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 تحصیلات

 مدرک تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل تاریخ شروع خاتمهتاریخ 

 کارشناسی شیمی کاربردی کرج 0711 0731

 
 

 تخصص ها

  1 مدرس دورۀ آشنایی با اصول و مفاهیم کالیبراسیون

مدرس دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه های آزمون بر اساس استاندارد 
ISO/IEC 17025 

2  

  ISO/IEC 17025 3مدرس دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون بر اساس استاندارد 

  ISO 9001:2008 4مشاور 

  ISO 9001:2008 5 ممیز

ISO/IEC 17025:2005  مشاور  6  

  ISO/IEC 17025:2005 7 ارزیاب

  ISO/IEC 17020:2012 8 مشاور

  ISO/IEC 17020:2012 9 ارزیاب

  ISO22000:2005 11و  HACCPمشاور 

  ISO22000:2005 11و  HACCPممیز 

  ISO/IEC 17025:2005 12مدرس دوره بر پا سازی سیستم مدیریت آزمایشگاهها بر اساس استاندارد 

 مدرس دوره ارزیابی و سر ارزیابی سیستم مدیریت آزمایشگاهها بر اساس استاندارد 

ISO/IEC17025:2005  وISO/IEC 17020:2012 
13  

  ISO 22000:2005 14و سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس استاندارد  HACCPمدرس دوره های 

 مشخصات فردی

 نام : علیرضا تقوایی نام خانوادگی : عرفانیان نام پدر: نقی جنسیت : مرد

 وظیفه :  وضعیت نظام

 دارای کارت پایان خدمت 
 0731سال تولد : وضعیت تاهل : متاهل
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و جایزه ملی کیفیت  (INFDQA)، جایزه ملی غذا دارو ایران(INQA )مشاور جایزه ملی کیفیت ایران

 (ICTINQA)ارتباطات و فن آوری اطلاعات ارتوز
15  

ایران  یدارو و غذا کیفیت ملی، جایزه (INQA) ارزیاب و سر ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران

(INFDQA)و جایزه ملی کیفیت وزرات ارتباطات و فن آوری اطلاعات (ICTINQA)  و جایزه ملی

 (  IRAMITمدیریت فناوری و نوآوری )
16  

 
 

 سوابق شغلی 

 نام سازمان سمت شروع خاتمه

 ییکارشناس آزمایشگاه صنایع شیمیا 7/37 1/37
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 کرج–ایران 

3/0717 01/0733 

، رئیس آزمایشگاهکارشناس 

 ،آزمایشگاه و کنترل کیفیت ، سرممیز

 مسئول تضمین کیفیت، رئیس آموزش

 ونماینده مدیریت

 شرکت شوکو پارس

 ( IGX)گروه کارشناسان ایران  کارشناس مشاور 3/0717 1/0711

0730 1/0711 
مشاوره مدیریت در حوزه مدیر بخش 

 خدمات تخصصی و سلامت

 ( IGX)گروه کارشناسان ایران 

)کارشناس تائید صلاحیت شدۀ سازمان استاندارد در زمینۀ 

 (ISO 9001:2008خدمات مشاوره ای 

 ((NACIمرکز ملی تایید صلاحیت ایران سرارزیاب 0737 تا کنون

 

 
 

 ، ممیزی ، ارزیابی  ، پروژه های بهبود ( هکیفیت )خود ارزیابی ، آموزش ، مشاورسوابق مرتبط با مدل های تعالی / 

 سازمان شرح تاریخ

13 
در سطح  INFDQAمدیر پروژه جایزه  

 اشتهار به کیفیت )شش شرکت (
 شرکت هلدینگ پارس دارو

 شرکت موج آب IGXروز از طرف  7به مدت 3110سرممیز  18

 ساوه  –نار ایران  IGXروز ازطرف 7به مدت  HACCPسرممیز 18
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 اصفهان -سیمان سپاهان  IGXروز ازطرف 7به مدت  03178سرممیز 18

