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 محمد امین بهادراننام و نام خانوادگی : 

 5031/ 20/   02تاریخ تولد :     

 متاهلوضعیت تاهل :                                                    یاسوجمحل تولد :   

 معافیتوضعیت نظام وظیفه : 

 الغری-پزشکیدر صورت داشتن  معافیت ، علت را ذکر کنید: 

  خیابان مهران جنوبی-مترو شهرک شریعتیجنب -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

 - - - دیپلم

 - - - کاردانی

 صنایع پاالیش مهندسی شیمی کارشناسی
آزاد دانشگاه 

 رانان/گچساگچسار
5031/5031 

 5010/5011 اهر/اهرآزاد دانشگاه  HSEمهندسی شیمی  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(

 1 )تهران(بهشت قندیل
کارشناس ایمنی و 

 حفاظت کار
 تومان 3222222 

 تومان HSE 1122222مسئول  53 )تهران(بهتاز شیمی

 تومان 0222222 کارشناس ایمنی 50 )یاسوج(بشار گستر

 تومان 1722222 و آتشنشان HSEافسر  7 )عسلویه(پتروهمگام

 تومان HSE 0122222کارشناس  51 )عسلویه(پارس کیهان
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 ماه 7سال و  1کلیه سوابق بیمه )سال و ماه( : 

 

 )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

در پروژه  HSEافسر 

 های صنعت نفت و گاز
 بندر کنگانفنی و حرفه ای  ساعت 502

 مدرک دارم

خطرات گاز سولفید 

 هیدروژن
 ساعت 0

POMCمدرک دارم پارس جنوبی( 51)فاز 

 ساعت 0 ت بندیاربسد
 پتروپارس ایران

 پارس جنوبی( 51)فاز

 مدرک دارم

 ساعت 0 باربرداری
 پتروپارس ایران

 پارس جنوبی( 51)فاز

 مدرک دارم

 مدرک دارم فنی و حرفه ای یاسوج ساعت HSE-MS 12مدیریت 

 ساعت 03 راه اندازیپیش پرمیت 
 پتروپارس ایران

 پارس جنوبی( 51)فاز

 مدرک دارم

 ساعت 02 آتشنشان داوطلب
و خدمات ایمنی آتشنشانی 

 هر تهرانش
 مدرک دارم

 ساعت 0 کار در ارتفاع
 پتروپارس ایران

 پارس جنوبی( 51)فاز
 دارمنمدرک 

 

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

 
 محل فراگیری  تجربی / علمی مهارت

مدرک 

 دارم/ندارم

 میزان تسلط 

 متوسط/ عالی

دارمنمدرک  محل کار و منزل  تجربی آفیس  خوب 

دارمنمدرک  محل کار و منزل تجربی اینترنت  خوب 

 خوب مدرک ندارم منزل تجربی نصب ویندوز
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 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 لحاظ شغلی کجا هستید؟پنج سال آینده، شما از  -5

 تالش،پیگیر،اعتماد بنفس نقطه قوت شما چیست؟ -0

 -نقطه ضعف شما چیست؟ -0

 HSE کارهای مربوط به واحد دوست دارید به چه کاری مشغول شوید؟ -1

 تفریحی ،مطالعه،ورزش چه فعالیت هایی را در زمان آزاد خود انجام می دهید؟ -1

 درک مطلب خواندن نوشتن مکالمه نوع زبان
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