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 باسمه تعالی

 برگ خالصه مشخصات فردی
 

 علیرضا  : نام

 یاوری نام خانوادگی:

   داران 1341 تولد: و محل تاریخ

 7، پالک  (9)بن بست فروزنده ، حدفاصل رودکی وسه راه سیمین،سهروردیخیابان اصفهان ،  آدرس محل سکونت:

    0913 327 7396همراه:  تلفن     37765374منزل:  تلفن

 alireza.yavari@adepp.com   ,  yavari.ar@gmail.com:  الکترونیکیپست   

 از دانشگاه لرستان 1368، فارغ التحصیل ساللیسانس شیمی تحصیالت:

 

 فعلی: مشاغل

  77از سال   )گروه ایمنی وحوادث( رشته آتش سوزی و آتش نشانی     )کشوری(دادگستریکارشناس رسمی  -1

 94رئیس گروه ایمنی وحوادث از سال  -2

 آموزشعضو کمیته  -3

 32645600تلفن :  استان اصفهان، مجموعه اداری امیرکبیر، کانون کارشناسان رسمی دادگستری آدرس محل کار: 

 مدرس دانشگاه علمی کاربردی در دروس ایمنی و آتش نشانی -4      

  ، و سازمان شهرداری ها احمر هالل یکاربرد یعلم یمرکز آموزش عال آدرس محل کار:

 (HSEEسردبیر ماهنامه بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و انرژی) -5     

 ، مؤسسه فرارسانهHSEEدفتر ماهنامه آدرس محل کار: 

 ایمنی و آتش نشانیمشاور -6

 ، شهرداری زرین شهر، شهرداری گزبرخوار شهرداری نطنزآدرس محل کار: 

 آموزش ایمنی کارشناس مشاور-7

 مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی :مرکز گواهی دهنده

  امور ایمنی وآتش نشانی ه ، بازرسی وآموزشکارشناس مشاور-8

 32647630اصفهان ، تلفن: شهرداری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی : مرکز گواهی دهنده

  سازمان فنی حرفه ای ایمنی و بهداشتمدرس آموزش -9

 فنی حرفه ای استان اصفهانسازمان : مرکز گواهی دهنده

 مهندسی ایمنیمدیر  -10

 انگلستان( ADEPP Academyشرکت ادیب ایمن فرایند کیش )شعبه ایران محل کار: آدرس 

 سایر فعالیتهای فعلی:
o براساس  لنگییکشی آب آتشنشانی وسامانه ش های لوله نصب سامانه ملیفنی تدوین استاندارد ونیسیکمعضوNFPA14 
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o  کانون کارشالالناسالالان رسالالمی از  بررسالالی و اظهارن ر در خصالالوه تجهیزات امور ایمنی و آتش نشالالانیدارای صالالالحیت

 دادگستری

o  از سوی معاونت روابط کار وزارت کارطبقه بندی مشاغل ، های کمیته یت درعضودارای گواهینامه تأیید صالحیت 

o  با گواهینامه مؤسسه    92از سال   2008ویرایش  9001سرممیز سیستم مدیریت کیفیت ایزوQMS    استرالیا 

o سسه ؤم با گواهینامه    84سال از   2000ویرایش  9001رممیز سیستم مدیریت کیفیت ایزو سBSI انگلستان ،             

o ممیز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای سرOHSAS18001   با گواهینامه مؤسسه     89ازسالQMS استرالیا 

o  با گواهینامه مؤسسه     84ازسال   14001ممیز سیستم مدیریت زیست محیطی ایزوBSI انگلستان 

o مدرس سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان 

o مدرس شرکت تدبیر صنعت 

o  بیمه سامان بیمه های آتش سوزی اولیهبازدیدعلت یابی و کارشناس 

o  بیمه های آتش سوزی بیمه رازیوارزیابی ریسک کارشناس بازدیداولیه 

  مشاغل قبلی: 

 آموزش ، پیشگیری وحفاظت از حریق  بازنشسته معاون  – 1

 HSEنماینده مدیریت در سیستمهای  -2

 عضو کمیته فنی -3

 32647630اصفهان ، تلفن: شهرداری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی محل کار: آدرس 

