
 

 ((  اطالعات شخصی))                                   
 علی کیهانینام و نام خانوادگی: -1

 01/01/1345تاریخ تولد : -2

  ارشد محیط زیست کارشناس ،  ، مکانیک علوم سیاسی لیسانس میزان تحصیالت :-3

 سابقه کار:-4

 (1364-1363از سال   (اهواز 419 درشرکت پیمانکاری ، مدیر کارگاه ساختمانی  – 1-4

 ( 1371-1370سال های  -پروژه آرد اهواز)  تهران درشرکت تولیپرس، کارشناس نصب و راه اندازی  – 2-4

 ( 1391 پایان سال -1371) از سال  اهواز : فوالد کاویاندر  ،مدیر سیستم ها و روشها  -3-4

  ( ت و زیان آورسخ به دلیل شرایطبازنشسته = ) کار  سال سابقه 20: با 1نکته

همزمان به عنوان رئیس فروش و بازاریابی  و مشاور مدیر عاملل در شلرکت    1396الی  1391: از سال 2نکته

شاهکار تجارت) پخش کاشی و سرامیک و لوازم بهداشتی و آشپزخانه ( به صورت نیمه وقت همکلاری  

 داشته ام.

 ادامه دارد (– 1390حد خارگ ) از سال نماینده مدیریت و مدرس در دانشگاه آزاد اسالمی وا -4-4

 (1393 - 1392از سال  مارال چرم )، شرکت صنایع مدیر بازرگانی  -5-4

 ( 1394-1393 از سال  شرکت نفت پاسارگاد )،  HSEرئیس  -6-4

 (1396-1394 سال از  شرکت نفت پاسارگاد ) ، درراهبردیبرنامه ریزی سیستم ها و  روشها و  معاونت  مشاور -7-4

 (  1398تا تیر ماه  -1396 از سال  رادمان )بهبود فرآیند  شرکت ،  QHSEمدیر  -8-4

 (امه دارد اد– 1398) از تیر ماه قرن شرکت بازرسی و فنی مهندسی آریا فوالد ، در گانی رمدیر باز -9-4

 -MIC (MOODY INTERNATIONAL  )ممیز سیستم های مدیریتی در شلرکت  و سرمشاور ، مدرس  -10-4

 ادامه دارد 

 ( ادامه دارد -1398تهران ) از آبان  4مشاور مدیریت انرژی شرکت آب و فاضالب منطقه  -11-4

 

 : و  آموزش ها مهارت ها -5

 :ذیل ریتیسیستم های مدی سرممیزی / ممیزی  گواهی نامه هایارای  د -الف

- ISO 9001  =  سیستم مدیریت کیفیتسر ممیز 

-  ISO 14001  =  سیستم مدیریت محیط زیستسر ممیز 

- OHSAS 18001  = حرفه ای و محیط زیستبهداشت مدیریت  سیستمسرممیز 

-  ISO 45001   = سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیسرممیز 

-  ISO 27001  =  اطالعات سیستم مدیریت امنیتممیز 

-ISO 50001  =سیستم مدیریت انرژی سرممیز 

-  ISO 17025   =احراز صالحیت آزمون و کالیبراسیون "سیستم مدیریتی  ممیز" 

 

 

 

 



-  ISO 10015 = آموزش سیستم مدیریت کیفیتممیز 

- HSE-MS  = سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیستممیز 

- ISO 10001-10002-10003-10004=استاندارد های راهنمای مرتبط با مشتری  سری ممیز 

 

 :برگزاری دوره های آموزشی سال سابقه در 20بیش از -ب  

 ( ISO) سری استانداردهای  بند قبلموضوعات ذکر شده در  -

- 5S ) نظام آراستگی سازمانی ( 

 و کایزنیشنهادات پنظام  -

 (  سنجش رضایت مشتری  – ی) مدیریت ارتباط با مشتر CSM – CRMتکنیک های مختلف  -

 بازاریابی فروش و  – 

 مدیریت ریسک-

 مدیریت استراتژیک -

  مدیریت بحران-

 اضطراری آمادگی و واکنش در شرایط -

-  SDS  (MSDS ) 

 مدیریت مواد شیمیایی -

 ایمنی در آزمایشگاه ها-

 مدیریت دانش-

 موضوعات مرتبط با محیط زیست-

 مدیریت پسماند -

 

 :سیستم های مدیریتی و آموزش نگهداری، ارتقاء ، استقرار   الیت های انجام شده  در خصوصفع سوابق-6

