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 باسمه تعالی
ي  د فر خالصه مشخصات  گ   بر

 
 علیرضا  : نام

 یاوري نام خانوادگی:
   داران 1341 تولد: و محل تاریخ

 7، پالك  )9(بن بست فروزنده ،رودکیو  سه راه سیمین، حدفاصل سهرورديخیابان اصفهان ،  آدرس محل سکونت:
    0913 327 7396همراه:  تلفن     37765374منزل:  تلفن

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

 HSEدانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ، شیمی کارشناسی تحصیالت:

 فعلی: مشاغل
  77از سال   (گروه ایمنی وحوادث) رشته آتش سوزي و آتش نشانی     (کشوري)دادگستريکارشناس رسمی  -1
 تاکنون 90ایمنی و حوادث از سال و عضو هیئت رئیسه گروه  98تا  94رئیس گروه ایمنی وحوادث از سال  -2
 ، کمیته پژوهش، و اتاق فکرآموزشعضو کمیته  -3

 32645600تلفن :  استان اصفهان، مجموعه اداري امیرکبیر، کانون کارشناسان رسمی دادگستري آدرس محل کار: 

 مدیرعامل  -4   
 36623457تلفن: ، خیابان فیضگروه مشاوره مهندسی حامیان سالمت شهر ایمن ، اصفهان،  آدرس محل کار:

 مدرس دانشگاه علمی کاربردي در دروس ایمنی و آتش نشانی -5   
  شهرداري ها همیاري  ، و سازمان   احمر هالل ي کاربرد ی علم  یمرکز آموزش عال آدرس محل کار: 

 سردبیر مجله الکترونیکی شهر ایمن -6  

 روه مشاوره مهندسی شهر ایمنگ   www.safecityhse.comآدرس: 

 نشانیمشاور ایمنی و آتش -7
 گزبرخوارقهدریجان، ، زرین شهر،  نطنز هاي: شهرداريآدرس محل کار: 

 آموزش ایمنی کارشناس مشاور-8
 مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی :مرکز گواهی دهنده

  ه ، بازرسی وآموزش امور ایمنی وآتش نشانیکارشناس مشاور-9
 اصفهان شهرداري سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی : مرکز گواهی دهنده

  سازمان فنی حرفه اي ایمنی و بهداشتمدرس آموزش -10
 فنی حرفه اي استان اصفهانسازمان از  آموزشگاه مهرآئین داراي مجوز: مرکز گواهی دهنده

 مهندسی ایمنیمدیر  -11
 انگلستان) ADEPP Academyشرکت ادیب ایمن فرایند کیش (شعبه ایران محل کار: آدرس 

 سایر فعالیتهاي فعلی:
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o مجري پروژه تهیه نقشه پهنه بندي خطر حریق شهر اصفهان جهت شهرداري اصفهان 

o مشاور دانشگاه اصفهان در پروژه مدیریت ریسک حریق بناهاي تاریخی میدان نقش جهان جهت شهرداري اصفهان 

o براساس  لنگییکشی آب آتشنشانی وسامانه ش هاي لوله نصب سامانه ملیفنی تدوین استاندارد ونیسیکمعضوNFPA14 

o 2-22157ثابت  قیحراطفاء يهاسامانه ملیاستاندارد 2قسمت فنی تدوین  ونیسیکمعضوINSO 

o 3-22157ثابت  قیحراطفاء يهاسامانه ملیاستاندارد 3قسمت فنی تدوین  ونیسیکمعضوINSO 

o  کانون کارشناسان رسمی دادگسترياز  بررسی و اظهارنظر در خصوص تجهیزات امور ایمنی و آتش نشانیداراي صالحیت 
o  از سوي معاونت روابط کار وزارت کارطبقه بندي مشاغل ، هاي کمیته یت درعضوداراي گواهینامه تأیید صالحیت 

o با گواهینامه مؤسسه    92از سال   2008ویرایش  9001 سرممیز 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 اي 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 شهرداري اصفهان 
o مدرس شرکت تدبیر صنعت 
o  بیمه سامان بیمه هاي آتش سوزي اولیهبازدیدعلت یابی و کارشناس 

o  بیمه هاي آتش سوزي بیمه رازيوارزیابی ریسک کارشناس بازدیداولیه 

  مشاغل قبلی: 
 آموزش ، پیشگیري وحفاظت از حریق  بازنشسته معاون  – 1
 HSEنماینده مدیریت در سیستمهاي  -2

