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پژوهشکده  -مرکز آزمون مهارت استاندارد  گروه پژوهشی

 سیستم های مدیریت و کیفیت بازرسی

 a.norouzi@standard.ac.ir پست الکترونیکی

 

 سوابق تحصیلی

 تحصیالت
 تاریخ فراغت از تحصیل کشور محل تحصیل شهر محل تحصیل تحصیلدانشگاه محل  درجه علمی گرایش رشته تحصیلی رشته تحصیلی

 50/50/6930 ایران تهران آزاد تهران مرکزی - وریمدیریت سیستم و بهره مهندسی صنایع 

 

 های تحصیلینامهپایان

 مقطع تحصیلی نامهعنوان پایان

 کارشناسی ارشد مورد کاوی در سازمانهای سیمان  –ارائه مدلی برای تشخیص تکامل کیفیت در سازمان 

 

 

 

 



 های پژوهشیفعالیتسوابق 

 های تحقیقاتیپروژه

 عنوان طرح
 نوع فعالیت در طرح

 (... و ناظر همکار، مدیر اجرایی، )مجری اصلی،
 وضعیت فعلی طرح محل پژوهش

 همکار کشش -یکهاپالست یکیآزمون مهارت خواص مکان
مدیریت کیفیت و  پژوهشکده سیستم های

 بازرسی
 اتمام طرح

 همکار MFRها  یکپالست یکیآزمون مهارت خواص مکان
پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و 

 بازرسی
 اتمام طرح

 همکار روغن موتور -ینفت یآزمون مهارت فرآورده ها
پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و 

 بازرسی
 اتمام طرح

 همکار یو ابعاد الکتریکی –و کابل  یمآزمون مهارت س
پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و 

 بازرسی
 اتمام طرح

 همکار یوهآب م یمیاییش یآزمون ها -ها یدنیآزمون مهارت نوش
پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و 

 بازرسی
 اتمام طرح

 همکار اورئوس یلوکوکوساستاف یجستجو -یکروبیولوژیآزمون مهارت م
سیستم های مدیریت کیفیت و پژوهشکده 

 بازرسی
 اتمام طرح

 یمیاییخواص ش -یبهداشت یشی،آرا یآزمون مهارت فرآوردهها

 شامپو
 همکار

پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و 

 بازرسی
 اتمام طرح

 نلی، بریکرزو یسنج یسخت -فلزات یکیآزمون مهارت خواص مکان

 و راکول 
 همکار

کیفیت و پژوهشکده سیستم های مدیریت 

 بازرسی
 اتمام طرح

خواص فیزیکی  -فرآورده های ساختمانی و معدنی آزمون مهارت 

 سیمان
 همکار

پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و 

 بازرسی
 اتمام طرح

 -غالت و فرآورده های آن -آزمون مهارت صنایع غذایی و کشاورزی

 آرد گندم
 همکار

پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و 

 بازرسی
 در حال اجرا



 

 یالملل ین/ ب یاستاندارد مل ینسوابق تدو
 تاریخ تصویب تدویننوع  تدوینعنوان 

 6930 معادل سازی یکسان (INSO 13283) های آماری برای کاربرد در آزمون مهارت با مقایسه بین آزمایشگاهیروش

 

 سوابق فعالیت های اجرایی
 تا تاریخ از تاریخ محل فعالیت سمت

 اکنون 6/66/30 پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی کارشناس فنی مرکز آزمون مهارت استاندارد 

 

 ، بورس تحصیلی، جوایز، تقدیرهاهانامه تشویق
 تاریخ دریافت مقام اعطاکننده محل دریافت عنوان

 60/68/6930 رئیس پژوهشگاه استاندارد استاندارد پژوهشگاه (256968)شماره  استاندارد رتبه برتر توسط پژوهشگاهتقدیرنامه 

 

 

 ها و مجامع علمیعضویت در انجمن
 مدت عضویت محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

 ماه0 دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو عضویت در انجمن اندازه شناسی ایران

 

 

 


