رزومه دکتر علی شیرین
علی شیرین
تاریخ تولد

4411

رشته ی تحصیلی

مقطع تحصیلی

دکتری

محل اخذ مدرک

سال اخذ مدرک

4431
محل خدمت

غ یر
سازمانی

سپاه منطقه خراسان
مؤسسه تامین درمان
بسیجیان خراسان

علوم آزمایشگاهی
دانشگاه علوم
پزشکی مشهد

شروع

پایان

4434

4431

4431

4414

مسؤل فنی آزمایشگاه
بیمارستان  43شهریور

4411

4414

کارشناس پاراکلینیک
مدیریت درمان استان

4414

4411

خراسان

سازمان تامین اجتماعی

سابقه کاری از فراغت تحصیل تاکنون

مشهد

مسؤل فنی آزمایشگاه
پلی کلینیک شهید

4414

4431

دستغیب قرچک
نماینده مدیریت
بیمارستان  41خرداد

4414

4431

ورامین
مسؤل فنی آزمایشگاه
بیمارستان  41خرداد

4431

4431

ورامین
رئیس آزمایشگاه
رفرانس اداره کل درمان

4431

تاکنون

مستقیم
خصوصی

آزمایشگاه تشخیص
طبی (مؤسس یا مسؤل

4431

تاکنون

رزومه دکتر علی شیرین
فنی)

دکتری علوم آزمایشگاهی

تحصیالت
نام دوره

دوره

برگزارکننده دوره
بیمارستان 43

مستند سازی

4411

الزامات استاندارد ISO9001:2000

1380

توف آکادمی

4414

توف آکادمی

1381

Nigel bauer

4411

توف نورد آکادمی

ممیزی داخلی بر اساس
ISO9001:2000
سرممیزی بر اساس
ISO9001:2000
ممیزی داخلی بر اساس

آموزش

سال برگزاری

محل  /مؤسسه

استانداردهای
14001-18001-9001
()IMS
دوره ارزیابان ارشد (سرارزیابی)
اعتباربخشی وزارت بهداشت

شهریور مشهد

وزارت بهداشت،
4431-4434

درمان و آموزش
پزشکی
دانشگاه علوم

برنامه ریزی عملیاتی

4434

دوره کامل اعتباربخشی بیمارستانی

4431

دوره مدیریت استراتژیک

4431

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

4431

پزشکی شهید
بهشتی
دانشگاه شریف
انجمن مدیران
استراتژیک
مرکز آموزش و
تحقیقات صنعتی
ایران

رزومه دکتر علی شیرین
دوره اعتباربخشی بر اساس JCI
لبنان (فرانسه)

4431

بیمارستان میالد
موسسه مطالعات

دوره خود ارزیابی بیمارستانی

4413

دوره الزامات 43114

4433

دوره الزامات 44111

4431

 MSAآنالیز اندازه گیری سیستم ها

4431

دوره EFQM

4413

دوره ممیزی و سرممیزی 3114:1141

4431

بهره وری و منابع
انسانی
پیشگامات کیفیت
پاسارگاد
پیشگامات کیفیت
پاسارگاد
IMQ Academy
موسسه مطالعات
بهره وری و منابع
انسانی
NIS Academy
مرکز ملی تایید
صالحیت ایران

4414
بسترسازی سیستم مدیریت کیفیت

4411

سوابق تدریس

4414
بسترسازی IMS

4411

بیمارستان 43
شهریور مشهد
بیمارستان فارابی
مشهد
پلی کلینیک شهید
دستغیب قرچک
بیمارستان شهدای
 41خرداد ورامین
مدیریت درمان

4414

بلوچستان

مستندسازی
4414
ممیزی داخلی بر اساس

استان سیستان و

4411

پلی کلینیک شهید
دستغیب قرچک
پلی کلینیک شهید

رزومه دکتر علی شیرین
ISO9001:2000

دستغیب قرچک
دفتر رسیدگی به
4414

اسناد پزشکی استان
خراسان
مدیریت درمان

4414

استان سیستان و
بلوچستان

4414
4414
آموزش چگونگی استقرار سیستم
مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

4411
4411
4411

آموزش تحلیل فرآیند

4413

آموزش ممیزی داخلی

4431
4411
4414

الزامات استاندارد ISO9001
4411
4413
آموزش اعتباربخشی بیمارستانی

4434-4431

بیمارستان رضوی
خراسان
بیمارستان مهرگان
مشهد
بیمارستان بنت
الهدی مشهد
اداره کل درمان
استان تهران
مدیریت درمان
استان خراسان
بیمارستان شهدای
 41خرداد ورامین
انجمن دکترای علوم
آزمایشگاهی
بیمارستان شهدای
 41خرداد ورامین
پلی کلینیک شهید
دستغیب قرچک
پلی کلینیک شهید
سلیمانی تهران
پلی کلینیک شهید
سلیمانی تهران
اداره کل درمان
استان تهران

رزومه دکتر علی شیرین
بیمارستان شهدای
 41خرداد ورامین
مدیریت درمان
استان خراسان
آموزش ممیزی داخلی بر اساس
الزامات اداره کل آزمایشگاه مرجع

مدیریت درمان
4431-4434

سالمت وزارت بهداشت

استان مرکزی
دانشگاه علوم
پزشکی خراسان
رضوی
انجمن دکترای علوم

آموزش ممیزی داخلی بر اساس
الزامات استاندارد 41413

4431-4431

آزمایشگاهی
مدیریت درمان
آذربایجان غربی

مدیریت عدم انطباق  /دوره
سوپروایزرهای آزمایشگاه

 4431و 4433

4414
4411

سابقه مشاوره و استقرار

همکاری در استقرار سیستم مدیریت

4411

کیفیت

انجمن دکترای علوم
آزمایشگاهی

بیمارستان 43
شهریور مشهد
بیمارستان فارابی
مشهد
مدیریت درمان
استان خراسان
مدیریت درمان

4411

استان سیستان و
بلوچستان

4411

پلی کلینیک شهید
دستغیب قرچک

رزومه دکتر علی شیرین
استقرار اعتباربخشی
(نماینده مدیر ارشد در

4434 -4413

اعتباربخشی)
استقرار استاندارد  41413در
آزمایشگاه رفرانس سازمان تامین

بیمارستان  41خرداد
ورامین
آزمایشگاه رفرانس

4433

سازمان تامین

اجتماعی

اجتماعی

در حال استقرار استاندارد  43114در

آزمایشگاه رفرانس

آزمایشگاه رفرانس سازمان تامین

4433

سازمان تامین

اجتماعی

اجتماعی

نایب رئیس کمیته فنی
ISIRI/OIML/TC18/SC5
دستگاه های اندازه گیری برای

سازمان ملی

4433

استاندارد ایران

آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
عضویت

کارشناس فنی مرکز ملی تایید
صالحیت

4431

4431

آزمایشگاهی

4431

دکترای علوم
آزمایشگاهی
تشخیص طبی

نایب رئیس کمیته فنی
آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

آزمایشگاهی
انجمن علمی

انجمن

 ISIRI/15189/TC212/برای

دکترای علوم
تشخیص طبی

عضویت هیئت مدیره انجمن دکترای
علوم آزمایشگاهی و خزانه دار

صالحیت یاران
انجمن علمی

کمیته اعتباربخشی و ارزیابی کیفیت
خارجی انجمن دکترای علوم

مرکز ملی تایید

4111

سازمان ملی
استاندارد ایران