 تولید دارو IGXروز ازطرف 7به مدت  3110سرممیز 17

 آزمایشگاه رفرانس پزشکی ایران IGXروز ازطرف 7به مدت  3110سرممیز 13

 شرکت مهرام IGXروز ازطرف 7به مدت  03178سرممیز 11

 شرکت صنایع هفتم تیر اصفهان IGXروز ازطرف 7به مدت  03178سرممیز 11

 IGXروز ازطرف 7به مدت  03178سرممیز 11
مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل 

 ایران )ایزوایکو(

 آب و فاضلاب مشهد IGXروز ازطرف 7به مدت  3110سرممیز 13

 روستایی خراسان جنوبی و فاضلاب آب IGXروز ازطرف 7به مدت  3110سرممیز 13

 IGXروز ازطرف 3به مدت  03178سرممیز 13
 موسسه تحقیقات شیلات ایران 

 ) ساری ، بوشهر و بندر عباس (

 بندر امام خمینی )ره ( IGXروز ازطرف 3به مدت  3110سرممیز 13

 آب و برق خوزستان IGXروز ازطرف 7به مدت  3110سرممیز 13

11 
روز  7به مدت  77111و  3110سرممیز

 IGXازطرف
 خاورمیانه مانی فرآورده های غذایی

 گسترش بازرگانی کرمان IGXروز ازطرف 7به مدت  77111سرممیز 11

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی IGXروز ازطرف 7به مدت  3110سرممیز 11

 مرکز تحقیقات غدد درون ریز IGXروز ازطرف 7به مدت  3110سرممیز 11

 بیوسان گواه IGXروز ازطرف 7به مدت  03171سرممیز 13

 IGXروز ازطرف 7به مدت  03178سرممیز 18
  شرکت ارتباطات زیرساخت

 (آزمایشگاه مخابرات شهر زیبا)

 بیمارستان رضوی IGXروز ازطرف 7به مدت  3110سرممیز 31

 (INQA)سر ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران  38-13

نمک سمنان،  ،مهر، چای مسماارس آرد

شرکت بازرسی کیفیت و  شرکت گاز یزد،

، شرکت گاز اصفهان و استاندارد ایران

 شرکت مخابرات استان اصفهان

سر ارزیاب جایزه ملی کیفیت غذا دارو  33-13
(INFDQA) 

تهران شیمی، بهستان پخش، گز سکه، ایران 

 و زرماکارون هورمون
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33-30 
سر ارزیاب جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فن 

 (ICTINQA)آوری اطلاعات 

مخابرات استان اردبیل، شرکت مخابرات 

صنایع  ،ایران، سدید ارتباط گستر 

شرکت مخابرات تهران،  ،الکترونیک زعیم

شرکت توسعه ارتباطات پرمند و موسسه 

، فرهنگی دیجیتال کلید طلایی جهان معاصر

ارتباطات سیار ایران    بانک آینده و شرکت 

 ) همراه اول (

37 

مدیر پروژه استقرار نظام خودارزیابی بر اساس 

و مدرس دوره آشنایی با  ICTINQAجایزه 

، خودارزیابی، منطق رادار و  ICTINQAمدل 

 تدوین اظهارنامه

 شرکت پست جمهوری اسلامی ایران 

 )تهران، مشهد، ساری و اصفهان(

37 

مدیر پروژه استقرار نظام خودارزیابی بر اساس 

و مدرس دوره آشنایی با  ICTINQAجایزه 

، خودارزیابی، منطق رادار و  ICTINQAمدل 

 تدوین اظهارنامه

 شرکت ایرانیان رایان شرق

 سوابق تدریس

 روز 7مدت 
مدرس دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری 

 در آزمایشگاه های آزمون
 سیمان سپاهانشرکت 

روز 7مدت   
ری یمدرس دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گ

 در آزمایشگاه های کالیبراسیون
 صنایع هفتم تیر اصفهان

روز 7مدت   
مدرس دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری 

 در آزمایشگاه های آزمون
 شرکت مهرام

روز 3مدت   
مدرس دوره آموزشی پیاده سازی 

 ISO/IEC17025رداستاندا

 موسسه تحقیقات شیلات ایران

 (بوشهر و بندرعباس ساری،) 
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روز 7مدت  
مدرس دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری 

