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  دانشگاه هانوفر –دانشجوي دکتراي مهندسی صنایع 

  1383 –عالمه طباطبائی  -مدیریت استراتژیك  -مدیریت اجرائی - فوق ليسانس 

 1376 -صنعتی اصفهان  -تكنولوژي صنعتی  -مهندسی صنایع  ليسانس 

 1384- پيام نور -مترجمی زبان انگليسی  ليسانس 

 

 سمت

 

  لسا 23سابقه مشاوره و تدریس 

  عضوStackholder Counsil   موسسهGRI 

 ور مدیریت بين المللی مشاCMC 

 و مکدیریت   مهندسکی کيفيکت مدیر علمی دوره هاي مدیریت ریسکك  مکدیریت کارنانکه

 زنجيره تامين سازمان مدیریت صنعتی

 

 سابقه مشاوره

 

 همكاري در اجراي پروژه برنامه ریکيي اسکتراتژیك وBSC  اه در شکرکتهاي مگکاموتور  پگک

مل و نقل و ترافيکك شکهر حفارس  زامياد و فراکلون  نيرو محرکه  پيستون ایران   سازمان 

 .  سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و ...مشهد

 همكاري در اجراي پروژه هولدینگ در بانك اقتصاد نوین 

 همكاري در اجراي پروژه سانتار و استراتژي ماليبل سایپا و پلور سبي 
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 روژه هاي مدیریت ریسك در شرکت ندمات انفورماتيك  پرشيا سيلندر  دنده همكاري در پ

 و ...   بيمه سامانزنی مگاموتور

 همكاري در پروژه هاي ارزیابی سازمان بنادر و دریانوردي و انجمن قطعه سازان نودرو 

   همكاري در پروژه هاي شش سيگما در شکرکتهاي دنکده فکن ،ور  پکارس نيكاتکل  فراپایکه

 می بيرجند ...پتروشي

  ارزیابی براساس مدلEFQM  در جایيه ملکی تعکالی سکازمانی و بهکره وري  تعکالی منکابع

  و انرژي ملی کيفيت    فناوري  نو،وريانسانی

در شرکتهاي سایپا یدک  امداد نودرو سایپا  ایساکو  کيکان نکودرو  مپصکا  ایکران نکودرو 

بنادر و دریانوردي  بيمارستان رضکوي  دیيل  بيمه مرکيي جمهوري اسالمی ایران  سازمان 

  لييینگ ایرانيکان  پيشکگامان  تكتکا محور سازان  تعاونی ناص ایران نودرو  بانك پاسارگاد

 و ... 2نوردگی  سيبا موتور  ،بفا

  و استانداردهاي  26000مجري طرح مسئوليت اجتماعی و مترجم استاندارد ایيوGRI 

 کومجري طرح مسئوليت اجتماعی شرکت ميد 

  انجام انواع پروژه هاي مدیریت کيفيت )شکاملISO 9001:2000, ISO/TS 16949, 

(HACCP, ISO 9001:1994,  :در شرکتهاي 

توان باطري  ماشين سازي اسپاهان  کافی کوال  نوئی  شاهين مفصل  مبدل تانك  اصفهان 

کليد  ادمان  سالمت فرد  درب ابيار  فورج اصفهان  توز  شهرداري اصفهان  حوزه معاونت 

 عمران  مگاموتور  ماشين سازي اصالنيان  الكتروژن و نفت فالت قاره ایران.

ر مدیریت ریسك در سازمان گسترش و نوسازي صنایع همكاري در اجراي طرح استقرا

 ایران

  در سکازمانهاي دولتکی اسکتان گکيالن  و نظام ،راسکتگی اجراي سيستم کایين همكاري در

  کوشکا   بنياد شکهيد و امکور ایرکارگران و بکرق بکانترشرکت سایپا یدک  کرمان  هرميگان

 معدن

  و  و ،ب و فاضکالب اسکتان یکيد ریلاجراي پروژه عارضه یابی در شرکت پلی اکهمكاري در

 یمياس شیس البرز  یبا ریرجان  زيگل گهر س

  اجراي پروژه همكاري درSEAM در شرکت بهنور 

  همكاري در ارزیابی سازمانهاي پروژه محور پتروشيمی 

 همكاري در طراحی مدل ارزیابی شرکتهاي قطعه ساز و مجموعه ساز نودرو 

 فنی بانك صنعت و معدن -اديهمكاري در تهيه طرحهاي توجيه اقتص 

 ك مرککي  سکازمند يع پالستیس تاپ  صنایرامو  گلر يشرکتها یابیعارضه  يناظر پروژه ها

 و .... مرغداران قم ی  تعاونصنعت

 

 سابقه تدریس



 

  از جمله:کشور مدرس دوره مختلف در 

 ,ISO 9001:1994, ISO 9001:2000سيستمهاي مدیریت کيفيت)شامل 

HACCP  (ISO/TS 16949:2002, 2008  5  کایينS  و سيستمهاي   فر،یندها

مدیریت مدیریت استراتژیك    ,EFQM ,( ..…,SPC, MSA, QFD)  نوین مدیریتی

  مدیریت موجودي  مدیریت زنجيره تامين  پيش بينی  انبارداريمدیریت کارنانه  ریسك  

 حل مساله  الگوبرداري.

  مدرس دوره شش سيگما با مجوزISI هند 

 اي گواهينامه سرممييي دارISO 9001:2000 از ماليي 

   داراي گواهينامه ارزیابانEFQM  جایيه ملی تعالی و بهره وري دوره نه و ارزیاب 

 ارزیاب جایيه ملی تعالی منابع انسانیسر  

 تيفيک یيه ملیاب جایارز 

 سرارزیاب جایيه ملی فناوري و نو،وري 

 ارزیاب جایيه ملی انرژي 

 ندسی صنایع ایران  مدیریت ایکران  انجمکن مکدیریت کيفيکت ایکران و عضو انجمنهاي: مه

 انجمن مشاوران ایران

 داراي کمربند مشكی شش سيگما ازISI  هند 

 شرکت نفت پارس شرکت پارس نودرو  یت صنعتیریت سازمان مديفيک یمدرس مهندس  

 و ... شرکت گلچين رسانه هوشمند

 
 

 

 دوره هاي ،موزشی طی شده

 مشکاوره مکدیریت لی دوره ،مکوزش عکا(Management Consultancy) ز سکازمان ا

 1383 مدیریت صنعتی

 :گذراندن دوره هاي ،موزشی مختلف سيستم کيفيت و سيستمهاي مدیریتی از جمله 

ISO 9001:2000, ISO/TS 16949   ,کایين  ,شش سيگما, .... 

  ممييي دانلیIRIS  ازRWTUV 

  دوره ،مادگی ،زمون PMP براساس استاندارد  حرفه اي()مدیریت پروژهPMBOK 

 ین الملليب ياصول و فنون مذاکره و قراردادها  