 عضو کمیته فنی -3

 32647630اصفهان ، تلفن: شهرداري سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی محل کار: آدرس 
 مشاور ایمنی وآتش نشانی -4      

 95از سال  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهانمحل کار: آدرس 
 مشاور ایمنی وآتش نشانی -5     

 96سال  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمانمحل کار: آدرس 

 94-96، سال  دبیر مدیریت بحران و ایمنی -6

 94-96، سال مدیریت بحران سایت سازمانمسئول بخش ایمنی و  -7
 34593417اصفهان ، تلفن: نظام مهندسی ساختمان استان سازمان آدرس محل کار: 

 )HSEEسردبیر ماهنامه بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و انرژي( -8
 ، مؤسسه فرارسانهHSEEدفتر ماهنامه آدرس محل کار: 

 90تا  87از سال رئیس کنترل کیفیت  -9
 03123483100،تلفن  14شهرك صنعتی اشترجان، خیابان ، مجتمع صنعتی سپاهان باتريآدرس محل کار: 

 86 الی  85از سال    IMSارزیابی سیستمهاي مدیریت جامع کارشناس  - 10



 

 Page 3  
  

Yavari/Resume45 

 87 الی  86از سال  بازرسی فنیکارشناس  -11
 03355527768جاده مبارکه تلفن  44کیلومتر ، شرکت پلی اکریل ایرانآدرس محل کار: 

 77الی  72مدیر ایمنی فنی و آتش نشانی از سال   -12
 80الی  72رئیس آزمایشگاه از سال -13

 85الی   80مدیر امور کیفیت ( کنترل کیفیت ، تضمین کیفیت ، آزمایشگاه ) از سال  -14
 85الی  81از سال ISO14001 و مدیریت زیست محیطیISO9001 نماینده مدیریت درنظام مدیریت کیفیت-15

 85از سال  OHSAS 18001 ایمنی و بهداشت حرفه اينماینده مدیریت در نظام مدیریت -16
 3321070پاالیشگاه قطران زغالسنگ ، شمال کارخانه ذوب آهن،   تلفن : آدرس محل کار:  

 72الی  68آموزش و پیشگیري از سال  معاون-17
 32647630، تلفن:  اصفهانشهرداري سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  آدرس محل کار:

 سایر فعالیتهاي قبلی:
 اصفهانوخدمات ایمنی منتشره از سوي سازمان آتش نشانی   " ناشی از آنالکتریسیته و خطرات  "لیف کتابأت 
 خطرناك ومدیریت ضایعات مواد شیمیائیایمنی،روشهاي شناسائی،نگهداري،"کتاب آماده انتشارلیف أوت ترجمه" 
  آمادگی کودکان در آتش سوزي"ترجمه و تألیف کتاب آموزشی کودکانه ومنظوم آماده انتشار" 
  اصفهاندر مرکز آموزش عالی علمی کاربردي هالل احمر مبانی حریق و الکتریسیتهواحدي 2تدریس 

  اصفهاندر مرکز آموزش عالی علمی کاربردي هالل احمر ایمنی وبهداشت حرفه ايواحدي 1تدریس 