 در آزمایشگاه های آزمون
 شرکت تولی پرس

روز 7مدت   
مدرس دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری 

 در آزمایشگاه های آزمون

 شیلاتموسسه تحقیقات 

 (بوشهر و بندرعباس ساری،) 

روز 7مدت   
ری یمدرس دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گ

 در آزمایشگاه های کالیبراسیون

 شرکت ارتباطات زیر ساخت

 (آزمایشگاه مخابرات شهر زیبا) 

روز 1مدت   
 مدرس دوره آموزشی آشنایی با الزامات

HACCP  وISO22000 و ممیزی داخلی 
 گسترش بازرگانی کرمانشرکت 

روز 7مدت   
مدرس دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون بر 

 ISO/IEC 17025اساس استاندارد 

 موسسه تحقیقات شیلات

 (بوشهر و بندرعباس ساری،) 

روز 7مدت   
 مدرس دوره آموزشی برپاسازی استاندارد

17025   ISO/IEC 
 تولی پرس

روز 0مدت   
مدرس دوره آموزشی آشنایی با الزامات 

ISO/IEC17025 برای مدیران کشوری سازمان تات 

سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات 

 )تات(کشاورزی 

روز 1مدت   
مدرس دوره آموزشی برپاسازی استاندارد 

ISO/IEC17025 

پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای و 

سازمان  پژوهشکده کاربرد پرتوها

 انرژی اتمی

روز 7 مدت  پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی مدرس دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون 

روز 8مدت   
مدرس دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری و 

 صحه گذاری روشهای آزمون

پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای 

 کشور و پژوهشکده کاربرد پرتوها

 سازمان انرژی اتمی

روز 7مدت   
وزشی ممیزی داخلی بر اساس مدرس دوره آم

ISO/IEC17020 
 شرکت بیوسان گواه

 روز 71مدت

 ISO/IECاستاندارد   سرارزیابی مدرس دوره آموزشی

 برای ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران 17025

 

 مرکز ملی تائید صلاحیت ایران

 (نظام تایید صلاحیت ایران )

روز 1مدت  

مدرس دوره آموزشی آشنایی با الزامات                 

HACCP وISO9001 وISO22000 ممیزی داخلی 

 

 فرآورده های غذایی مانی
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 سوابق علمی و پژوهشی

  (0333)ویرایش  3110و3117رد ایزو اآشنایی با استاند»ترجمه و چاپ کتاب 

 «در صنایع غذایی و آشامیدنی
 31سال 

 11سال مبانی و واژه نامه 3111ترجمه و چاپ استاندارد ایزو 

 33سال طراحی و نرم افزار کالیبراسیون حاوی متن استاندارد های مرجع پیرامون کالیبراسیون تجهیزات

 11سال مایشگاه های پزشکیآزدر  ISO15189تدوین کتاب راهنمای کاربرد استاندارد 

 

 

 

 

 

 

 00مدت 

 روز

مدرس دوره آموزشی سرارزیابی بر اساس 

ISO/IEC17020 برای ارزیابان مرکز ملی تایید

 صلاحیت ایران

 مرکز ملی تائید صلاحیت ایران

 (صلاحیت ایراننظام تایید  )

روز 7مدت   
مدرس دورۀ آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری 

 در آزمایشگاه های آزمون

 مرکز ملی تائید صلاحیت ایران

 (نظام تایید صلاحیت ایران )

روز 8مدت   
مدرس دورۀ آموزشی صحه گذاری روشهای آزمون بر 

 ISO/IEC17025اساس استاندارد 

 مرکز ملی تائید صلاحیت ایران 

 (نظام تایید صلاحیت ایران ) 

