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1.
2.
3.
4.

جلد چهارم  :نظریه ها و ابعاد کیفیت خدمات در بخش دولتی
جلد پنجم :اندازه گیری کیفیت خدمات در بخش دولتی
تالیف و ترجمه کتاب مدیریت استراتژیک برای رهبران ارشد (نویسنده  :دنیس لیندزی ولز)
دریافت لوح تقدیر ،ارائه مقاله و سخنرانی در نخستین و دومین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی
و پژوهشی کشور
ارائه مقاله به اولین کنفرانس بازرسی جوش و آزمایشات غیر مخرب
ارائه مقاله به کنفرانس اخالق حرفه ای در مسیر پیوستن به WTO
ارائه مقاله به چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
ارائه مقاله به چهارمین کنفرانس سازمان های پیشرو در فضای تجارت جهانی
ارائه مقاله به:نشریات ،ISIRI/ISOFOCUSفصلنامه استاندارد و پژوهش،فصلنامه جوشکاری ،مجله عصر کیفیت

مدارک تخصصی:
 .1دوره تخصصی خود ارزیابی بر مبنای جایزه ملی کیفیت ایران  ( EFQMاز انجمن مدیریت کیفیت ایران )
 .2دوره تخصصی تربیت ارزیاب بر مبنای جایزه ملی کیفیت ایران ( EFQMاز شرکت ) IMQ
 .3اخذ  GRADE Aدر زمینه مدیریت تضمین کیفیت ( از انجمن مهندسی صنایع ایران )
 .4دوره تخصصی ارزیابی انطباق ،استاندارد سازی و صدور گواهی تائید صالحیت (ازشرکت بنیاد استانداردایران )
 .0دوره تخصصی فروش و بازاریابی خودرو ( از شرکت کرمان خودرو )
 .6دوره تخصصی آشنائی با سیستم مدیریت یکپارچه  ( IMSاز انجمن کیفیت ایران )
 .1دوره تخصصی ایمنی کار در ارتفاع ( از انجمن کیفیت ایران )
 .1دوره تخصصی آشنائی با هزینه های کیفیت ( COQاز دانشگاه صنایع و معادن ایران)
 ( ASNT LEVEL 2 RTI ..از انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران )
 ( ASNT LEVEL 2 PT .15از شرکت تخصصی بازرسی جوش ناظران یکتا )
 .11دوره تخصصی بازرسی جوش ( از انجمن جوشکاری و آزمونهای غیر مخرب ایران )
 .12دوره تخصصی بازرسی رنگ و سند بالست ( از انجمن آهن و فوالد ایران )
 .13دوره تخصصی بازرسی مخازن ذخیره ( از انجمن جوشکاری و آزمونهای غیر مخرب ایران )
 .14دوره تخصصی بازرسی ساختمان ( از انجمن جوشکاری و آزمونهای غیر مخرب ایران )
 .10دوره تخصصی  ( CMMاز شرکت کالیبراسیون لکسر )
 .16دوره تخصصی آشنایی با شش سیگما ( از آکادمی شش سیگمای ایران )
 .11دوره تخصصی  ( GD&Tاز انجمن مهندسی مکانیک ایران )
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 .11دوره تخصصی آشنائی با مدیریت ضایعات  ( WASTE MANAGEMENTاز انجمن نگهداری و تعمیرات ایران )
 .1.دوره تخصصی آشنائی با نگهداری و تعمیرات بهره ور  ( TPMاز انجمن نگهداری و تعمیرات ایران )
 .25دوره تخصصی مهندسی ارزش  ( LEVEL1-VEاز انجمن مهندسی ارزش ایران )
 .21دوره تخصصی تفکر سیستمی  ( SYSTEM THINKINGاز انجمن مهندسی صنایع ایران )
 .22دوره مبانی  ،تشریح الزامات و مستند سازی  ( ISO/TS16949:2002از انجمن مهندسی صنایع ایران )
 .23دوره تخصصی آشنائی با مدیریت کیفیت انفجاری ( BQMاز انجمن علمی کیفیت ایران)
 .24دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت براساس  ( ISO19011:2008از انجمن مهندسی صنایع ایران )
 .20دوره مبانی  ،تشریح الزامات و مستند سازی  ( ISO9001:2008از انجمن مهندسی صنایع ایران )
 .26دوره ممیزی داخلی  ( ISO 9001:2008از انجمن مهندسی صنایع ایران )
 .21دوره مبانی تشریح الزامات ومستندسازی وممیزی داخلی(OHSAS 18001:2007ازانجمن مهندسی صنایع ایران)
 .21دوره مدیریت پروژه براساس استاندارد  ( PMBOKاز انجمن مهندسی صنایع ایران )
 .2.دوره آشنایی با نرم افزار) Primavera (P3و کاربرد آن در مدیریت پروژه ( از انجمن مهندسی صنایع ایران )
 .35دوره آشنایی با نرم افزار  MSPو کاربرد آن در مدیریت پروژه ( ازانجمن مهندسی صنایع ایران )
 .31دوره تخصصی مدیریت کیفیت جامع  ( TQMاز مرکز فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی )
 .32دوره تخصصی مدیریت استراتژیک  ( STRATEGIC MANAGEMENETاز انجمن مهندسی صنایع ایران)
 .33دوره تخصصی آشنائی با تولید ناب  ( LEAN PRODUCTIONاز انجمن مهندسی صنایع ایران )
 .34دوره تخصصی آشنائی با مدیریت زنجیره تأمین  ( SCMاز انجمن لجستیک ایران )
 .30دوره تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری  CRMو خدمات مکمل هتلداری (از موسسه فردای ایرانیان)
 .36دوره تخصصی آشنائی با  ( HSE-MSاز انجمن مهندسی صنایع ایران )
 .31دوره تخصصی آشنائی با نوآوری و خالقیت نظام یافته  ( TRIZاز انجمن مهندسی صنایع ایران )
 .31دوره تخصصی آشنائی با نظام آراستگی محیط کار  ( 5Sاز انجمن مهندسی صنایع ایران )
 .3.دوره تخصصی آشنائی با تکنیک های سایت ویزیت (از موسسه فردای ایرانیان)
 .45دوره تخصصی آشنائی با کارت امتیازدهی متوازن ( BSCاز موسسه فردای ایرانیان)
 .41دوره تخصصی آشنائی با الگوبرداری سیستماتیک  ( BENCHMARKINGاز انجمن مهندسی صنایع ایران )
 .42دوره تخصصی آشنائی با استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی ( SA 8000از موسسه فردای ایرانیان)
 .43دوره تخصصی آشنائی با تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن  ( FMEAاز انجمن مهندسی صنایع ایران )
آشنایی با نرم افزار های مختلف از جملهSolidwork,Autocad,Micro Soft Office 2010 :