  در مرکز آموزش عالی علمی کاربردي هالل احمراصفهان  مواد خطرناكواحدي 1تدریس 

  در مرکز آموزش عالی علمی کاربردي هالل احمراصفهان شناسی حوادثآسیب واحدي 2تدریس 

  در مرکز آموزش عالی علمی کاربردي هالل احمراصفهان بالیاي طبیعیواحدي 2تدریس 

  در مرکز آموزش عالی علمی کاربردي هالل احمراصفهان اصول پیشگیري از حریق و حادثه واحدي2تدریس 

   اختمانها دربرابر حریقمحافظت تدریس دوره ازمان مدیریت و برنامه ریزي   ـس تان به همت ـس تگاههاي اجرائی اـس جهت دـس
 استان اصفهان

   أمین   ایمنی عمومیـتدریس ــتی و ـت ــتی در مرکز آموزش ـعالی علمی ـکاربردي بهزیسـ ــئولین فنی مراکز بهزیسـ جـهت مسـ
 اجتماعی اصفهان

  طع کارشناسی ارشدودکتراي دانشگاه اصفهانجهت دانشجویان شیمی مقا ایمنی در آزمایشگاهتدریس 

   گاهتدریس علوم پزشـکی جهت دانشـجویان زیسـت شـناسـی مقاطع کارشـناسـی ارشـدودکتراي دانشـگاه    ایمنی در آزمایـش
 اصفهان

  جهت کارشناسان و مسئولین آزمایشگاه مرکزي دانشگاه اصفهان ایمنی در آزمایشگاهتدریس 

  جهت کارشناسان و مسئولین آزمایشگاه هاي دانشگاه صنعتی اصفهان ایمنی در آزمایشگاهتدریس دو روزه دوره 

   :ــی دو  ایمنی در صــنعت ســاختمان، و ایمنی گاز و تجهیزات گازي،  ایمنی الکتریســیتهتدریس مباحث در کارگاه آموزش
جوئیایمنی در  روزه   گاه هاي منطقه  خوابگاه هاي دانـش ت دانـش ان ونمایندگان ایمنی و بهداـش ناـس وري،  6جهت کارـش کـش

 دردانشگاه صنعتی اصفهان
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  جهت کارکنان شرکت قالی سلیمان  ایمنی کاربا مواد شیمیائی:  تدریس یک روزه 

   زیرمجموعه شرکت شهرکهاي صنعتی  جهت کارشناسان و مسئولین آزمایشگاه هاي شرکتهاي  ایمنی در آزمایشگاهتدریس
 استان اصفهان

  اختمانبرگزاري و تدریس در نعت ـس انی در ـص ی ایمنی و آتش نـش مینار آموزـش ام مهندسـی سـاختمان ظجهت سـازمان ن  ـس
 استان اصفهان

  ري سازمان نظام مهندسی ونوسازي مدارسجهت مهندسین عمران ومعما مهندسی حریق درصنعت ساختمانتدریس 

 زغالسنگ جهت آموزش پرسنل پاالیشگاه قطران  آموزه هائی از حوادث فرایندي در صنایع تجهیزاتی تدریس 

  دوره هاي مختلف مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشــت کار اســتان در  جهت   مبانی حریقتدریس آشــنائی با
 مسئول ایمنی 

   آشـنائی با الزامات سـیسـتم مدیریت ایمنی و بهداشـت حرفه ايتدریس دوره  OHSAS18001   مدیران ومســئولین جهت
 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان

 ــه روزه  و تدریس    يبرگزار ــانان  رانیجهت مد قی حر  یابی علت  دوره س ــهرها یعامل و آتش نش ــفهان، بهبهان،   ياز ش : اص
 کرمانشاه، گچساران، گهواره ، و مبارکه.کاشان، ساوه، فوالدشهر، کازرون، 

  جهت کارشناسان رسمی دادگستري درکانون اصفهان بررسی علت حریقتدریس 

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

  5اصول تدریسS  هت مدیران ومسئولین سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهانج 

 در دوره هاي تخصصی سازمان آتش نشانی اصفهان ایمنی مواد شیمیائیروشهاي شناسائی،نگهداري، تدریس 