روز 3مدت   

مدرس دوره های آموزشی آشنایی با مدل جایزه ملی 

کیفیت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، خود ارزیابی و 

 منطق رادار

مخابرات خراسان جنوبی،مازندران، 

قزوین و فارس و شرکت ارتباطات 

 زیرساخت

بیش از 

روز31  

مدرس دوره های ممیزی داخلی، عدم قطعیت اندازه 

،تضمین کیفیت گیری، صحه گذاری روشهای آزمون 

 ISO/IEC17025 و آشنایی با الزامات نتایج آزمون 

موسسه استاندارد مشهد، قم، 

 بندرعباس و قزوین
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 سوابق سخنرانی

چهلمین سالگرد  –بیمارستان میلاد 

 تاسیس آزمایشگاه های رفرانس

سخنرانی درخصوص تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در 

 آزمایشگاه های پزشکی
 17سال 

چهارمین  –بیمارستان میلاد 

 کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

سخنرانی در خصوص چالش های اجرایی موجود در جهت 

 ISO/IEC17025استقراراستاندارد 
 17سال 

 

 سوابق مشاوره

 HACCP 17-17پروژه  رمدی ساوه –شرکت نار ایران 

 13 سازمانی مدیر پروژه عارضه یابی بیمارستان ایرانشهر

 ISO15189 17-17با رویکرد  ISO9001:2000مشاور پروژه  آزمایشگاه بیمارستان پارس

 شرکت ارتباطات زیر ساخت

 )آزمایشگاه کالیبراسیون شهر زیبا(
 ISO/IEC 17025 18مدیر پروژه 

 موسسه تحقیقات شیلات

 بوشهر و بندر عباس( –)ساری  
 ISO/IEC 17025 18-11مدیر پروژه 

 ISO/IEC 17025 13-18مدیر پروژه  سیمان سپاهان اصفهان

 HACCP 13-11و ISO 22000:2005مدیر پروژه  بازرگانی کرمانگسترش شرکت 

سازمان بهزیستی )کرج ، تهران 

 (و بهزیستی کل کشور وشمیرانات
 ISO9001:2000 13-11مدیر پروژه 

ستاد مرکزی و  –سازمان انتقال خون 

 پایگاه( 11)پایگاه های کشور
 ISO9001:2000 13-13مشاور 

 ISO15189 17-13با رویکرد   ISO 9001:2000مشاور  آزمایشگاه های رفرانس کشور

 ISO9001:2000 17-13مدیر پروژه  تولید دارو )عام(

 13-17 مشاور شناخت بخش فرآیند های اورژانس بیمارستان امام خمینی )ره(

 18-13 مشاور شناخت و ثبت وضعیت موجود بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی )ره (تبریز

 18-13 مشاور شناخت و ثبت وضعیت موجود بخش اورژانس کودکان تهرانمرکز طبی 

 EFQM 13-18مشاور  قطار های مسافر بری رجا



 

 رزومۀ کاری  11 از 8 صفحۀ

 

 ISO/IEC 17025 13-18مدیر پروژه  گروه تولیدی مهرام )سهامی خاص(

آزمایشگاه کالیبراسیون صنایع هفتم 

 تیر اصفهان
 ISO/IEC 17025 18-11مدیر پروژه 

 ISO9001:2008 13 مشاور استقرار امیرکبیر نیشکر کشت وصنعت

تعاونی خدمات درمانی کارکنان و 

 بازنشستگان نیرو های مسلح
 13 مدیر پروژه ارتقاء کیفیت و بهره وری

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی
با  ISO9001:2008 مدیرپروژه استقرار سیستم

