
 نام و نام خانوادکی: 

 بهبود داداش زاده اصل

 
 

 مدرک تحصیلی:

 کارشناسی علوم و صنایع غذایی شاخه کنترل کیفی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 الملل از دانشگاه آزاد اسالمیبازرگانی بین –کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 

 

 سوابق اجرایی:

 ( غیرگوشتی و گوشتی کنسرو انواع کننده تولید )  83تا  78سال  -و مدیر تولید کنترل کیفیمدیر  - شركت زرين ماهي -1

 (  غیرگوشتی و گوشتی کنسرو انواع کننده تولید)  85تا  83سال   - کارخانه مدیر  - سمام غذایی صنایع -2

 (   غیرگوشتی و گوشتی کنسرو انواع کننده تولید)  94تا  87 – کارخانه مدیر  -مطمئن آریا غذایی صنایع شرکت -3

) خدمات فنی و مهندسی آزمایشگاه کالیبراسیون، شرکت بازرسی، تدوین استانداردهای ملی ، آموزش  84تا  82از سال  - مدیر عامل  -کیفیت بهبود پویندگان شرکت -4

 و مشاوره سیستم های مدیریتی(

) خدمات فنی و مهندسی آزمایشگاه کالیبراسیون، شرکت بازرسی، تدوین استانداردهای ادامه دارد   85از سال  -رئیس هیئت مدیره   -کیفیت بهبود پویندگان شرکت -5

 ملی ، آموزش و مشاوره سیستم های مدیریتی(

 (CNGانی بنزین و ادامه دارد. ) طراحی، ساخت، راه اندازی، مدیریت و بهره برداری از ایستگاه های سوخت رس 88از سال  -مدیرعامل  -اندیشه سامانه سیال شرکت -6

 ادامه دارد. ) پخش و توزیع انواع مواد غذایی، بهداشتی ، آرایشی و ... صادرات و واردات( 90از سال  -نائب رئیس هیئت مدیره  -کاسپین سامانه بهبود شرکت -7

فروش و صادرات و واردات انواع مواد شیمیایی،  -ادامه دارد. ) نماینده انحصاری شرکت کریسال بلژیک در ایران  95سال   -هیئت مدیره عضو  -شرکت نوین افزار پاک -8

 بهداشتی ، شوینده و ...(

 ( دارد ادامه)88 سال از کشور CNG صنفی انجمن عضو -9

 ( رددا ادامه) 90 سال از گیالن استان در کشور CNG صنفی انجمن نماینده -10

 86 لغایت 83 سال از گیالن کیفیت کنترل انجمن مدیره هیئت رئیس -11

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره از 1393سال در گیالن استان برتر کارآفرینان از امتنان جشنواره نهمین برتر کارآفرین -12

 (   دارد ادامه) گیالن استاندارد حکم با 93 سال از گیالن استان کارآفرینان کانون امنا هیئت عضو -13

 ( دارد ادامه) 95 سال از گیالن استان بازرگانی اتاق عضو -14

 ایران استاندارد ملی سازمان شده صالحیت تائید مدرس -15

 ایران صنایع نوسازی شرکت شده  صالحیت تایید مدرس -16

 از سازمان ملی استاندارد ایران غذایی صنایع حوزه در ملی استانداردهای تدوین دبیر -17

  کیفیت مدیریت سیستم ISO 9001 المللی بین ثبت ممیز سر -18

  غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم ISO 22000 المللی بین ثبت ممیز سر -19

 یت :مدیر پروژه های استقرار سیستم مدیر -20

 OHSAS 18001ایمنی شغلی   -

 HACCP و ISO 22000مدیریت ایمنی زنجیره تامین مواد غذایی  -

 ISO 14001دیریت زیست محیطی م -

 IMS مدیریت یکپارچه  -

 ISO 9001مدیریت کیفیت  -

 و ... -

 واحد صنعتی و سازمان دولتی. 100در بیش از 

 مهارت ها  و توانایی ها:

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

 ISO 9001سیستم مدیریت کیفیت  -

 ISO 22000, HACCP, GMP ایمنی در زنجیره تامین مواد غذایی سیستم مدیریت  -

 OHSAS 18001ایمنی شغلی سیستم مدیریت  -

 چرخه مدیریت بهره وری -

 عارضه یابی -

 برنامه ریزی استراتژیک -

 و ... -

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



 

 

 امور پژوهشی و مقاالت:

 ها نمونه حفاظت و جایی ماهی،جابه از برداری نمونه:1قسمت ماهی در فیزیولوژیکی و بیوشیمی گیری اندازه-آب کیفیت استاندارد تدوین دبیر -

 سنج چگالی روش(خالص)یکپارچه محلول محتوی تعیین-میوه استانداردآب تدوین دبیر -

 (مرجع آزمون روش)سنجی وزن روش چربی میزان گیری اندازه-شده فرآوری پنیر و پنیر استاندارد تدوین دبیر -

  کشور در ایران ملی های استاندارد تدوین 10 از بیش تدوین کارشناس -

 همایشات

 1389در سال  CNGبرگزاری همایش  -

 1394در هتل کادوس سال  CNGبرگزاری همایش  -

 1395 سال پروبیوتیک در سازمان برنامه و بودجه -های ارگانیککنندهبرگزاری همایش پاک -

 


