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 تحصیالت

  ، از دانشگاه عالمه طباطبایی 1368لیسانس مدیریت صنعتی 

  از دانشگاه علم و صنعت ایران   1371مدیریت صنایع ،  –فوق لیسانس مهندسی صنایع 

  ، ازدانشگاه کنتربوری انگلیس 1382دکترای علوم استراتژیک و مدیریت کیفیت 

 

 ویژگی های شخصیتی:
 جدی 

 خالق و نوآور ، توسعه گرا 

 مشارکتی و معتقد به کار تیمی 

 نظم و انظباط کاری و مدیریت زمان 

 

 

 سال اخیر 20سازمانی در  مسئولیت های 

 دستاوردها تاریخ خاتمه تاریخ شروع سمت سازمان

 خط تولید 2راه اندازی  99شهریور 97آبان  مدیرعامل شرکت ممرادکو

 اخذ جایزه بین المللی دانش 97آبان  1394تیر  مدیرتوسعه سازمان شرکت هلدینگ میدکو

 تولید مستمر 93شهریور  92شهریور  مدیرعامل شرکت تولیدی پودرجوش ایران

 100مشاوره و آموزش حدود  92شهریور  1375 مدیرعامل AQCشرکت مشاوره و ممیزی 

 شرکت 

 گواهینامه های تخصصی

  1375 –گواهینامه مهندسی کیفیت از آلمان  

  1375 –گواهینامه مربی مربیان کیفیت از آلمان  

 1375 –سرممیزی کیفیت از آلمان  گواهینامه  

  1375 –گواهینامه مشاوره کیفیت از آلمان  

  1384سال  –گواهینامه مدیریت کیفیت از ژاپن  

  1385گواهینامه تولید ناب از ژاپن سال  

  گواهینامه ارزیاب ارشدEFQM  1384سال  –از انگلیس 

  مورد تایید  2007: 18001گواهینامه سرممیزی اوهساسIRCA  از موسسهDNV - 1387 -سری النکا 

  گواهینامه سرممیزی سیستم هایHACCP  وISO 9001  از انگلیس  

  گواهینامه سرممیزی مدیریت امنیت اطالعاتISO 27001  مورد تاییدIRCA 1389-از یونان 

 عضویت ها 

 تاکنون -1384کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران ، سال  عضو  

  1392 –عضو هیات مدیره انجمن علمی مهندسی صنایع ایران سال 

 1392 –وری ایران سال عضو هیات مدیره انجمن بهره 

   1392 -عضو هیات مدیره شورای عالی انجمن علمی کشور 

  1391 –عضو هیات مدیره انجمن علمی کیفیت ایران 

  1385  -هیات مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران عضو  

 1385-هیات مدیره انجمن مدیریت ایران سال  عضو  

 1384–هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران   عضو  

  1393 -عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس علمی مهندسی صنایع ایران 
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 کمیته علمی کنفرانس عضو WTO&TQM  1384- سال  

 86 -ایران  دانشگاه علم و صنعت –شورای سیاستگذاری پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع  عضو  

 86 -داوران مقاالت پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع   کمیته عضو  

  1393 –دبیر تخصصی یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع 

 84-85کمیته علمی کنفرانس بین المللی سرممیزین سیستم های مدیریت کیفیت   عضو  

 انجمن فارغ التحصیالن ژاپن عضو  

 موسسه نماینده ISOQAR در ایران انگلیس  

 تبریز -علمی همایش مدیریت واندازه گیری بهره وری دبیر 

 دبیرعلمی تله کنفرانس بین المللی مسئولیت پذیری اجتماعیSA 8000  1387سال  –در ایران 

  پژوهشی عصرکیفیت با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی –صاحب امتیاز و مدیرمسئول فصلنامه آموزشی 

  1389  –طراح جایزه کیفیت صنعت آب و برق ، مسئول علمی و فنی جایزه و عضو کمیته راهبری 

 1391 -طراح جایزه کیفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

 کتب  تالیف شده 

  1375سال  –موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو  –تکنیکهای نوین مدیریت کیفیت  .1

  1380 –انتشارات آزاده  -2000استانداردهای مدیریت کیفیت در سال  .2

  1381 –انتشارات آزاده  –استانداردهای مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی  .3

  1382 –و مالکوم بالدریج( انتشارات آزاده  EFQM) تشریح مدل های دمینگ  TQMراهنمای استقرار و ممیزی  .4

  1382 –انتشارات آزاده  –و راهنمای بکارگیری آنها  9001استانداردهای ایزو  .5

  1382 –انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران  –راهنمای بهبود مستمر  .6

  1383 –چاپ آزاده  – ISO/TS 29001استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی  .7

  1384 –انتشارات آزاده  ISO 14001:2004استاندارد مدیریت زیست محیطی  .8

  1384 –انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران  EFQMتعالی سازمانی مطابق مدل  .9

  1386 –مدیریت کیفیت و بهره وری در برنامه چهارم توسعه  .10

 1387  -استراتژی سازمانتان را خودتان تعیین کنید .11

 1388-،  انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران ISO 9001:2008استاندارد مدیریت کیفیت  .12

 1389-، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران  EFQM 2010تعالی سازمانی مطابق با مدل  .13

ست مح .14 ستانداردهای مدیریت کیفیت ، مدیریت زی شامل ا ستم های کیفیت ،  سی ستنامه ممیزان  ضایت د یطی ، مدیریت انرژی، مدیریت ر

 1390سال  -مشتری، مدیریت امنیت اطالعات و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

 2015ویرایش سال  9001استاندارد مدیریت کیفیت ایزو  .15

 1393مدیریت دانش ، فرآیندها ، ابزارها و تکنیکها ، سال  .16

 سازمان یادگیرنده  .17

 فقر مدیریتی .18

 1398نیست ،  بهره وری تصادفی .19

 1399راهنمای مدیریت کیفیت در کنترل پروژه ها ،  .20

 

 
 


