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 سوابق اجرایی:

 1389 سال از رشت  ـ( سابق توشيبا پارس)  خـزر پارس کارخانه- سازمان تعـالي مـديـر و عامـل مـديـريـت نمـاينــده -

 1384 سال از رشت  ـ( سابق توشيبا پارس)  خـزر پارس کارخانه- سازماني تعالي و جامع کيفيت مدير -

 1384 سال از رشت  ـ( سابق توشيبا پارس)  خـزر پارس کارخانه- جامع کيفيت مدير -

 1383 سال از رشت  ـ( سابق توشيبا پارس)  خـزر پارس کارخانه-سازمان تعالي مدير -

 1382 سال از رشت  ـ( سابق توشيبا پارس)  خـزر پارس کارخانه- سازمان تعـالي مـديـر و عامـل مـديـريـت نمـاينــده -

  1379 سال از رشت  خزرـ پارس کارخانه ـ(فراگير کيفيت مديريت)   TQM مـديـر -

  1376 سال از رشت ـ خزر پارس کارخـانه -.  (P.M)  آالت ماشين پيشگيرانـه تعمـيرات و نگهـداري  ريـزي بـرنامـه رئـيس -

  13 70 ازسال  رشت ـ خزر پارس کارخانه -نگهـداري و تعمـير رئـيس -

 ( 1990) نروژ ،( Hidro Magnesium Scanmag)مگ اسكان هيدرومنيزيم شرکت - آالت ماشـين مهنـدس کارشناس -

 ( 1989)نروژ ،(  Tonsberg AktitreKKeri) تريكري اکشي تونسبرگ روزنامه چاپ شرکت - آالت ماشـين مهنـدس -

 1365– 1363 سال  ـ   رشت پارس چيني شرکت - صنعتي حسابداري کارشناس -

 شهر ، نيدل ايران طبي کارخانه -آالت ماشين.  P.M پيشگيرانه تعمـيرات و نگهـداري ريـزي برنامـه سيستم سيستم استقرار و سازي پياده در فني و علمي مشـاور -

  1376 سال – رشت صنعتي

 1378 – 1377 سال ـ رشت ـ  شهاب پارس کارخانه. P.M پيشگيرانه تعمـيرات و نگهـداري ريـزي برنامـه سيستم استقرار و سازي پياده در فني و علمي مشاور -

 – 1382 سال  ـ  رشت صنعتي شهر ، يـورتان کارخانه -آالت ماشين. P.M تعمـيرات و نگهـداري  ريـزي برنامـه سيستم استقرار و سازي پياده در فني و علمي مشـاور -

1383  

 :خزر پارس همبسته هاي شرکت در ISO 9000  کيفيت مـديريت سيستم استقرار و سازي پياده فني و علمي مشـاور -

 1384 - 1383 سال ،( رشت صنعتي شهر) خزرسينتك شرکت ، زرآسا پارس صنعتي طراحي شرکت – -

  1383-1382 سال  ،( تهران) شيد پارس فروش از پس خدمات شرکت – -

 1383 سال رشتـ(  GSTP)  گيالن IT مرکز فناوري و علم پارك پژوهش مرکز -فني و علمي مشاور -

 و C.M تصحيحي تعميرات و نگهداري و آالت ماشين.  P.M پيشگيرانه تعمـيرات و نگهـداري ريـزي برنامـه سيستم استقرار و سازي پياده در فني و علمي مشـاور -

 شرکت 40 بر بالغ -( TPMفراگير ور بهره تعمـيرات و نگهـداري)  ،(RCM) اطمينان قابليت بر مبتني تعميرات و نگهداري ،A.Mگردان خود مستقل تعميرات و نگهداري

 .کشور سطح در صنعتي و توليدي متعدد

) 1389 سال رشت -(ص) االنبياء خاتم مسجد در ISO 9001:2008 کيفيت مـديريت سيستم اجراي بر نظارت و داخلي مميزي استقرار، و سازي پياده آموزش، در مشاوره -

 (  خاورميانه در ISO 9001:2008 گواهينامه دارنده مسجد اولين

 ISO 9001:2015 کيفيت مـديريت سيستم استقرار و سازي پياده آموزش، در مشاوره -

 .کشور سطح در  خدماتي و صنعتي و توليدي متعدد شرکت 15 بر بالغ ISO 9001:2008 و     -

 تصحيحي تعميرات و نگهداري و آالت ماشين.  P.M پيشگيرانه تعمـيرات و نگهـداري ريـزي برنامـه سيستم استقرار و سازي پياده  و آموزش در فني و علمي مشـاور -

C.M گردان خود مستقل تعميرات و نگهداري وA.M، اطمينان قابليت بر مبتني تعميرات و نگهداري (RCM)،  (فراگير ور بهره تعمـيرات و نگهـداري TPM )فوالد کارخانه 

 1390 سال  از  ـ  رشت صنعتي شهر ،  خزر کبير امير

  از  ـ  رشت صنعتي شهر ، يـورتان کارخانه - 5S کار محيط آراستگي مديريت نظام سيستم  گواهينامه اخذ تا استقرار و سازي پياده  و آموزش در فني و علمي مشـاور -

 1391 سال

   1392 سال  از – سوليكو – تهران گوشتي هاي فرآورده کارخانه – TQM- جامع کيفيت مديريت  نظام سازي پياده  و آموزش در فني و علمي مشـاور -



 

 

   1392 سال از   - تهران-  نوش کاسل کارخانه – TQM  جامع کيفيت مديريت  نظام سازي پياده  و آموزش در فني و علمي مشـاور -