 در دوره هاي تخصصی سازمان آتش نشانی اصفهان آشنائی با انفجارات تدریس 
 در شرکت رز پلیمر  اصول ارگونومی در محیط کار تدریس 

  در شرکت سالم پودران سپاهان در شرایط اضطراريواکنش  وآمادگی تدریس 

  در شرکت روانکاران سپاهان شرایط اضطراريدر  واکنش وآمادگی تدریس 

  در شرکت صنایع سرد سبوحی در شرایط اضطراري واکنش وآمادگی تدریس 

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

  90جهت مدیران و کارشناسان شهرسازي شهرداري اصفهان ، سال  ایمنی در صنعت ساختمانتدریس 

  در مجتمع صنعتی سپاهان باتري ایمنی لیفتراكتدریس 

 در شرکت رز پلیمرمدیریت ریسک  تدریس 

 استان اصفهان  جهت دبیران طرح کاد ایمنی الکتریسیته تدریس 
  مرکز مدیریت دولتی جهت دانشجویان دوره کاردانی آتش نشانی در تکنولوژي حریق درس واحدي 2تدریس 
  زغالسنگ جهت آموزش پرسنل پاالیشگاه قطران     "آتش و آتش سوزي" کتابچهتدوین 

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

  آوا "به نام   وخدمات ایمنی اصفهان  سازمان آتش نشانی مجلهانتشار اولین " 
  شهر ایمن در سایت گروه مشاوره مهندسی شهر ایمن  مجله دیجیتالیانتشار 
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 91سال  اصفهانوخدمات ایمنی سازمان آتش نشانی واحد بازرسی فنی در  تأسیس 

  واحد تأسیسHSEQ  91سال  اصفهانوخدمات ایمنی آتش نشانی  سازمان در 

 70سال  اصفهانوخدمات ایمنی کتابخانه سازمان آتش نشانی  تأسیس 
 تهیه فاز مطالعاتی الگوریتم نرم افزار تحلیل کمی عوامل بروز حادثه در کانون کارشناسان رسمی دادگستري استان 

 مهندسین ایمنی فرایندهاي شیمیائی("ایجاد گروهCPSE("   در سایتLinkedIn    از    متخصصعضو  9000با قریب   90از سال
 سراسر جهان

 اصفهان وخدمات ایمنی سازمان آتش نشانی تهیه فاز مطالعاتی پهنه بندي خطر آتش سوزي شهر اصفهان در 

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

   درهمایش ایمنی در صنعت ساختمان وشریانهاي شهري دانشگاه  "حریق در صنعت ساختمانمهندسی "ـسخنرانی با موـضوع
 94اصفهان، پژوهشکده شاخص پژوه ،پاییز

   دومین  در  اراـئه  ،و انتـخاب مـقاـله جـهت  "یطیمح  ســتی در ـکاهش آـثار مخرب ز  قی حر  تـیری وـمد  یمنی نقش ا  "اراـئه مـقاـله
  95همایش ملی ایمنی و آتش نشانی ، تهران، پژوهشگاه صنعت نفت ،زمستان 

  انی"ارائه مقاله ازمانهاي آتش نـش رورت نگاهی ارگونومیک درفعالیتهاي ـس اولین سـمینار در ارائه  ،و انتخاب مقاله جهت  "ـض
 93پائیز دانشگاه همدان ،ملی ارگونومی ، 

 تعالانتخاب  "ارائه ودرج مقاله اهاي داراي گازهاي قابل اـش ماهنامه مهندـسی حفاظت از  در   "تجهیزات الکتریکی جهت فـض
 93حریق  سال 

  کنفرانس ملی ـمدیرـیت بحران ودر اراـئه  ،و انتـخاب مـقاـله جـهت  "بحران در بحران"ه الـ اراـئه مقـ HSE   ،ــرـیانـهاي حـیاتی درشـ
 92زمستان   صنایع ومدیریت شهري

