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 علی موالئینام و نام خانوادگی : 

 13 70/ 10 /30تاریخ تولد : 

 متاهلوضعیت تاهل :                                            تهرانمحل تولد : 

 معافیتوضعیت نظام وظیفه : 

 جانبازی پدردر صورت داشتن  معافیت ، علت را ذکر کنید: 

 تهرانمحل سکونت فعلی: 

 

 لطفا سوابق تحصیلی خود را در جدول زیر تکمیل نمایید.        سوابق تحصیلی

 از سال تا سال تحصیلآموزشگاه محل / شهر  رشته و گرایش تحصیلی مقطع تحصیلی

 89 عالمه امینی ریاضی فیزیک دیپلم

    کاردانی

 93تا  89 و تحقیقاتعلوم  –آزاد اسالمی  مهندسی نفت کارشناسی

 96تا  94 و تحقیقاتعلوم  –آزاد اسالمی  (HSE)محیط زیست  مدیریت کارشناسی ارشد

    دکتری

 

 لطفا سوابق کاری خود را در جدول زیر تکمیل نمایید. در صورت بیشتر بودن سوابق به جدول زیر اضافه نمایید.سوابق کاری     

 شرکت / سازمان
مدت فعالیت 

 )ماه(
 سمت شغلی

دریافتی آخرین حقوق 

 )تومان(

 HSE 700.000کارشناس  12 نوسازان گستر هانا

 HSE 900.000افسر  6 ایمن سال کار / پروژه مصلی

 HSE 2.400.000کارشناس  14 ایمنی/آبفای غرب تهراننداگستر 

 HSE 4.000.000کارشناس  21 آبروت / پروژه دانشگاه امام باقر

 HSE 4.000.000کارشناس  4 2پاسارگاد/ بیمارستان آتیه 

 

 سال  3کلیه سوابق بیمه )سال و ماه( : 
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 )مثال: ارزیابی ریسک، آموزشی ایمنی و . . . ( دوره های آموزشی را که گذرانده اید در این قسمت ذکر کنید.         دوره های آموزشی

 مدرک دارم/ندارم محل/سازمان برگزاری دوره مدت زمان )ساعت/روز( عنوان دوره

شناسایی خطرات و 

 ارزیابی ریسک
 دارم مرکز تحقیقات و تعلیمات  16

 دارم مرکز تحقیقات و تعلیمات  40 ایمنی عمومی

 دارم مرکز تحقیقات و تعلیمات  40 45001مستندسازی ایزو

 دارم مرکز تحقیقات و تعلیمات  20 45001ممیزی ایزو

 دارم مرکز تحقیقات و تعلیمات  20 ایمنی جراثقیل ها

HSE plan 40 دارم آبفای غرب تهران 

Ohsas18001 40 QAL دارم 

 

 ، برنامه نویسی و یا نرم افزار تخصصی و .  . . (ICDL)مثال:  مهارت های خود را در جدول زیر تکمیل نمایید.مهارت ها        

 

 

 برای هر بخش )ضعیف / متوسط / عالی( را قرار دهید. در صورت داشتن مهارت در زبان های خارجی ، جدول زیر را تکمیل نمایید.زبان خارجه     

 

 

 در صورت عالقه به سواالت زیر پاسخ دهید

 HSEمدیر واحد  لحاظ شغلی کجا هستید؟پنج سال آینده، شما از  -1

 پیگیری مستمر نقطه قوت شما چیست؟ -2

 بی خوابی  نقطه ضعف شما چیست؟ -3

 HSEکارشناس  دوست دارید به چه کاری مشغول شوید؟ -4

 محل فراگیری  تجربی / علمی مهارت
مدرک 

 دارم/ندارم

 میزان تسلط 

 متوسط/ عالی

Icdl عالی - - تجربی 

 متوسط دارم مرکز تحقیقات علمی ارزیابی ریسک

HsePLAN متوسط دارم مرکز تحقیقات علمی 

ERP متوسط دارم آبفای غرب علمی 

 درک مطلب خواندن نوشتن مکالمه نوع زبان

 متوسط عالی متوسط متوسط انگلیسی
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