 ISO15189رویکرد 
13 

 HACCP 11و  ISO9001 2008:و ISO22000مشاور  فرآورده های غذایی مانی خاورمیانه

 ISO22000 11مدیر پروژه استقرار سیستم  فرآورده های آرمن گوشت

رون ریز و دمرکز تحقیقات غدد 

 متابولیسم
بارویکرد   ISO 9001: 2008مشاور استقرار سیستم

ISO15189 
11 

پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای کشور 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  به وابسته

 سازمان انرژی اتمی ایران
 ISO/IEC17025 11-13مدیر پروژه استقرار 

 ISO/IEC17020 11-13مدیر پروژه استقرار  شرکت بیوسان گواه

 ISO22000 11-13استقرار  پروژهمدیر  شرکت گسترش بازرگانی کرمان

 ISO9001 31و  ISO22000مدیر پروژه استقرار  شرکت شیوا

 ISO9001:2008 13-31مدیر پروژه استقرار  بیمارستان پارس

 مشهد بیمارستان رضوی
مدیر پروژه استقرار نظام خودارزیابی بر اساس جایزه 

 (INQAملی کیفیت ایران )
31 

 چای مسما مشهد
مدیر پروژه استقرار نظام خودارزیابی بر اساس جایزه 

 (INQAملی کیفیت ایران )
37 

مدیر پروژه استقرار نظام خودارزیابی بر اساس جایزه  مخابرات استان فارس ، استان قزوین
ICTINQA 

31-30 

 ISO9001:2008 37 مدیر پروژه استقرار شرکت صنایع الکترونیک زعیم

 ISO17020:2012  37و ISO9001:2008مدیر پروژه  شرکت رده بندی آسیا

 ISO17020:2012 33-38مدیر پروژه  شرکت رهاورد صنعت البرز
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آزمایشگاه فاروق)سنجش مایکو 

 (باقیمانده سمومتوکسین ها و 
 ISO/IEC 17025 33-38مدیر پروژه 

 ISO/IEC 17025 38-31مدیر پروژه  شرکت آذر کاوین

 شرکت ایرانسل
مدیر پروژه تدوین اظهارنامه براساس الزامات مدل 

 سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی
33 

 شرکت ارتباطات سیار ایران
مدیر پروژه تدوین اظهارنامه براساس الزامات مدل 

 سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 38و  33

اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود 

 مدیریت شهرداری تهران

دستگاه  71طراحی چک لیستهای ارزیابی عملکرد 

 اجرایی شهرداری تهران
33-38 

 38 استقرار نظام مدیریت فرآیندها استان البرزاستانداری 

 31 استقرار نظام مدیریت فرآیندها شهرداری رشت

 

 

 وسیستمهای مدیریت تعالی کیفیت های های گذرانده مرتبط با مدلآموزش

 مدت زمان )ساعت ( برگزار کننده عنوان دوره

 ISO9001:1994 QMI 73 داخلی ممیزی

 ISO9001:2000 BSI 73ممیزی داخلی 

 ISO9001:2000 GLC 31سرممیزی 

 ISO/IEC17025:1999 MDII 01آشنایی با مفاهیم 

 ISO/IEC17025:1999 MDII 01ممیزی داخلی 

 HACCP BSI 73ممیزی سیستم 

 EFQM MDLL 73 آشنایی با الزامات

 ISO 22000:2005 APO 77آشنایی با 

Laboratory quality manager and laboratory 

assessor OVQ 31 



 

 رزومۀ کاری  11 از 11 صفحۀ

 

 MDII 73 تربیت ارزیاب بر اساس مدل جایزه ملی کیفیت ایران

 IRAMIT 1 آشنایی با مدل جایزه ملی فناوری و نوآوری

 سایر:

 ISO 22000:2005عضو کمیته فنی استاندارد ایران 

 HACCPعضو کمیته فنی استاندارد ایران 

  ISO15189:2007عضو کمیته فنی استاندارد ملی ایران

 ISO17000:2004عضو کمیته فنی استاندارد ملی ایران 

 ISO17020:2012عضو کمیتۀ فنی استاندارد ملی ایران 