   در همایش مشترك سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان و    "منوکساید ،قاتلی خاموش و پنهانکربن  "ارائه مقاله
 88شرکت بوتان   پائیز 

 تان اـصفهان با همکاريدر    "مرگ خاموش"برگزاري همایش ناـسان رـسمی دادگـستري اـس  ـسالـشرکت بوتان     کانون کارـش
 ، و سخنرانی در خصوص خطرات کربن منوکساید 88

 ــی ایمنی،مدیریت بحران وپدافند   "منواکســید کربن، گرماي همنشــینی با مرگ"ارائه ودرج مقاله ــص در مجله نگاره(تخص
 87غیرعامل)  سال 

 انی با لوله واتـصاالت پلی اتیلن(عملیات  "ارائه ودرج مقاله بکه گازرـس ازمان در ماهنامه نما (  ")Hot Tapاجراي ـش ارگان ـس
 87نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان  سال 

 ــتـعال"اراـئه ودرج مـقاـله ــرـیه پـیام پلی اکرـیل         "انتـخاب تجهیزات الکتریکی جـهت فضــاـهاي داراي ـگازـهاي ـقاـبل اش در نشـ
 86سال 

  نقش ســیســتم مدیریت "ارائه مقالهHSE در دومین همایش   ارائه  ،و انتخاب مقاله جهت"در آتش ســوزیهاي پس از زلزله
 86زمستان   HSEملی مهندسی ایمنی و مدیریت 

  انتخاب ، وشــرکت در اولین همایش ملی مهندســی "کربن منوکسـاید،فرهنگ جامعه ، ونقش مهندسـی ایمنی"ارائه مقاله ،
 84زمستان   HSEایمنی و مدیریت 
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  72در مجله صنعت و ایمنی  سال  " خاموش کردن آتش با آتش"ارائه و درج مقاله 
 72، انتخاب ، وشرکت در هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی براي زلزله سال"آتش سوزي هاي ناشی از زلزله"ارائه مقاله 

  71، انتخاب ، و شرکت در اولین کنفرانس سراسري صنعت برق  سال  " خطرات الکتریسیته ،وفرهنگ ایمنی"ارائه مقاله   
 94ر کمیته عالی مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال عضویت د 

  93در زمینه ارزیابی ریسک حریق   از سال  سامانهمکاري با شرکت بیمه 

  96همکاري با شرکت بیمه رازي در زمینه ارزیابی ریسک حریق   از سال 

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

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

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

 85الی  81از سال  شوراي آموزشی  در پاالیشگاه قطران  یت درعضو ، 
 85الی  72از سال در پاالیشگاه قطران حوادث  ه کمیت یت درعضو ، 
 83الی  79از سال شوراي تحقیقات در پاالیشگاه قطران  یت درعضو ، 
 83الی  79از سال  تیم طرحهاي توسعه  در پاالیشگاه قطران یت درعضو 
 79الی  72از سال کمیته حفاظت فنی  در پاالیشگاه قطران  یت درعضو ، 
  72الی  70) از سال اصفهان پیشگیري از حوادث و معلولیتهاي اجتماعی ( سازمان بهزیستیعضویت در ستاد 
  انی ، بویژه مبحث یماي مرکز اصـفهان در خصـوص موضـوعات ایمنی و آتش نـش رکت در مصـاحبه هاي متعدد صـدا و ـس ـش

 گاز گرفتگی

   کار مشـترك سـازمان آتش نشـانی اصـفهان وکمیته   "مرگ خاموش "مشـارکت و ارائه مباحث کارشـناسـی فیلم آموزشـی
 92سال    فرهنگ شهروندي

  ارزیابی ریسک در شرکت رز پلیمرپروژه شناسائی واجراي 
 دوره هاي آموزشی طی شده:

 نائی با بمدت دو هفته    توـسط ـشرکت    74ـسال      )Process Piping & Electrical Equipment(فرآینديتجهیزات   آـش
BEFS فرانسه 