 مشاور ایمنی وآتش نشانی -4      

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهانمحل کار: آدرس 

 مشاور ایمنی وآتش نشانی -5     

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانمحل کار: آدرس 

 مدیریت بحران و ایمنیدبیر  -6

 مسئول بخش ایمنی و مدیریت بحران سایت سازمان -7

 34593417اصفهان ، تلفن:  ن ام مهندسی ساختمان استانسازمان محل کار: آدرس 

 87از سال رئیس کنترل کیفیت  -8

 03123483100،تلفن  14شهرک صنعتی اشترجان، خیابان ، مجتمع صنعتی سپاهان باتریآدرس محل کار: 

  85از سال    IMSارزیابی سیستمهای مدیریت جامع کارشناس  - 9

  86از سال  بازرسی فنیکارشناس  -10

 03355527768جاده مبارکه تلفن  44کیلومتر ، شرکت پلی اکریل ایرانآدرس محل کار: 

 77الی  72مدیر ایمنی فنی و آتش نشانی از سال   -11

 80الی  72رئیس آزمایشگاه از سال -12

 85الی   80مدیر امور کیفیت ) کنترل کیفیت ، تضمین کیفیت ، آزمایشگاه ( از سال  -13

 85الی  81از سال ISO14001 و مدیریت زیست محیطیISO9001 نماینده مدیریت درن ام مدیریت کیفیت-14



 

 
Page 3 

 
  

Yavari/Resume37 

 85از سال  OHSAS 18001 ایمنی و بهداشت حرفه اینماینده مدیریت در ن ام مدیریت -15

 3321070پاالیشگاه قطران زغالسنگ ، شمال کارخانه ذوب آهن،   تلفن : آدرس محل کار:  

 72الی  68آموزش و پیشگیری از سال  معاون-16

 32647630، تلفن:  اصفهانشهرداری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  آدرس محل کار:

 سایر فعالیتهای قبلی:
 اصفهانوخدمات ایمنی منتشره از سوی سازمان آتش نشانی   " الکتریسیته و خطرات ناشی از آن "لیف کتابأت ✓

 ومدیریت ضههایعات مواد شههیمیادیایمنی،روشهههای شههناسههادی،ن،هداری،"کتاب آماده انتشالالالارلیف أوت ترجمه ✓

 "خطرناک

 "سوزیآمادگی کودکان در آتش "ترجمه و تألیف کتاب آموزشی کودکانه ومن وم آماده انتشار  ✓

 اصفهاندر مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هالل احمر مبانی حریق و الکتریسیتهواحدی 2تدریس  ✓

 اصفهاندر مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هالل احمر ایمنی وبهداشت حرفه ایواحدی 1تدریس  ✓

 در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هالل احمراصفهان  مواد خطرناکواحدی 1تدریس  ✓

 در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هالل احمراصفهان آسیب شناسی حوادثواحدی 2تدریس  ✓

 در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هالل احمراصفهان بالیای طبیعیواحدی 2تدریس  ✓

 در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هالل احمراصفهان اصول پیش،یری از حریق و حادثه واحدی2تدریس  ✓

جهت دسالالتگاههای اجرائی اسالالتان به همت سالالازمان مدیریت و  محافظت سههاختمانها دربرابر حریقتدریس دوره  ✓

 برنامه ریزی استان اصفهان

جهت مسالالالئولین فنی مراکز بهزیسالالالتی در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیسالالالتی و  ایمنی عمومیتدریس  ✓

 أمین اجتماعی اصفهانت

 جهت دانشجویان شیمی مقاطع کارشناسی ارشدودکترای دانشگاه اصفهان ایمنی در آزمایش،اهتدریس  ✓

ش،اهتدریس  ✓ شگاه  ایمنی در آزمای شدودکترای دان سی ار شنا سی مقاطع کار شنا ست  شجویان زی علوم جهت دان

 اصفهانپزشکی 

 جهت کارشناسان و مسئولین آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان ایمنی در آزمایش،اهتدریس  ✓

زیرمجموعه شالالرکت  جهت کارشالالناسالالان و مسالالئولین آزمایشالالگاه های شالالرکتهای ایمنی در آزمایشهه،اهتدریس  ✓

 شهرکهای صنعتی استان اصفهان

ساختمانتدریس  ✓ صنعت  سی حریق در سازی  مهند سی ونو سازمان ن ام مهند سین عمران ومعماری  جهت مهند

 دارسم

مدیران جهت  OHSAS18001 آشههنادی با الزامات سههیسههتی مدیریت ایمنی و بهداشههت حرفه ایتدریس دوره  ✓

 ومسئولین سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان

 جهت کارشناسان رسمی دادگستری درکانون اصفهان بررسی علت حریقتدریس  ✓

 )چند دوره( شهرستانهای استان اصفهاناصفهان وجهت مسئولین پلیس آگاهی  بررسی علت حریقتدریس  ✓

