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 مدرک تحصیلی:

 دانشگاه علوم و فنون مازندران-گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها-کارشناسی مهندسی صنایع

 ) مدیریت اجرایی ( دانشگاه علم و صنعت ایرانMBA کارشناس ارشد 

 

 سوابق اجرایی:

 (و بسته بندی کنسروجات مواد غذایی و گوشتی) تولید  87تا  86سال  -کارخانهمدیر  -صنایع غذایی آریا مطمئن   شرکت -1

) خدمات فنی و مهندسی آزمایشگاه کالیبراسیون، شرکت بازرسی، تدوین استانداردهای  ادامه دارد. 84از سال  -عضو هیئت مدیره  -کیفیت بهبود پویندگان شرکت -2

 ملی ، آموزش و مشاوره سیستم های مدیریتی(

 فرودگاه بین المللی رشت و... در پروژه عارضه یابی و چرخه مدیریت بهره وری شناسکار -3

 ISO 9001سرممیز سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد   -4

 یت :مدیر پروژه های استقرار سیستم مدیر -5

 OHSAS 18001ایمنی شغلی   -

 ISO 14001  زیست محیطی مدیریت -

 HACCP و ISO 22000مدیریت ایمنی زنجیره تامین مواد غذایی  -

 ISO9001مدیریت کیفیت  -

 تدوین برنامه استراتژیک -

 عارضه یابی و چرخه مدیریت بهره وری -

واحد  20بیش از واحد های آریا مطمئن، آرد سعید آستارا، اداره کل فنی و حرفه ای استان گیالن، شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن، پارس کادوس، سمام و  در 

 .دیگر صنعتی و سازمان دولتی

 مهارت ها  و توانایی ها:

  کیفیت و مدیریت های تکنیک و ها سیستم آموزشی های دوره مدرس -1

 ISO 9001سیستم مدیریت کیفیت  -

 ISO 14001سیستم مدیریت زیست محیطی  -

 اصول نمونه برداری و بازرسی -

 IMSسیستم یکپارچه مدیریت  -

 چرخه مدیریت بهره وری -

 عارضه یابی -

 برنامه ریزی استرتژیک -

 انبارداری و کنترل موجودی -

 SPCفرآیند آماری کنترل  -

 اصول مدیریت و سرپرستی -

 EFQMمدل تعالی سازمان  -

 مهندسی ارزش -

 بازاریابی -

  مذاکره فنون و اصول -

  مدیریت عمومی های مهارت  -

 (MIS)  مدیریت اطالعات های سیستم -

 OR عملیات در تحقیق -

 و... -

 المللی بین و ملی استانداردهای کیفیت و مدیریت های سیستم مشاور و  ممیز -2

) ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS18001, ISO 10004, ISO10002, ISO 10015, EFQM, TQM, 5S, IMS , SPC… 



 

 

 امور پژوهشی و مقاالت:

  عارضه یابی صنایع تبدیلی کشاورزی استان گیالن جهت بهبود شاخص های بهره وری -6


