
 

 كاري  رزومه

 مشخصات فردي 

                                 GHAFARIغفاري   نام خانوادگی  :               HAFEZحافظ  : نام

 ایمنی صنعتی و محیط كار)مقطع كارشناسی( مهندس

 ها گواهینامه

         ( ازOHSAS 18001اشت حرفه اي )اخذ گواهینامه مبانی ، ساختار ، مستند سازي و ممیزي داخلی سیستم ایمنی و بهد

 آلمان –آكادمی توف ایران 

 آلمان –از آكادمی توف ایران    1009اخذ گواهینامه مبانی ، ساختار ، مستند سازي سیستم مدیریت كیفیت  -

 اخذ گواهینامه ایمنی فنی و تخصصی جرثقیلها از شركت نواندیشان بهسازي صنایع پیشرو

 و نقل از مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار اخذ گواهینامه حمل 

 آلمان –از شركت آكادمی توف ایران  9اخذ گواهینامه بازرسی جرثقیلها و باالبر ها سطح 

 آلمان –از شركت آكادمی توف ایران  2اخذ گواهینامه بازرسی جرثقیلها و باالبر ها سطح 

 آلمان -از شركت توف نورد ایران  OHSAS 18001:2007اي اخذ گواهینامه سرممیزي ایمنی و بهداشت حرفه 

 از شركت توف آسیا نماینده انحصاري شركت 5S)اخذ گواهینامه اصول ساماندهی محیط كار )

 TUV-Rheiniand آلمان 

 اخذ گواهینامه اصول ایمنی و بهداشت كار از مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار 

( از 90091ي نوین ، نیاز سنجی ، برنامه ریزي و سنجش اثر بخشی آموزشی مبتنی بر استاندارد )اخذ گواهینامه شیوه ها

 آلمان TUV-Rheiniand شركت توف آسیا نماینده انحصاري شركت

                     ( از شركت توف آسیا نماینده انحصاري شركتiso 9001اخذ گواهینامه ممیزي داخلی سیستم مدیریت كیفیت )

 TUV-Rheiniand آلمان 

 IMQاخذ گواهینامه شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک از شركت 

 اخذ گواهینامه دوره هاي ایمنی و كمکهاي اولیه از هالل احمر ایران  



 اخذ گواهینامه كمکهاي اولیه و امداد  نجات تکمیلی و پایانی از هالل احمر ایران

 المللی مبلهاي جوش از مهندس بین اخذ گواهینامه سی

 

 سوابق كاري 

مسئول ایمنی شركت ماشین سازي و سازه هاي صنعتی آستو)سازنده استراكچر هاي عظیم و قطعات نیروگاهی ( از 

 تا )ادامه دارد (. 9131سال 

 تا پایان پروژه (. 9131تنی كلینکر سیمان آبیک )از سال  30000مسئول ایمنی پروژه سیلوي 

 تا اخذ گواهینامه و انجام سه دوره ممیزي این شركت(. مشاور ایزوي شركت سپهر سوله

 شركت ماشین سازي و سازه هاي صنعتی آستو OHSAS 18001  ISO 9001 :نماینده مدیریت در   

 مسئول ایمنی برج تجارت قزوین )بلندترین ساختمان در استانهاي كشور(

 بازرس انجمن صنفی بهداشت حرفه اي استان قزوین

 

 هاي آموزشی برگزاري دوره

 تدریس ایمنی جرثقیلها و ادوات باالبري در شركت ملی مهندسی نفت براي مسئولین ایمنی  -

 عمومی در متروي مشهد از پروژه هاي قرارگاه خاتم االنبیاء HSEتدریس  -

 عمومی در متروي تهران ایستگاههاي الین هفت ) ایستگاه بریانک ، نونهاالن و ... (. HSEتدریس  -

 یس كمکهاي اولیه در تهران شركت حفاري داناتدر -

 تدریس ادوات باالبري و جرثقیلها و لیفتراكها در كیش شركت حفاري دانا -

 در تهران شركت حفاري دانا ایمنی در جوشکاريتدریس  -

 تدریس ایمنی لیفتراک در تهران شركت حفاري دانا -

ر تونل در راه آهن تهران )رهاب( ازپروژه هاي قرار گاه تدریس ایمنی ، بهداشت  و كمکهاي اولیه در پروژه حف -



 خاتم االنبیاء

تدریس ایمنی ، بهداشت  و كمکهاي اولیه در پروژه حفر تونل در كرمانشاه ) سرپل ذهاب( از پروژه هاي  قرار گاه -