شرکت درکنفرانس ها وهمایش هامختلف مرتبط بامباحث صنعت،کیفیت وبازرسی ازجمله:
 4دوره همایش جایزه ملی کیفیت ایران
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 2کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
اولین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایشات غیر مخرب
چهارمین و پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات
چهارمین کنفرانس سازمان های پیشرو در فضای تجارت جهانی
کنفرانس اخالق حرفه ای در مسیر پیوستن به WTO
پنجمین دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی
ششمین و هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
 2دوره همایش روز ملی استاندارد
اولین همایش ملی بهره وری
همایش علمی – تخصصی استاندارد و مسئولیت های اجتماعی واستاندارد،ایمنی و سالمت (پژوهشگاه استاندارد ایران)

فعالیت های علمی  ،تخصصی و دانشگاهی :
دبیر اجرائی  4دوره جشنواره ملی تجلیل از تالشگران کیفیت کشور
دبیر اجرائی نخستین و دومین همایش ملی مدیریت کیفیت در موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
دبیر علمی اولین همایش سراسری دانشجوئی رویکردهای نوین مهندسی صنایع (اولین همایش سراسری با حضور کلیه انجمن
های ملی تخصصی در زمینه مدیریت و مهندسی صنایع)
همکاری در برگزاری سومین همایش ملی مهندسی صنایع (دانشگاه آزاد تهران جنوب)
مجری اولین همایش ملی خدمات مکمل هتلداری و تکنیک های نوین فروش و ارتباط با مشتری (استان خراسان رضوی)
عضوتیم برگزاری  3دوره جایزه ملی کیفیت ایران
مدیر برگزاری دو دوره همایش ملی مدیریت کیفیت خدمات شهری
دریافت لوح تقدیر و انتخاب به عنوان کارآفرین نمونه از سوی مرکز کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران
طراحی مدل مدیریت کیفیت صنایع هوایی ایران
عضو هیأت تحریریه نشریه دانشجویی پرتو صنعتو نشریه تعالی
مدیر مسئول و دبیر هیات تحریریه نشریه خط کش (اولین نشریه ی گالسه ی تمام رنگی دانشگاهی کشور)
مدیریت کمیته ی کیفیت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب (نماینده و هسته ی نهضت ملی کیفیت در جامعه ی
دانشگاهی کشور از سوی انجمن مدیریت کیفیت ایران)
مدیر برگزاری همایش  4روزه ی  EFQMدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب (با همکاری انجمن مهندسی صنایع
ایران)
مدیر اجرائی جشنواره ی جای پا در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب (با همکاری خانه شهریاران جوان شهرداری تهران)
مدیر برگزاری همایش یک روزه ی آشنائی با نرم افزارهای مهندسی (با همکاری آکادمی )TUV-TUBI TAK
مدیر برگزاری سمینار آشنائی با مدیریت زنجیره ی تأمین  SCMدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب (با همکاری انجمن
لجستیک ایران)
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مدیر برگزاری سمینار مهندسی صنایع خالق در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب (با همکاری موسسه ی اندیشگاه علم
و صنعت جهان معاصر)
برگزاری سمینار آشنائی با مدیریت کیفیت جامع TQMدر انجمن مهندسی صنایع ایران
برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد  PMBOKو آشنائی با نرم افزار PRIMAVERAدرانجمن
مهندسی صنایع ایران
عضو هیات مدیره انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد تهران جنوب

