
یردیح ریما 

ناریا تیفیک  تیریدم  نمجنا  ریبد 

(+۹۸)۹۱۲۴۷۸۲۱۶۴ : لیابوم  amirh4686@gmail.com : لیمیا

۰۲۱۸۸۱۰۱۱۹۲ : نفلت

نارهت  : سردآ

۱۳۶۲/۶/۱۵ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 



همان و نییآ  , یناسر عالطا  یمومع و  طباور  ، اه هژورپ  ییارجا , یاه  دنیارف  یلکشت ,  هزوح  رد  تیریدم  راک  هقباس  لاس  اب 15  ییارجا  ریدم 

تیفیک تیریدم  متسیس  یناگرزاب و  ، یناسنا عبانم   ، اهدنیارف



IT شیارگ :

لباب ناردنزام ،

۱۳۹۰ - ۱۳۸۶

۱۳/۴۰ لدعم : 

درمال سراف ،

۱۳۹۵ - ۱۳۹۱

۱۶/۲۳ لدعم : 

ییارجا تیریدم  شیارگ :

یعافتناریغ نازادرپ  نف  دازآ  یلاع  شزومآ  هسسوم  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۳۹۷ - ۱۳۹۶

۹۵ لدعم : 



ناریا تیفیک  تیریدم  نمجنا 

نارهت

نمهب ۱۳۹۱ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

یلیر لقن  لمح و  یسدنهم  نمجنا 

نارهت

دادرم ۱۳۹۰ رویرهش ۱۳۸۴  -

اهدرواتسد فیاظو و 

دنمشوه نایسراپ 

نارهت

دنفسا ۱۳۹۶ رذآ ۱۳۹۳  -

اهدرواتسد فیاظو و 

ناریا تیفیک  تیریدم  نمجنا 

نارهت

نمهب ۱۳۹۱ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

ناریا یناگرزاب  قاتا  یزاس  یصوصخ  نویسیمک 

نارهت

نمهب ۱۳۹۷ رویرهش ۱۳۹۵  -

هموزر هصالخ 

یلیصحت قباوس 

تاعالطا یروانف  تیریدم  یناگرزابینادراک  تیریدم  یسانشراک 

EMBA دشرا یسانشراک 

یلغش قباوس 

ریبد

یهدنامزاس تیریدم و  هریدم , تایه  یاه  تسایس  یارجا  ییارجا , تیریدم 

 , یناسنا عبانم  یلام و  روما  تابوصم , یارجا  یزیر ,  همانرب  هناخریبد , لنسرپ 

هیرشن راشتنا  تیریدم و  یصصخت - یاه  هورگراک  تیریدم  جیورت ,  هناسر و 

یاه هرود  یزیر  همانرب  یصصخت و  یاه  شیامه  یرازگرب  - تیریدم تیفیک و 

یروضح نیالنآ و  تروصب  یشزومآ 

یرادا روما  ریدم 

نیب یلم و  ) اه هاگشیامن  یشزوما و  یاه  هرود  رانیمس و   ، اه شیامه  یرازگرب 

..و , یراداروما (، یللملا

یمومع طباور  ریدم 

یلم هراونشج  ییارجا  ریدم  - نیالنا هبتر  یرازگربخ  تیریدم  هناسر ,  اب  طابترا 

یرو رهب ه 

یمومع طباور  ریدم 

ریدم - تیریدم تیفیک و  هیرشن  هیریرحتریبد  یرازگربخ , هناسر و  اب  طابترا 

..و یلم  یللملا و  نیب  یاه  شیامه  ییارجا 

یمومع طباور  ریدم 







یلیر لقن  لمح و  هسسوم  هسسوم :

۱۳۸۹

ورین یلیر  لقنو  لمح  هسسوم :

۱۳۸۸

ناریا یرو  هرهب  یلم  زکرم  هسسوم :

۱۳۸۷

یلیر لقن  لمح و  هسسوم  هسسوم :

۱۳۸۶

درون فوت  هسسوم :

۱۳۸۳

درون فوت  هسسوم :

۱۳۸۳

ورین یلیر  لقن  لمح و  هسسوم :

۱۳۸۶

IMQ هسسوم :

۱۳۹۰

ناریا یزرواشک  نداعم و  , عیانص , یناگرزاب قاتا  هسسوم :

رویرهش ۱۳۹۸

ناریا تیفیک  تیریدم  نمجنا  هسسوم :

۱۳۹۵

یلیر لقن  لمح و  نمجنا  هسسوم :

۱۳۸۱

نارهت یزرواشک  نداعم و  ، عیانص  ، یناگرزاب قاتا  هسسوم :

رویرهش ۱۴۰۰

نارهت یزرواشک  نداعم و  ، عیانص  ، یناگرزاب قاتا  هسسوم :