 هت مدیران ومسئولین سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهانج  5Sاصول تدریس  ✓

 در دوره های تخصصی سازمان آتش نشانی اصفهان ایمنی مواد شیمیادیروشهای شناسادی،ن،هداری، تدریس ✓
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 در دوره های تخصصی سازمان آتش نشانی اصفهان آشنادی با انفجارات تدریس ✓

 در شرکت رز پلیمر  اصول ارگونومی در محیط کار تدریس ✓

 در شرکت سالم پودران سپاهان آمادگی در شرایط اضطراریتدریس  ✓

 در شرکت روانکاران سپاهان آمادگی در شرایط اضطراریتدریس  ✓

 در شرکت صنایع سرد سبوحی آمادگی در شرایط اضطراریتدریس  ✓

 91جهت مسئولین دفاتر فنی شهرستانها، استانداری اصفهان ، سال  ایمنی در صنعت ساختمانتدریس  ✓

 90جهت مدیران و کارشناسان شهرسازی شهرداری اصفهان ، سال  ایمنی در صنعت ساختمانتدریس  ✓

 در مجتمع صنعتی سپاهان باتری ایمنی لیفتراکتدریس  ✓

 در شرکت رز پلیمرمدیریت ریسك  تدریس ✓

 استان اصفهان  جهت دبیران طرح کاد ایمنی الکتریسیته تدریس ✓

 مرکز مدیریت دولتی جهت دانشجویان دوره کاردانی آتش نشانی در تکنولوژی حریق درس واحدی 2تدریس  ✓

 زغالسنگ جهت آموزش پرسنل پاالیشگاه قطران     "آتش و آتش سوزی" کتابچهتدوین  ✓

 اصفهان وخدمات ایمنی جهت پرسنل سازمان آتش نشانی    "خطرات مواد شیمیادی"لیف جزوه أت ✓

 " آوا "به نام   وخدمات ایمنی اصفهان  سازمان آتش نشانی مجلهانتشار اولین  ✓

 91سال  اصفهانوخدمات ایمنی سازمان آتش نشانی واحد بازرسی فنی در  تأسیس ✓

 91سال  اصفهانوخدمات ایمنی آتش نشانی  سازمان در  HSEQواحد تأسیس  ✓

 70سال  اصفهانوخدمات ایمنی کتابخانه سازمان آتش نشانی  تأسیس ✓

 فاز مطالعاتی الگوریتم نرم افزار تحلیل کمی عوامل بروز حادثه در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استانتهیه  ✓

 5300با قریب  90از سالالالال  LinkedInدر سالالالایت  "(CPSEمهندسالالالین ایمنی فرایندهای شالالالیمیائی)"ایجاد گروه ✓

 از سراسر جهان متخصصعضو

 اصفهان وخدمات ایمنی سازمان آتش نشانی شهر اصفهان درتهیه فاز مطالعاتی پهنه بندی خطر آتش سوزی  ✓

 94درهمایش ایمنی ساختمانها،بندرعباس ،مهر "مهندسی حریق در صنعت ساختمان"سخنرانی با موضوع  ✓

ضوع  ✓ ساختمان"سخنرانی با مو صنعت  سی حریق در  شریانهای  "مهند ساختمان و صنعت  درهمایش ایمنی در 

 94پژوهشکده شاخص پژوه ،پاییزشهری دانشگاه اصفهان، 

در ارائه ،و انتخاب مقاله جهت "یطیمح سههتیدر کاهش آثار مخرب ز قیحر تیریومد یمنینقش ا "ارائه مقاله  ✓

  95دومین همایش ملی ایمنی و آتش نشانی ، تهران، پژوهشگاه صنعت نفت ،زمستان 

اولین در ارائه ،و انتخاب مقاله جهت "ضرورت ن،اهی ارگونومیك درفعالیتهای سازمانهای آتش نشانی"ارائه مقاله  ✓

 93پائیز دانشگاه همدان ،سمینار ملی ارگونومی ، 

شتعالانتخاب "ارائه ودرج مقاله ✓ ضاهای دارای گازهای قابل ا ماهنامه مهندسالالی در  "تجهیزات الکتریکی جهت ف

 93حفاظت از حریق  سال 

درشالالریانهای   HSE کنفرانس ملی مدیریت بحران ودر ارائه ،و انتخاب مقاله جهت "بحران در بحران"ارائه مقاله  ✓

