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  تحصیالت -2

 شهر محل تحصیل / کشور نام واحد آموزشی گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 - بهداشت محیط لیسانس
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 درمانی شهید بهشتی
 ایران/ تهران

 

 سوابق حرفه ای  -3

 نام سازمان/شرکت
 مدت همکاری

 تمام وقت / وقتپاره  سمت
 سال تا سال از

 تمام وقت بهداشت بازرس مرکز 1386 1384 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدیریت پسماند شهرداری 

 شیراز

 تمام وقت کارشناس نظارت 1388 1386

 تمام وقت مدیراجرایی 1389 1388

 تمام وقت معاون اجرایی 1390 1389

 تمام وقت سازمانمدیرعامل  تاکنون 7/11/1391
 

 : ها  عضویت -4

  هیأت مدیره سازمان مدیریت پسماند 

 و استان شهرستان شیرازمدیریت پسماند   کارگروه 

  شیرازبهداشت و درمان  کارگروه 

  شورای مدیران عامل پسماند کالن شهرها 

  داوران نظام پیشنهادات شهرداری 

 و ...

 
 

 : تجارب -5

  ،مدیریت و نظارت بر حسن اجرای عناصر موظف پسماندها در  زمینه تولید، ذخیر سازی، جمع آوری ، حمل

 انتقال ، پردازش و دفع پسماندها 

  مدیریت بر برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر آموزش شهروندی و فرهنگسازی مدیریت پسماند 

 خوشبخت نام خانوادگی: روح اله  نام:
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 ریت پسماند شیرازتفصیلی مدی جامع و تهیه وتدوین طرح مدیریت و نظارت بر 

  مدیراجرای برنامه تنظیف شهری 

  نظارت بر احداث، راه اندازی و بهره برداری آزمایشگاه تخصصی پسماند 

  نظارت بر احداث و بهره برداری خطوط تفکیک و پردازش پسماند در مقصد 

  نظارت بر اجراء و نظارت بر تولید کودهای آلی کمپوست و ورمی کمپوست 

  طرح توسعه نیروگاه بیوگاز سوز نظارت بر اجرای 

  نظارت بر آنالیز فیزیکی خاک و نخاله و اجرای ساماندهی  و پردازش خاک و نخاله های ساختمانی 

   سیستم مدیریتی و حفظ و نگهداشت  استقرارمدیریت برISO9001-2008 

  سیستم نظام آراستگی محیط کار  استقرار(5S) 

    مدیر تهیه بهاء تمام شده خدمات سازمان 

 مدیر اجرایHSE-Ms  وIMS  درسازمان مدیریت پسماند 

  اداری سالمت و تحول برنامه اجرایی و راهبری راهبری کمیته 

 شیراز شهرداری ساله 5 برنامه راهبری گروه  

  شیراز شهرداری ساله 20 راهبردی برنامه راهبری 

 و ...
 

 

 : یآموزشدوره های   -7

 آشنایی با کمیسیون های شهرداری 

 حقوق شهروندی 

  نقش فناوری اطالعات در مدیریت و توسعه شهری 

 مدیریت استراتژیک 

 کنترل بهداشتی و زیست محیطی محل های دفع پسماندها 

 تکریم ارباب رجوع 

 منشور اخالقی 

 حسابداری مالی خدماتی 

 HSE – MS 

  هوشمندکاربرد داده کاوی در مدیریت شهری و شهر 

 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 

 تجزیه  و تحلیل اقتصادی طرح ها و پروژه ها 

 مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری 
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 آینده پژوهی و مدیریت بحران شهری 

 شفافیت و سالمت اداری 

 ت منابع مالی و مصارفمدیری 

  رویارویی با بحراننقش آموزش و مشارکت های مردمی در آمادگی، مقابله و 

 مدیریت بحران 

 مدیریت زمان 

 مدیریت تغییر 

 ایمنی و بهداشت محیط کار و جلوگیری از حوادث 

 SHZGIS 

 مفاهیم پایه فناوری اطالعات 

 ه به بالیای طبیعی هاقدامات ایمنی در مواج 

  اصول ممیزی داخلی سیستمهای کیفیت بر مبنای استانداردISO 9001 - 2008 

  اصول ایمنی حریق 

  مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 

  آواربرداری و برف روبی 

  اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری 

  ایمنی و بهداشت محیط کار و جلوگیری از حوادث 

  مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری 

 و سرما در شهر شیراز  فبحران بر 

 اری کالنشهرها آیین نامه معامالت و مناقصات شهرد 

  قوانین و مقررات حقوقی شهرداری ها 

  ومدیریت بحران HSE 

 )دوره آموزشی زباله سوز )ژاپن 

 مدیریت پسماندها 

 روش های تصفیه شیرابه 

 حسابداری مالی مقدماتی 

 و ..
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 : دستاوردها و افتخارات -8

 

  ثر ؤجشنواره ملی مولفه های اجتماعی مدریافت تندیس مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سالمت  از

 1396بر سالمت در سال 

  ،دریافت تندیس مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سالمت )جهت عملکرد مناسب در زمینه بهداشت

در ارتباط با شهروندان و کارکنان سازمان( از جشنواره ملی مولفه های اجتماعی  HSEایمنی و محیط زیست 

 1395در اسفندماه  موثر بر سالمت

 س ملی چهره های نامی صنعت و اقتصاد با رویکرد برندهای مسئولیت پذیر نکسب مقام برتر و دریافت نشان کنفرا

 1395ماه  اجتماعی در مرداد

  کسب مقام برتر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در میان دستگاههای اجرایی کشور در اسفندماه

1394 

 1394 در سال در هجدهمین نمایشگاه بین الملی محیط زیست مقام برتر 

 94و  93های سازمان برتر در زمینه اجرای موازین بهداشت حرفه ای در استان فارس در سال 

  کسب مقام سازمان برتر در حوزه محیط زیست و بهداشت شهری در چهارمین نمایشگاه بین المللی جامع مدیریت

  93 های کشور درسال شهری و دستاوردهای شهرداری

  95و مدیر نمونه در جشنواره مهر خدمت  92در جشنواره مهر خدمت  91سازمان برتر سال 

  جهت شهرداری برتر در دومین نمایشگاه  1390لوح تقدیر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درسال

 جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های کشور در تهران 

 ه دستیابی به سالمت شاغلینمدیر نمون  

 مدیر نمونه استان در انجام الزامات ایمنی وبهداشت مجموعه تحت اختیار  

 مقام برتر در  شانزدهمین نمایشگاه محیط زیست  

 نشان زرین چهره های نامی صنعت واقتصاد کشور  

 اجرای طرح خود بازرسی ایمنی برای اولین بار در کشور 

 و ...

 

 