رهم ۱۳۹۸

نارهت یزرواشک  نداعم و  ، عیانص  ، یناگرزاب قاتا  هسسوم :

نابآ ۱۴۰۰

نابز

یسیلگنا

ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

هژورپ تیریدم 

ییارجا تیریدم  یشخبرثا  رد  تیوه  تخانش 

دیدج رصع  رد  رادیاپ  یاه  نامزاس  یوگلا 

کیژتارتسا یرو و  هرهب  یسدنهم 

Environment Management System HSE-MS

Maintenance Manegement

اه نامزاس  قفوم  تیریدم  رد  نیون  یاهدرکیور 

IRIS Introdction

هرکاذم نونف  لوصا و 

تیفیک تیریدم  ینابم  میهافم و 

سرتسا رب  هبلغ 

( لازوپورپ ) یسیون هژورپ  قیقحت و  حرط  یشزومآ  هرود 

هبحاصم یسیونربخ و  یاه  لصفرس  اب  هناسر  تیریدم  یشزومآ  هرود 

نامزاس تیریدم  یشزومآ  هرود 





زورما تصرف  همانزور  رشان :

دنفسا ۱۳۹۴

www.forsatonline.com/managers/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C- طبترم :  کنیل 

%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C-%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-

%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86.html

زورما تصرف  همانزور  رشان :

نمهب ۱۳۹۴

www.forsatonline.com/managers/%D9%81%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1- طبترم :  کنیل 

%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86.html

تعنص شرتسگ  همانزور  رشان :

نابآ ۱۳۹۵

www.smtnews.ir/note/24851-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88- طبترم :  کنیل 

%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-

%D8%B6%D8%B9%D9%81-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA.html

تشاددای

نیالنآ هبتر  یرازگربخ  رشان :

ید ۱۳۹۶

rotbehonline.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%9B%D8%A7%D8%B5%D9%84- طبترم :  کنیل 

%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-

/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D9%84

تشاددای

ناریا قاتا  یربخ  هاگیاپ  رشان :

نابآ ۱۴۰۰

otaghiranonline.ir/news2/40321 طبترم :  کنیل 



نابآ ۱۳۹۵



amirheidari007



تاقیقحت

نانكراك ناریدم و  شزومآ  یورگ  رد  عوجر  بابرا  یدنمتیاضر 

نوریب ناهج  اب  طابترا  تمدخ  رد  رنه  نف و 

تیفیک فعض  هطقن  یریگ  هزادنا  شیاپ و 

تمالس لوحت  حرط  هدش  شومارف  لصا  ؛ یریگشیپ

تیفیک یلم  دربهار  نیودت  ورگ  رد  رادناتسا  ماظن  ٔهعسوت 

تاراختفا

90- 86- یلیر لقن  لمح و  یللملا  نیب  شیامه  هرود  راهچ  ییارجا  ریبد 

94-93 ییاذغ - عیانص  یصصخت  شیامه  هرود  ود  ییارجا  ریبد 

95- تیفیک تیریدم  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمجنپ  ییارجا  ریبد 

لاس 1398 ات  لاس 1391  زا  هناسر  اب  طابترا  ریدم  ناریا و  تیفیک  یلم  هزیاج  مسارم  یرازگرب  ییارجا  لوئسم 

یعامتجا هکبش 



اه تراهم 

http://www.forsatonline.com/managers/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C-%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86.html
http://www.forsatonline.com/managers/%D9%81%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86.html
http://www.smtnews.ir/note/24851-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA.html
http://rotbehonline.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%9B%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D9%84/
http://otaghiranonline.ir/news2/40321
https://instagram.com/amirheidari007




تمص ترازو  ناریا - تیفیک  تیریدم  نمجنا  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نابآ ۱۴۰۰

iranqms.com/wp-content/uploads/2021/12/IranQMS-QTP-AISC-Book-Final-Edition-LowQuality-By-IsatisTeam.pdf طبترم :  کنیل 

تفاسورکیام یاهرازفا  یرادامرن  تابتاکم  شراگن و  تاطابترانییآ 

هرکاذم نونف و  یربهرلوصا  تیریدم و 

رازفا مرن  یمومع  یاه  اه وتراهم  ناگرا  یرادا  طباوض  لوصا و 

یتلود یاهداهن 

تیفیک نیمضت  تادنتسم 

یزاجم یاضف  میهافمنیمدا  عیرس  کرد  یراک و  هركاذمطابضنا  ثحب و 

تایلامو همیب  ، دزمتسدو یرتفدقوقح  روما  طباورهرادا  روما ،  هدننک  گنهامه  میظنت و 

یمومع

اه هژورپ 

وردوخ تعنص  نیمات  هریجنز  تیفیک  لوحت  حرط 

http://iranqms.com/wp-content/uploads/2021/12/IranQMS-QTP-AISC-Book-Final-Edition-LowQuality-By-IsatisTeam.pdf