 مشاوره ای و آموزشی : سوابق -الف

 : اهواز دانشگاه شهید چمرانواحد فن آوری همکاری با  -1

  در اداره دارائی استان خوزستان(  ISO 9001)  " یستم مدیریت کیفیتس"استقرار 

 : زکت کامیاران اهواهمکاری با شر-2

 :در شرکت های  های سیستم های مدیریتیو اخذ گواهی نامه  انجام مشاوره

 (  ISO 9001- ISO14001- OHSAS 18001)شرکت کشت و صنعت فارابی-

 ( ISO 9001)    هادی و هدیفرهنگی  مجموعه آموزشی-

  رجوع ( ابتکریم ارب ،   5S)  راه و ترابری استان خوزستان -

 ( ISO 9001)  شاهکار تجارتگانی بازر-

 ی مختلفبرگزاری دوره های آموزشی مختلف در این مرکز یا در محل سازمانها-
 

 



 

 :( استان خوزستانشرکت آریا هیراد) مرکز آموزش های کاربردی در دانشگا ههای آزاد با  همکاری -3

، فارغ التحصیالن دانشگاه و افراد  اساتید  ،دانشجویان  ورد نیاز هایی مدر زمینه برگزاری چندین دوره 

برنامه ریزی استراتژیک ،  5S ی ،، مدیریت انرژ ریسکمدیریت بهداشت ، محیط زیست ،  و ایمنی )آزاد 

 ،HSE  ) ... در دانشگاه های آزاد کشور. و 

 : ISOHSEهمکاری با شرکت -4

 IMS (ISO 9001- ISO14001- OHSAS 18001- ISO 50001- HSE- 5S  )داخلی  ممیزیانجام 

 رجاییشهید در نیروگاه و مدیریت انرژی 

 : همکاری با جهاد دانشگاه قزوین-5

  قزوین رجاییشهید سیکل ترکیبی در نیروگاه   ISO 45001آشنایی با الزامات ممیزی داخلی  آموزش

 :QCBهمکاری با شرکت -6

 پگاه  کتر( در ش IS0 10001 & 10004دوره های مرتبط با مشتریان ) سری استانداردهای  برگزاری -

 کت اتکا ر( در ش IS0 10001 & 10004دوره های مرتبط با مشتریان ) سری استانداردهای  برگزاری -

 :OSBهمکاری با شرکت -7

 -IMS  (ISO 9001- ISO14001- OHSAS 18001- ISO 50001دوره آموزشی الزامات  برگزاری- 

HSE-) در شرکت صنایع بهداشتی ساینا 

 : 1398ممیزی داخلی در سال  –سازمان فنی حرفه ای قزوین همکاری با -8

 IMS (ISO 9001 5S- ISO14001- OHSAS 18001- ISO 50001- HSE-)ممیزی داخلی  انجام  -

 در شرکت صنایع بهداشتی ساینا

 :همکاری با شرکت بهینه آزمون -9

 استاندر  معتمدزمایشگاه های ویژه آ MSDSمواد شیمیایی و  کار با آموزشبر گزاری دوره  -

 (خوزستان

 ( چابهار استاندر   معتمدویژه آزمایشگاه های   MSDSمواد شیمیایی و  کار با آموزشبر گزاری دوره  -

 همکاری با شرکت کاسپین: -10

  منطقه ای استان البرزو فاضالب  مدیریت دانش  در شرکت آب برگزاری دوره آموزشی  -

در شرکت آب و  ISO 9001:2015  ایی با الزامات و ممیزی داخلیآشن دوره آموزشی برگزاری -

 تهران 1فاضالب منطقه 

          -IMS  (ISO 9001- ISO14001- OHSAS 18001- ISO 50001ممیزی داخلی انجام   -

ISO 29990  تهران 4و  1شرکت آب و فاضالب منطقه (  در 

 : 1399و 1398قزوین در سال ممیزی داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی -11

IMS (ISO 9001- ISO14001- OHSAS 18001- ISO 50001-5S- HSE—ISO 55001 ) 

 : 1400و  1399 ،1398در سال  شرکت نفت پاسارگادممیزی داخلی -12

IMS (ISO 9001- ISO14001- ISO 45001- ISO 50001- HSE—ISO 55001 ) 

 



 

 : ISO 17025 ، ارتقاء و نگهداری  تجارب پیاده سازی-ب

 ( صادراتی پایانه دوو پنج آزمایشگاه  ( آزماشگاه شرکت 7: شرکت نفت پاسارگاد -1

  محصوالت ( واهی نامهگ) آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و  رادمانبهبود فرآیند  شرکت  -2

   زرسی و فنی مهندسی آریا فوالد قرونباشرکت  -3

 

 تجارب پیاده سازی، ارتقاء و نگهداری  موضوعات متفرقه:- پ

 :دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ-1

   ISO 9001:2015 به روز رسانی استاندارد پیاده سازی و

 :شرکت سیمان قشم  -2 

 شناسائی و ارزیابی ریسک و تدوین استراتژی های سازمانی 

 :کت ایرانیان گستر سیمرغ )تولید کننده پاکت های سیمان ، گچ (شر -3

    IMSسیستم مدیریت یکپارچه پیاده سازی  

 :اداره گمرگ خرمشهر  -4

 ( 5sپیاده سازی نظام آراستگی محیط)  