 92زمستان   حیاتی، صنایع ومدیریت شهری
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در همایش مشترک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  "د ،قاتلی خاموش و پنهانکربن منوکسای"ارائه مقاله  ✓

 88اصفهان و شرکت بوتان   پائیز 

صفهان با همکاریدر  "مرگ خاموش"برگزاری همایش ✓ ستان ا ستری ا سمی دادگ سان ر شنا شرکت  کانون کار

 ، و سخنرانی در خصوه خطرات کربن منوکساید 88 سالبوتان   

شینی با مرگ"ارائه ودرج مقاله ✓ سید کربن، گرمای همن در مجله نگاره)تخصالالصالالی ایمنی،مدیریت بحران  "منواک

 87وپدافند غیرعامل(  سال 

ارگان در ماهنامه نما ) "(Hot Tapاجرای شبکه گازرسانی با لوله واتصاالت پلی اتیلن)عملیات "ارائه ودرج مقاله ✓

 87سازمان ن ام مهندسی ساختمان استان اصفهان  سال 

در نشالالریه پیام پلی  "انتخاب تجهیزات الکتریکی جهت فضههاهای دارای گازهای قابل اشههتعال"ارائه ودرج مقاله ✓

 86اکریل       سال 

ستی مدیریت "ارائه مقاله  ✓ سی سوزیهای پس از زلزله HSEنقش  در دومین  ارائه ،و انتخاب مقاله جهت"در آتش 

 86زمستان   HSEهمایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت 

، انتخاب ، وشالالرکت در اولین همایش ملی "کربن منوکسههاید،فرهنج جامعه ، ونقش مهندسههی ایمنی"ارائه مقاله  ✓

 84زمستان   HSEمهندسی ایمنی و مدیریت 

 72نی  سال در مجله صنعت و ایم " خاموش کردن آتش با آتش"ارائه و درج مقاله  ✓

شی از زلزله"ارائه مقاله ✓ سوزی های نا ، انتخاب ، وشالرکت در هشالتمین سالمینار بین المللی پیش بینی برای "آتش 

 72زلزله سال

سیته ،وفرهنج ایمنی"ارائه مقاله  ✓ صنعت برق   " خطرات الکتری سری  سرا شرکت در اولین کنفرانس  ، انتخاب ، و 

   71سال 

 94مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال عضویت در کمیته عالی  ✓

 93در زمینه ارزیابی ریسک حریق   از سال  سامانهمکاری با شرکت بیمه  ✓

 96همکاری با شرکت بیمه رازی در زمینه ارزیابی ریسک حریق   از سال  ✓

 90در زمینه کارشناسی علت حریق   از سال  یرانهمکاری با شرکت سهامی بیمه ا ✓

 89در زمینه کارشناسی علت حریق   از سال  البرزهمکاری با شرکت سهامی بیمه  ✓

 87همکاری با شرکت سهامی بیمه دانا در زمینه کارشناسی علت حریق   از سال  ✓

 ، 85الی  81از سال  شورای آموزشی  در پاالیشگاه قطران  یت درعضو ✓

 ، 85الی  72از سال در پاالیشگاه قطران حوادث  کمیته  یت درعضو ✓

 ، 83الی  79از سال شورای تحقیقات در پاالیشگاه قطران  یت درعضو ✓

 83الی  79از سال  تیم طرحهای توسعه  در پاالیشگاه قطران یت درعضو ✓

 ، 79الی  72از سال ظت فنی  در پاالیشگاه قطران کمیته حفا یت درعضو ✓

 72الی  70( از سال اصفهان عضویت در ستاد پیشگیری از حوادث و معلولیتهای اجتماعی ) سازمان بهزیستی ✓
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شرکت در مصاحبه های متعدد صدا و سیمای مرکز اصفهان در خصوه موضوعات ایمنی و آتش نشانی ، بویژه  ✓

 مبحث گاز گرفتگی

سی فیلم آموزشی  ✓ شنا شارکت و ارائه مباحث کار صفهان   "مرگ خاموش "م شانی ا سازمان آتش ن شترک  کار م

 92سال    وکمیته فرهنگ شهروندی

 ارزیابی ریسک در شرکت رز پلیمرپروژه شناسائی واجرای  ✓

 دوره های آموزشی طی شده:

بمدت دو هفته    توسط    74سال      (Process Piping & Electrical Equipment)فرآیندیتجهیزات  آشنائی با ➢

