رزومه سرارزیاب /ارزیاب  /17025ممیز
 -1اطالعات شخصی
نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

کد ملی:

تاریخ تولد:

محل تولد:

تلفن تماس:

محل الصاق عكس

تلفن محل کار:
آدرس پست الكترونيك:
نشانی محل سكونت:
نشانی محل کار:
 لطفا فایل عكس را با فرمت  JPEGو با حجم  30kدر این محل الصاق نمایيد.

-2سوابق تحصیلی
(لطفا کپی مدارک فارغ التحصيلی را به پيوست ارسال فرمایيد).
گرایش رشته

رشته تحصيلی

درجه علمی

تحصيلی

دانشگاه محل

شهر محل

کشور محل

تاریخ فراغت

تحصيل

تحصيل

تحصيل

از تحصيل

-3سوابق کاری
مدت همكاری
از

نام سازمان  /شرکت
ماه
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سال
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ماه

سمت

امكان ارائه گواهی سابقه

پاره وقت /تمام

کار دارید؟

وقت /مشاوره

سال

Rev.:04

بلی

خير

بلی

خير

بلی

خير

بلی

خير

بلی

خير
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-4سوابق فعالیت های پژوهشی
الف) مقاالت پژوهشی ،کتب ،شرکت در سمینارها و همایش ها
نویسنده (گان)

عنوان

نوع اثر
(مقاله ،کتاب ،همایش علمی)

نام نشریه/ناشر/نحوه ارائه

سال چاپ

ب)پروژههای تحقیقاتی
نوع فعاليت در طرح
(مجری اصلی ،مدیر اجرایی ،همكار ،مشاور و غيره)

عنوان طرح

محل پژوهش

وضعيت فعلی طرح

-5سوابق تدوین استاندارد ملی /بین المللی
عنوان تدوین

شماره استاندارد

تاریخ تصویب

-6سوابق فعالیت های آموزشی
مؤسسه محل تدریس

تاریخ

نام دوره /درس

 -7سوابق فعالیتهای مشاوره
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عنوان مورد مشاوره

کارفرما

تا تاریخ

از تاریخ

 -8عضویت در انجمنها ،کمیته های تخصصی ،مجامع علمی
نام مجمع

نوع همكاری و سمت

-9شرکت در دورههای مختلف آموزشی ،پژوهشی
نام دوره

محل اخذ

محل فعاليت مجمع

مدت عضویت
از

لغایت

(لطفا در صورت داشتن گواهينامه ،کپی گواهينامه را به پيوست ارسال فرمایيد).

ميزان ساعات
دوره

امكان ارائه گواهی سابقه کار دارید؟

تاریخ برگزاری

بلی

خير

بلی

خير

بلی

خير

-10آشنایی با استانداردهای ملی /بین المللی
عنوان استاندارد

شماره استاندارد

 -11مهارت در زبان های خارجی

ميزان تسلط

زبان خارجی

 -12تخصص و مهارت
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استانداردهای سیستمهای مدیریت و ارزیابی انطباق (مربوط به ممیزان و ارزیابان)
1

ISO 9001

2

ISO 29001

3

API Q1

4

API Q2

5

ISO/IEC 17020

6

ISO/IEC 17021

7

ISO/IEC 17025

8

ISO/IEC 17065
سایر (ذکر نمایید):

9

** لطفاً تخصص (های) مربوطه خود را عالمت گذاری فرمایید و دالیل ،مستندات و سوابق خود را که اثبات کننده تخصص مذکور
می باشد در ادامه شرح دهید و در صورت امکان همراه این فرم الصاق فرمایید.

 سوابق نفر -روزسرارزیابی
17025

17065

*

شناسه IAF

ارزیابی
17020

17025

17020

زمينه فعاليت

سرممیزی
API Q1

29001

ممیزی
9001

API Q1

29001

9001

*

شناسه IAF

10

ساخت کك و محصوالت پاالیش شده نفتی

12

مواد شيميایی ،محصوالت شيميایی و الياف

14

محصوالت الستيكی و پالستيكی

17

فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده

18

دستگاه ها و تجهيزات

19

تجهيزات الكتریكی و نوری

23

صنایع و محصوالتی که در رده های دیگر ذکر نشده اند

26

تامين گاز (گازرسانی)

* شناسه  IAFفقط برای ممیزین سیستم کاربرد دارد.
اینجانب  ...................................با امضاء این فرم صحت کلیه اطالعات اظهار شده فوق را تایید می نمایم.

تاریخ و امضاء:
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مصاحبه کننده :1

تخصص:

سمت:

اظهار نظر:

تاریخ و امضاء:
مصاحبه کننده :2

تخصص:

سمت:

اظهار نظر:

تاریخ و امضاء:

مصاحبه کننده :3

تخصص:

سمت:

اظهار نظر:

تاریخ و امضاء:

IPICB Code:

Page 5 of 5

Rev. Date: 99.02.22

Rev.:04

Date: 1396.03.20

CB-FR-43