 (توزیع کننده محصوالت کاشی ، سرامیک و لوا زم بهداشتی :)شرکت شاهکار تجارت -5

 ( 5sپیاده سازی نظام آراستگی محیط) ،   ISO 9001:2015 استانداردنی پیاده سازی و به روز رسا

 :رادمان  بهبود فرآیند شرکت -6

( ، پیاده   ISO 9001:2015  ، ISO 14001:2015 پیاده سازی و به روز رسانی استانداردهای مدیریتی ) 

و آزمایشلگاه    صلول ( مح 5) گواهی نامه محصول  اخد ،    ISO 10002 & 10004سازی استانداردهای 

      معتمد اداره استاندارد

 :شرکت نفت پاسارگاد  -7

پیاده سازی و بله   ، ISO 50001 پیاده سازی استاندارد( ، APQCبا رویکرد مدل  ) BPMNپیاده سازی 

 ISO 10002  ، ISO 10004  ،HSE-MS  ،ISO9001:2015  ،ISO روز رسللانی اسللتاندارهای) 

14001:2015  ) 

 اهواز : 2ک صنعتی شماره شهر  -8

 اخذگواهی استاندارد ملی ایران و مجوز بهره برداری برای شرکت های تولیدی

 : شرکت صنایع بهداشتی ساینا  -9

 IMSسیستم مدیریت یکپارچه  ممیزی داخلی انجامآموزش و 

 روز رسانی استانداردهای مدیریتی (به  ): شرکت بازرسی و فنی مهندسی آریا فوالد قرون -10

(ISO 9001:2015  ،ISO14001:2015     ، ISO 50001:2018   ،ISO 45001:2018 ) 

 : به روز رسانی استانداردهای مدیریتی : تهران 4آبفای منطقه شرکت  -11

 ISO 50001:2018 به روز رسانی استاندارد 

 



 

 :در استانداردهای سری ایزوجدید  تغییرات ارتقاء آموزشی  تجارب -ت

شرکت نفت مناطق مختلف در  ISO 9001:2015  ،ISO 14001:2015  استانداردهایبرگزاری آموزش  -1

 در کشور تولید کننده قیربزرگترین =  صادراتی ( و دو پایانه پاالیشگاهنج پ )پاسارگاد

شرکت صلنایع بهداشلتی   در  ISO 9001:2015  ،ISO 14001:2015 استانداردهای برگزاری آموزش -2

 ساینا

= توزیع کننده کاشی و  شرکت شاهکار تجارتدر   ISO 9001:2015 و به روز رسانی   برگزاری آموزش -3

 سرامیک و لوازم بهداشتی 

بهبلود فرآینلد   شرکت در  ISO 9001:2015  ،ISO 14001:2015و به روز رسانی  برگزاری آموزش  -4

 تولید کننده شیرآالت صنعتی نفت ، گاز و پتروشیمیرادمان = 

 در ISO 9001:2015  ،ISO 14001:2015   ، ISO 45001:2018برگزاری  چنلدین نوبلت آملوزش     -5

 سطح کشور  مرکز آموزش های کاربردی در دانشگا ههای آزاد  =آریا هیرادشرکت 

 ISO 9001:2015  ،ISO 14001:2015   ، ISOبرگلزاری دوره هلا ی آموزشلی اسلتانداردهای      -6

45001:2018  ،ISO 50001:2018  بلرای   فوالد قرن بازرسی و فنی مهندسی آریاشرکت در محل

) با توجه  داشتن مجلوز برگلزاری     برای این دوره ها برای شرکت های متقاضی و همچنین پرسنل 

  دوره های آموزشی ( 

 شرکت نیروگاه شهید رجایی  در ، IMS ممیزی داخلیدوره و ISO 45001:2018 برگزاری آموزش   -7

 اضالب منظقه ای کرجشرکت آب و فبرگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش در  -8

 شرکت آبفای منطقه یک تهران، در  ISO 9001:2015برگزاری آموزش استاندارد  -9

شرکت آبفای منطقله  ، در  ISO 50001:2018استانداردهای دوره آموزشی و به روز رسانی  برگزاری -10

 تهران چهار

شرکت آبفای منطقله  ، در  ISO 45001:2018برگزاری  دوره آموزشی و به روز رسانی استانداردهای -11

 تهران چهار

 

 آدرس: -7

  کرج  -استان البرز   محل سکونت:

                09209201023   -     09163129699      : همراهتلفن 

 ISO9000_2000@YAHOO.COM             :لیایم