  توسط شرکت    در کشور فرانسه   بمدت یک ماه 74سال  یند پاالیش قطرانآبا فرآشنائی آموزشBEFS فرانسه 

  توسط شرکت شیمیائی تصفیه  77کنترل شیمیائی آب   سال 

 مهندسی تدبیر اندیشان سپاهانشرکت توسط   77شده   سال  نت برنامه ریزي 
 توسط شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان     79سال  الیبراسیون   ک 
  استان اصفهان توسط سازمان آموزش فنی و حرفه اي )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   رهبري کنفرانس و فن اداره جلسات 
  اصفهان معادن استانتوسط سازمان صنایع و      80ممیزي سیستمهاي مدیریت کیفیت      سال 
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  وامور اجتماعی از سوي معاونت روابط کار وزارت کار   80سال  طبقه بندي مشاغل اصول 
  توسط شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان      81سال      2000ویرایش  9000مستند سازي ایزو 
  توسط سازمان مدیریت صنعتی     81سال      14001ممیزي داخلی مدیریت زیست محیطی ایزو 
  بهره ورفراگیر نگهداري و تعمیراتTPM   توسط شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان   81سال 
  توسط شرکت      82سال     2000ویرایش  9001ممیزي داخلی مدیریت کیفیت ایزوMIC 

 توسط مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران    83سال    در بهبود مدیریتوسعه فرهنگ بهره وري ت 
  گسترش عملکرد کیفیتQFD     توسط مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران    83سال 
  ۱۸۰۰۱ممیزي داخلی سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ايOHSAS  سسه ؤم ازطریق  83سالBSI انگلستان 
  سسه ؤاز طریق م    84سال   14001ممیزي داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ایزوBSI انگلستان 
  سسه ؤم یقاز طر    84سال   2000ویرایش  9001سرممیزي سیستم مدیریت کیفیت ایزوBSI انگلستان 
 5S  توسط    84سال  ، اصول ضبط و ربط محیط کارExpansion of Exhaustive Ends Co. LTD 

  سنجش عملکرد ( کارت امتیازي متوازنBSC توسط مؤسسه    84)   سالRWTUV 

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

  توسط شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان    85مدیریت تغییر   سال 

  نگهداري و تعمیرات بهره ورفراگیرTPM   تدبیر اندیشان سپاهانمهندسی توسط شرکت    85سال 
  سیستم مدیریت کیفیت  الزاماتآشنائی با ISO17025توسط   85سال   هاآزمایشگاه  درGQS انگلستان 
 سیستم مدیریت کیفیت  مستند سازي در ISO17025  توسط   85سال در آزمایشگاه هاGQS انگلستان 
    توسط   85سال کنترل کیفیت داخلی در آزمایشگاههاGQS انگلستان 
    توسط   85سال عدم قطعیت در نتایج آزمایشگاههاGQS انگلستان 
  تربیت ارزیاب و آشنائی با مدیریت تعالی سازمانیEFQM  85سال    
  ایرانتوسط شرکت پلی اکریل   86دوره تکنولوژي و بازرسی جوش  سال 
  توسط شرکت پلی اکریل ایران  86دوره بازرسی مخازن تحت فشار   سال 
  دوره تستهاي غیر مخرب)NDT(   توسط شرکت پلی اکریل ایران  86سال 

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

  دوره تحلیل سیستمهاي اندازه گیري)MSA(  مجتمع صنعتی سپاهان باطري  توسط   87سال 

 دوره رایانه ICDL    توسط مجتمع آموزشی پیام گستر   1388سال 

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

  سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه اي يسرممیزدورهOHSAS18001 ،مؤسسه  توسط  89سالQMS استرالیا 

  کیفیتسیستم مدیریت  يسرممیزدوره ISO 9001:2008  ، مؤسسه  توسط  92سالQMS استرالیا 