 فرانسه BEFSشرکت 

 فرانسه BEFSتوسط شرکت    در کشور فرانسه   بمدت یک ماه 74سال  یند پاالیش قطرانآبا فرآشنائی آموزش  ➢

 توسط شرکت شیمیائی تصفیه  77کنترل شیمیائی آب   سال  ➢

 مهندسی تدبیر اندیشان سپاهانشرکت توسط   77نت برنامه ریزی شده   سال  ➢

 توسط شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان     79سال  الیبراسیون   ک ➢

 استان اصفهان توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای (ساعت  30 )   79سرپرستی و روابط کار   سال  ➢

 اصفهان توسط سازمان صنایع و معادن استان     79سال      مهندسی ارزش ➢

 توسط شرکت سامیک      80سال    14001آشنائی با استاندارد ایزو  ➢

 اصفهان توسط سازمان صنایع و معادن استان     80سال   رهبری کنفرانس و فن اداره جلسات    ➢

 اصفهان معادن استانتوسط سازمان صنایع و      80ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت      سال  ➢

 وامور اجتماعی از سوی معاونت روابط کار وزارت کار   80سال  طبقه بندی مشاغل اصول  ➢

 توسط شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان      81سال      2000ویرایش  9000مستند سازی ایزو  ➢

 توسط سازمان مدیریت صنعتی     81سال      14001ممیزی داخلی مدیریت زیست محیطی ایزو  ➢

 توسط شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان   81سال   TPMبهره ورفراگیر نگهداری و تعمیرات  ➢

 MICتوسط شرکت      82سال     2000ویرایش  9001ممیزی داخلی مدیریت کیفیت ایزو  ➢

 توسط مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران    83سال    در بهبود مدیریتوسعه فرهنگ بهره وری ت ➢

 توسط مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران    83سال     QFDگسترش عملکرد کیفیت  ➢

 انگلستان BSIسسه ؤم ازطریق  83سال  18001OHSASممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای  ➢

 انگلستان BSIسسه ؤاز طریق م    84سال   14001محیطی ایزو ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست  ➢

 انگلستان BSIسسه ؤم یقاز طر    84سال   2000ویرایش  9001سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ایزو  ➢

➢ 5S  توسط    84سال  ، اصول ضبط و ربط محیط کارExpansion of Exhaustive Ends Co. LTD 

 RWTUVتوسط مؤسسه    84(   سال BSCسنجش عملکرد ) کارت امتیازی متوازن  ➢

 توسط شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان      85سال بهره وری   جامع ساعته مدیریت  130دوره  ➢

 توسط شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان    85مدیریت تغییر   سال  ➢

 تدبیر اندیشان سپاهانمهندسی توسط شرکت    85سال   TPMنگهداری و تعمیرات بهره ورفراگیر  ➢
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 انگلستان GQSتوسط   85سال   هاآزمایشگاه  درISO17025 سیستم مدیریت کیفیت  الزاماتآشنائی با  ➢

 انگلستان GQSتوسط   85سال در آزمایشگاه ها  ISO17025 سیستم مدیریت کیفیت  مستند سازی در ➢

 انگلستان GQSتوسط   85سال کنترل کیفیت داخلی در آزمایشگاهها    ➢

 انگلستان GQSتوسط   85سال عدم قطعیت در نتایج آزمایشگاهها    ➢

    85سال  EFQMتربیت ارزیاب و آشنائی با مدیریت تعالی سازمانی  ➢

 توسط شرکت پلی اکریل ایران  86دوره تکنولوژی و بازرسی جوش  سال  ➢

 توسط شرکت پلی اکریل ایران  86دوره بازرسی مخازن تحت فشار   سال  ➢

 توسط شرکت پلی اکریل ایران  86سال   (NDT)دوره تستهای غیر مخرب  ➢

➢ 5S مؤسسه آموزشی نوآوران  توسط   87، اصول ضبط و ربط محیط کار   سال 

 مجتمع صنعتی سپاهان باطری  توسط   87سال  (MSA)دوره تحلیل سیستمهای اندازه گیری  ➢

 توسط مجتمع آموزشی پیام گستر   1388سال    ICDL دوره رایانه ➢

 توسط شرکت نوآوران  88سال   (MSP) دوره نرم افزار کنترل پروژه ➢

 استرالیا QMSمؤسسه  توسط  89سال، OHSAS18001سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای یسرممیزدوره  ➢

 استرالیا QMSمؤسسه  توسط  92سال ،  ISO 9001:2008 کیفیتسیستم مدیریت  یسرممیزدوره  ➢


