اسفند 
 

   


