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 مشخصات پرسنلی :

 1359تاریخ تولد :                             نام پدر : محمد                احسان منصوری               نام و نام خانوادگی :       

  وضعیت تاهل :  متاهل                                                      محل تولد : ایالم          

 خدمت نظام وظیفه : معافیت تكفل        

  

 تحصیالت :            

 1387   ایمنی صنعتی دانشگاه آزاد واحد ایالم سال کاردانی -1

 1390   کارشناسی ایمنی صنعتی دانشگاه آزاد واحد دهاقان / اصفهان -2

 

 

 

 



 سوابق کاری :                                              

 تاکنون   -   7/95

 خط صادراتی)نفت شهر( ،خط لوله ششم سراسری گاز - HSEناظر –مهندسین مشاور انرژی خاور میانه )مهندسی توسعه  گاز( 

 7/95 الی  3/95

 سومار)کرمانشاه( سد مخزنی -پیمانكار ایمنی    –موسسه بعثت )قرارگاه خاتم (  

 2/95الی  2/92

 خط لوله ششم سراسری گاز ، ، خط صادراتی - HSEناظر –مشاور قدس نیرو)مهندسی توسعه گاز(  مهندسین

 12/91الی   8/90

 ایالم،  چنگوله &میادین نفتی آذر  -  HSEناظر  -مشاور قدس نیرو)مهندسی توسعه نفت(  مهندسین

 7/90الی    6/89

 16&15 های فاز پاالیشگاه عسلویه  - HSEکارشناس  -ه شهید رجایی ژموسسه وی

 6/89الی  2/89

 ایالم ، دکلهای حفاری نفت  - HSEسرپرست  -ی گستر پارس ژانرشرکت  

 2/89الی  7/88

 پاالیشگاه نفت تهران - HSEکارشناس  - IOEC- IGCمشارکت احسان

 7/88الی  3/88

 فوالد مبارکه اصفهان واحد تجهیز و تعمیر خطوط ریلی - HSEسرپرست  -بهین ریل شرکت  

 12/83الی  4/83

 10&9عسلویه  پاالیشگاه فازهای   - HSEافسر   –توان شرق شرکت  

 



 3/83الی  6/82

 5&4عسلویه پاالیشگاه فازهای   – HSEواحد آموزش  -شرکت گاما 

                                     

 دوره های آموزشی :                                          

 1388تهران سال – ICSدر شرکت ISO 14001دوره آموزشی  -1

کار در ارتفاع / جوشكاری برشكاری / الكتریكال ... واحد آموزش شرکت سپانیر فاز   دوره آموزشی ایمنی -2

 عسلویه بوشهر 16@15

/ کار در  RT/ الكتریكال/ رادیو گرافی H2Sگاز  /در جوشكاری و برشكاری )ایمنی OSHAدوره پیشرفته  -2

 ارتفاع و.....در واحد آموزش پاالیشگاه نفت تهران

در واحد آموزش   SCAFOOLDING/رادیو گرافی صنعتی / H2S/FIRST AIDگاز   دوره های آموزشی ایمنی-3

 بوشهر–عسلویه  5و4فاز  شرکت هیوندا 

 مهارتها:                                                    

  کامپیوترآشنایی -

 آشنایی با زبان انگلیسی-

 کارگاهی GENERAL)گذراندن دوره های ایمنی عمومی)-

 HSE PLANبهداشتی و زیست محیطی و ،آشنایی با ارزیابی های ریسك های ایمنی  -

 

  : eh.mansori@yahoo.comE mail                                         09185117882 تماس: 

 

mailto:eh.mansori@yahoo.com