 خاتم االنبیاء

 و كمکهاي اولیه در پروژه حفر تونل در اصفهان )فاطر( از پروژه هاي قرار گاه خاتم االنبیاءتدریس ایمنی ، بهداشت   -

تدریس ایمنی ، بهداشت  و كمکهاي اولیه در پروژه حفر تونل ماشین رو در شیراز از پروژه هاي قرار گاه خاتم  -

 االنبیاء

 ونل اصفهان از پروژه هاي قرار گاه خاتم االنبیاءتدریس ایمنی عمومی ، بهداشت  و كمکهاي اولیه در پروژه حفر ت -

تدریس ایمنی عمومی ، بهداشت  و كمکهاي اولیه در پروژه حفر تونل شهر كرد )چغاخور( از پروژه هاي قرار گاه  -

 خاتم االنبیاء

 تدریس جرثقیلها و ادوات باالبري براي مدیران و كارشناسان ایمنی و بهداشت در عسلویه منطقه ویژه  -

 )شمس آباد قم( كمپرسورتدریس جرثقیلها و ادوات باالبري براي اپراتورهاي شركت توربو  -

 تدریس ایمنی ، بهداشت  و كمکهاي اولیه در سیمان اكباتان همدان -

 تدریس مدیریت بحران در سیمان هرمزگان براي مدیران  -

 ژه موج شکن(تدریس مدیریت بحران و واكنش در شرایط اضطراري در عسلویه )پرو -

 پاوه تونل  تدریس مدیریت بحران و واكنش در شرایط اضطراري در  -

 تدریس مدیریت بحران و واكنش در شرایط اضطراري در تونل امام زاده هاشم )هراز( -

 تدریس مدیریت بحران و واكنش در شرایط اضطراري در متروي تهران  -

 بین دورود و اندیمشک 1در تنگ  تدریس مدیریت بحران و واكنش در شرایط اضطراري -

تدریس ایمنی ، بهداشت  و كمکهاي اولیه در منطقه تقویت گاز تهران براي تعدادي از شركتهاي پیمانکاران این -

 مركز

 تدریس ایمنی ، بهداشت  و كمکهاي اولیه در منطقه تقویت گاز ساوه براي تعدادي از پیمانکاران این مركز -

 و كمکهاي اولیه در منطقه تقویت گاز قزوین براي تعدادي از پیمانکاران این مركز  تدریس ایمنی ، بهداشت -



 تدریس ایمنی ، بهداشت  و كمکهاي اولیه در منطقه تقویت گاز خرمدره براي تعدادي از پیمانکاران این مركز -

ادي از پیمانکاران این تدریس ایمنی ، بهداشت  و كمکهاي اولیه در منطقه تقویت گاز قم )كوه نمک( براي تعد -

 مركز

 تدریس ایمنی ، بهداشت  و كمکهاي اولیه در منطقه تقویت گاز دلیجان براي تعدادي از پیمانکاران این مركز -

 آستو و سازه هاي صنعتی  تدریس ایمنی ، بهداشت  و كمکهاي اولیه در شركت ماشین سازي -

 سئولین و مدیران انبارهاتدریس ایمنی انبار در پاالیشگاه بندرعباس براي م -

 ارزیابی ایمنی انبارهاي كارخانه مس سرچشمه )كرمان( -

 كرمان(-شهربابک  ) ارزیابی ایمنی انبارهاي كارخانه مس میدوک -

 كرمان( –ارزیابی ایمنی انبارهاي ذوب خاتون آباد ) شهربابک  -

 ن پروژه هاي خاتم االنبیاءتدریس ایمنی و بهداشت و كمکهاي اولیه براي تعدادي از پیمانکارا -

تدریس ایمنی انواع جرثقیلها ، لیفتراكها و ادوات باالبري براي مسئولین ایمنی وافسران ایمنی در شركت هاي  -

 مختلف .

از جمله  مختلف و كارخانجاتتست انواع جرثقیلها ، لیفتراكها ، بیلهاي مکانیکی و ماشین هاي راهسازي در شهرها -

، انبار آب و فاضالب  ، آب معدنی آناهیتا بلور مس سرچشمه كرمان ، سد گالوه نکاء ، شمس آباد قمپتروشیمی ایالم، 

 جنوب تهران ، روغن كشی ورامین ، تقویت گاز قزوین ، و ... .

          

 