عضویت در مجامع ملی وبین المللی مختلف از جمله :
عضویت در انجمن مهندسی صنایع ایران ( فعالیت به عنوان رابط انجمن در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب(انتخاب بعنوان رابط
برتر انجمن)  ،مدیر اجرائی ماهنامه های تخصصی  ،موسس و رئیس هیات مدیره کمیته دانشجوئی )
عضویت در انجمن علمی کیفیت ایران (فعالیت به عنوان مدیر داخلی  ،مدیر آموزش انجمن و دستیار افتخاری کمیته علمی جامعه
کیفیت ایران )
عضویت در انجمن جوش ایران (فعالیت به عنوان همکار آموزشی انجمن در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب )
عضویت در انجمن مدیریت منابع انسانی ایران ( نایب رییس کمیته تخصصی توسعه منابع انسانی و موسس و رئیس هیات مدیره
کمیته دانشجوئی)
عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران ( عضو کمیته دانشجویی )
عضویت در انجمن مدیریت ایران
هضو انجمن فارق التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی
عضویت در انجمن نگهداری و تعمیرات ایران ( نت )
عضویت در انجمن لجستیک ایران
عضویت در انجمن مهندسی ارزش ایران
عضویت در انجمن بازرسان کنترل و ابزار دقیق ایران (عضو کمیته استاندارد و کمیته صنعت)
عضویت در آکادمی شش سیگمای ایران
عضو جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
دارای کارت بین المللی دانشجوئی دانشگاه تهران

سوابق کاری :
از تاریخ 1313/2

صاحب امتیاز و مدیر فروش نمایندگی های ایران خودرو  ،هیوندای و هوساکو
در شرکت ناظران یکتا تا کنون در پروژه های :

از تاریخ 1314/4

پایانه متروی مهرشهر کرج (بعنوان سرپرست بازرسی جوش و آزمایشهای غیر مخرب )
کارخانه سمند سنگال (بعنوان بازرس رنگ و سند بالست)

از تاریخ 1310/6

بعنوان عضو هیأت مدیره و مسئول کنترل پروژه کارخانه فرآیند ابتکار امین – شههر
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صهنعتی کاسهپین-

قزوین ( تولید کننده قطعات و قالبهای صنعتی )
از تاریخ 1316/1
از تاریخ 1311/6
از تاریخ 1311/1

مدیر شرکت آموزشی وخدماتی مدیران کیفیت گرا (برگزارکننده دوره های آموزشی و انجهام پهروژه ههای
مختلف صنعتی در منطقه آزاد تجاری چابهار )
عضو تیم کمیته تحول ایساکو (مجری پیاده سازی مدل  EFQMدر شرکت ایساکو)
مدیر دانشجوئی و فرهنگی مرکز آموزش عالی مدرسان سرآمد-زاههدان ( 2مجهری برگهزاری رشهته ههای
کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی-کاربردی در استان سیستان و بلوچستان)

از تاریخ 1311/6

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت خدمات مهندسی مشاوره کیفیت نسل پیشرو پارس
فعالیت به عنوان مدرس و مدیر پروژه پیاده سازی سیستم های کیفیت در سازمان های مختلهف کشهور (از
قبیل بیمه دانا ،بیمه پارسیان ،ساویز ،شرکت توسعه و عمران امید ،گروه مشاورین امال

هوشمند ،شهرکت

قطار های مسافرتی رجا  ،شرکت سایان کارت و ).......
از تاریخ 131./6

عضو هیات مدیره و مدیر عامل موسسه رشد مدیریت کیفیت و توسعه سرآمدی فردای ایرانیان
عضو کارگروه بهره وری و کیفیت سیاست های کلی نظام اداری (ابالغی مقام معظم رهبری) و دبیر کهارگروه

از تاریخ 13.5/.

تدوین مدل بهره وری نظام اداری (ابالغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری)

از تاریخ 13.1/4

دبیر کارگروه تدوین سند تحول اداری استان گیالن

از تاریخ 13.2/6

مدیر برندهای پوشا

از تاریخ 13.3/1

مدیر روابط عمومی و مشاور کیفی هولدینگ آریا

 NARACAMICIEو  GIOVANI GALLIدر ایران

آدرس منزل  :تهران-زعفرانیه-میدان اعجازی – کوچه میرزائی -پالک  – 8واحد 3
آدرس محل کار  :تهران  ،خیابان جمالزاده شمالی ،بعد از چهار راه نصرت ،جنب بانک ملی ایران ،پالک  ،358واحد1
تلفن :

 ، 5.121610622تلفکس )521(11221.51-15 :

E-mail: MRiahi.ie@gmail.com , info@IRANQM.com
Website: www.IRANQM.com
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