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علي شیرین
یشگاھیعلوم آزمایلیتحصیرشتھ ١٣۴۴خ تولدیتار

دانشگاه علوم خذ مدرکمحل ایدکتریلیمقطع تحص
مشھدیپزشک
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ن درمان یمؤسسھ تام
١٣٧٨١٣٨٣ان خراسانیجیبس
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شگاه یآزمایمسؤل فن
وریشھر١٧مارستان یب

مشھد
١٣٨٠١٣٨١

ک ینیکارشناس پاراکل
ت درمان استان یریمد

خراسان
١٣٨١١٣٨٢

شگاه یآزمایمسؤل فن
د یک شھینیکلیپل

ب قرچکیدستغ
١٣٨٣١٣٩٢

ت یرینده مدینما
خرداد ١۵مارستان یب

نیورام
١٣٨٣١٣٩٢

شگاه یآزمایمسؤل فن
خرداد ١۵مارستان یب

نیورام
١٣٩٢١٣٩۴

شگاه یماس آزیرئ
رفرانس اداره کل درمان 

میمستق
تاکنون١٣٩۴

یخصوص
ص یشگاه تشخیآزما

ا مسؤل ی(مؤسس یطب
)یفن

تاکنون١٣٧۶



نیریشیعلدکتررزومھ

یشگاھیعلوم آزمایدکترالتیتحص

آموزش

یسال برگزارنام دوره
دوره

محل / مؤسسھ 
برگزارکننده دوره 

ور یشھر١٧مارستان یب١٣٨٠یمستند ساز
مشھد

یتوف آکادمISO9001:20001380الزامات استاندارد 

یتوف آکادمISO9001:2000١٣٨١بر اساس یداخلیزیمم

ISO9001:20001381Nigel bauerبر اساس یزیسرمم

یبر اساس استانداردھایداخلیزیمم
14001-18001-9001

)IMS(
یتوف نورد آکادم١٣٨۵

) یابیابان ارشد (سرارزیدوره ارز
١٣٩٢-١٣٩١وزارت بھداشتیاعتباربخش

وزارت بھداشت، 
درمان و آموزش 

یپزشک

دانشگاه علوم ١٣٩١یاتیعملیزیبرنامھ ر
ید بھشتیشھیپزشک

فیدانشگاه شر١٣٩٢یمارستانیبیدوره کامل اعتباربخش

ران یانجمن مد١٣٩٢کیت استراتژیریدوره مد
کیاستراتژ

١٣٩۶سکیریابیخطرات و ارزییشناسا
مرکز آموزش و 

یقات صنعتیتحق
رانیا

لبنان JCIبر اساس  یدوره اعتباربخش
الدیمارستان میب١٣٩٢(فرانسھ)

١٣٨٧یمارستانیبیابیدوره خودارز
موسسھ مطالعات 

و منابع یبھره ور
یانسان

ت یفیشگامات کیپ١٧٠۴٣١٣٩٧دوره الزامات 
پاسارگاد

ت یفیشگامات کیپ١٣۵٢٨١٣٩۶دوره الزامات 
پاسارگاد
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MSA١٣٩۵ستم ھایسیریز اندازه گیآنالIMQ Academy