 سایر فعالیت ها:

 1379التحصيالن  ژاپن از سال  عضو هيئت مديره انجمن ايرانيان فارغ  -

  1384بانوي فرهيخته و برگزيده ـ در اولين همايش تجليل از بانوان فرهيخته و برگزيده استان گيالن در بهارسال  -

 1389خرداد ماه سال  -با مجوز رسمي وزارت کشور  TQMموسس و رئيس هيئت مديره انجمن مديران کيفيت جامع گيالن  -

 استاندارد ايران -1388مدير کيفيت نمونه کشور در مهرماه سال اخذ لوح تقدير بعنوان  -

 استاندارد گيالن -1389اخذ لوح تقدير بعنوان مدير کيفيت نمونه استان در آبان ماه سال  -

  QCC -اخذ لوح تقدير بعنوان مدير کنترل کيفيت درايجاد حلقه هاي کنترل کيفيت -

 استاندارد ايران - 1390سال       -

 استاندارد گيالن -1387و  1386،  1385ير بعنوان مدير کيفيت نمونه استان در سال اخذ لوح تقد -

 1387از سال  -راخذ گواهينامه آزمايشگاه همكار با استاندارد استاني و کشوري در تست و آزمون لوازم خانگي و کاليبراسيون تجهيزات شرکت صنعتي پارس خز -

  .P.Mوزارت صنايع ، در رشته نگهداري و تعميرات تالش سبز وابسته به  -مدرس در مرکزتحقيقات -

 1379سال   –ماشين آالت کارخانه اي ، رشت 

 1381ماشين آالت کارخانه اي ،رشت  سال  .P.Mآموزشي و پژوهشي گيالن، در رشته نگهداري و تعميرات  -مدرس در مجتمع عالي -

ماشين آالت و تجهيزات و نظام مديريت  (AM)، نگهداري خودگردان (PM)سوئيس خاورميانه ، تهران  در رشته نگهداري و تعميرات پيشگيرانه QSمدرس در شرکت  -

 1388سال   –ژاپني  5Sآراستگي 

 ، 1373ماشين آالت ) نت ( ، دانشگاه صنعتي اصفهان شهريور  .P.M سخنران در اولين کنگره ملي نگهداري و تعميرات -

 1386دي سال –آمل -مازندران  -کارخانجات لبني کاله TPMارائه سمينار نگهـداري و تعمـيرات بهره ور فراگير -

 1389گيالن سال-اداره کل استاندارد تحقيقات صنعتي AM-TPM-ارائه سمينار نگهـداري و تعمـيرات بهره ور فراگير  -

 1390گيالن خرداد ماه سال–ل استاندارد تحقيقات صنعتي =اداره ک 5Sارائه سمينار نظام مديريت آراستگي محيط کار  -

 1386آذر ماه سال  -شرکت پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد خانگيران )سرخس( -5Sارائه سمينار نظام مديريت آراستگي محيط کار  -

 1390اه سال خردادم-شرکت گروه صنعتي ايران ترانسفو )زنجان( -5S ارائه سمينار نظام مديريت آراستگي محيط کار -

 گيالن -TQM)سخنران  و دبير همايش در نخستين کنفرانس مديريت کيفيت فراگير ) -

 .1390تير ماه سال   -

 . 1390کارخانه فوالد امير کبير خزر  ، شهر صنعتي رشت  ـ  سال  TPMارائه سمينار نگهـداري و تعمـيرات بهره ور فراگير -

 . 1390سال   –سوليكو  –کارخانه فرآورده هاي گوشتي تهران  TPMراگيرارائه سمينار نگهـداري و تعمـيرات بهره ور ف -

   1392سال   -تهران -کارخانه کاسل نوش   TPMارائه سمينار نگهـداري و تعمـيرات بهره ور فراگير  -

   1392سال   –سوليكو  –کارخانه فرآورده هاي گوشتي تهران  - TQM-ارائه سمينار نظام  مديريت کيفيت جامع  -

 1392سال   -تهران -کارخانه کاسل نوش   - TQM-ارائه سمينار نظام  مديريت کيفيت جامع  -

 1379، اسفند  ISO 9000  ،SGS – ICSگذراندن دوره  مميزي داخلي  -

 1380سال  – ISO 9000  ،SGS –  ICSگذراندن دوره هاي سيستم مديريت کيفيت  -

 ISO 9001:2015گذراندن دوره هاي سيستم مديريت کيفيت  -

 1382تعالي سازماني ،  سال  – EFQMگذراندن دوره هاي الگوي سرآمدي  -

 مهارت کامل در زبان انگليسي و نروژي  -

 آشنايي به زبان هندي و سوئدي  -

 امور پژوهشی و مقاالت:

 1381 مرداد ـ رشت عالي انتشارات -( فراگير ور بهره تعميرات و نگهداري تا پيشگيرانه تعميرات و نگهداري از)   T.P.M تا P.M از کتاب تاليف -

 1381مهر – تهران -ايران صنعتي تحقيقات آموزش مرکز انتشارات  -“ 5S سوپر  مهندسي”  کتاب ترجمه • -

 1384  ارديبهشت  - تهران-ايران صنعتي تحقيقات و آموزش مرکز انتشارات -“ ISO- 9001 : 2000 کيفيت مديريت استقرار زمينه در تجربياتي”  کتاب تاليف • -

 1390 اسفند– تهران -ايران صنعتي تحقيقات آموزش مرکز انتشارات  -“ A.M تجهيزات نگهداشت در آن نقش و کار محيط 5Sآراستگي مديريت نظام”   کتاب تاليف • -