موسسھ مطالعات بھره EFQM١٣٨٧دوره 
یو منابع انسانیور

٩٠٠١:٢٠١۵١٣٩۶یزیو سرممیزیدوره مم
NIS Academy

د ییتایمرکز مل
رانیت ایصالح

سوابق تدر
ی

س

ت یفیت کیریستم مدیسیبسترساز

ور یشھر١٧مارستان یب١٣٨١
مشھد

مشھدیمارستان فارابیب١٣٨٢

ب ید دستغیک شھینیکلیپل١٣٨٣
قرچک

١۵یمارستان شھدایبIMS١٣٨۵یبسترساز
نیخرداد ورام

یمستندساز
ت درمان استان یریمد١٣٨١

ستان و بلوچستانیس

ب ید دستغیک شھینیکلیپل١٣٨٣
قرچک

اساس بر یداخلیزیمم
ISO9001:2000

ب ید دستغیک شھینیکلیپل١٣٨۴
قرچک

بھ اسناد یدگیدفتر رس١٣٨١
استان خراسانیپزشک

ت درمان استان یریمد١٣٨١
ستان و بلوچستانیس

ستم یاستقرار سیآموزش چگونگ
شگاهیت در آزمایفیت کیریمد

خراسانیمارستان رضویب١٣٨١

مارستان مھرگان مشھدیب١٣٨١

مشھدیمارستان بنت الھدیب١٣٨٢

اداره کل درمان استان ١٣٨۶
تھران

ت درمان استان یریمد١٣٨٢
خراسان

١۵یمارستان شھدایب١٣٨٧ندیل فرآیآموزش تحل
نیخرداد ورام

علوم یانجمن دکترا١٣٩٠یداخلیزیآموزش مم
یشگاھیآزما

ISO9001الزامات استاندارد 

١۵یشھدامارستانیب١٣٨۵
نیخرداد ورام

ب ید دستغیک شھینیکلیپل١٣٨٣
قرچک

یمانید سلیک شھینیکلیپل١٣٨٨
تھران

یمانید سلیک شھینیکلیپل١٣٨٩
تھران

١٣٩٣-١٣٩٠یمارستانیبیآموزش اعتباربخش
اداره کل درمان استان 

تھران
١۵یمارستان شھدایب

نیخرداد ورام
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بر اساس یداخلیزیآموزش مم
شگاه مرجع یالزامات اداره کل آزما

سالمت وزارت بھداشت
١٣٩-١٣٩١۴

ت درمان استان یریمد
خراسان

ت درمان استان یریمد
یمرکز

یدانشگاه علوم پزشک
یخراسان رضو

بر اساس یداخلیزیآموزش مم
١٣٩۴-١۵١٨٩١٣٩٠الزامات استاندارد 

علوم یانجمن دکترا
شگاهیآزما

جان یت درمان آذربایریدم
یغرب

ت عدم انطباق / دوره یریمد
شگاهیآزمایزرھایسوپروا

و ١٣٩۶
١٣٩٧

علوم یانجمن دکترا
یشگاھیآزما

سابقھ مشاوره و استقرار

ستم یدر استقرار سیھمکار
ت یفیت کیریمد

ور یشھر١٧مارستان یب١٣٨١
مشھد

مشھدیمارستان فارابیب١٣٨٢

رمان استان ت دیریمد١٣٨٢
خراسان

ت درمان استان یریمد١٣٨٢
ستان و بلوچستانیس

ب ید دستغیک شھینیکلیپل١٣٨۵
قرچک

یاستقرار اعتباربخش
ر ارشد در ینده مدی(نما

)یاعتباربخش
خرداد ١۵ممارستان یب١٣٩١-١٣٨٩

نیورام

در ١۵١٨٩استقرار استاندارد 
ن یشگاه رفرانس سازمان تامیزماآ

یاعاجتم
شگاه رفرانس سازمان یآزما١٣٩٧

ین اجتماعیتام

١٧٠۴٣در حال استقرار استاندارد 
شگاه رفرانس سازمان یدر آزما

ین اجتماعیتام
شگاه رفرانس سازمان یآزما١٣٩٧

ین اجتماعیتام

ت یعضو

یتھ فنیس کمیب رئینا
ISIRI/OIML/TC18/SC5

یبرایریاندازه گیدستگاه ھا
یص پزشکیختشیشگاه ھایآزما

استاندارد یسازمان مل١٣٩٧
رانیا

د ییتایمرکز ملیکارشناس فن
ت ید صالحییتایمرکز مل١٣٩۴تیصالح

ارانی
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یابیو ارزیتھ اعتباربخشیکم
علوم یانجمن دکترایت خارجیفیک

یشگاھیآزما
١٣٩۶

علوم یدکترایانجمن علم
ص یتشخیشگاھیآزما

یپزشک


