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 تحصیالت: 

 (1377-1373دانشگاه علم وصنعت ایران ) : كارشناسي مهندسي صنایع •

 ( 1389-1387) مالزی  UPMه دانشگا دسي صنایع :كارشناسي ارشد مهن •

 وابق علمي و پژوهشي: س

 مقاله:  •

•   A Review of different approaches to ERP modeling: Object-Process Methodology (OPM) - 

Conference on Manufacturing Technology and Management - World Engineering Congress 

2010-Malaysia 

ماهنامه انجمن تولیدكنندگان لوله و    –بهره ور  و مشترک مدیریت كیفیت جامع، تولید به هنگام و نگهداری جامع  مات تخصصي  تعیین اقدامقاله :   •

 92مرداد  -ایران UPVCاتصاالت 

 92پاییز  –نشریه دانش و صنعت  –ریشه ها و راههای درمان  -كارمندان  ي شغليفرسودگمقاله:   •

 92بهمن  –همایش ملي آبیاری  و بهره وری  آب كشاورزی  –در كاربردهای آبیاری  UPVCهای  و مزایای  لولهیها ویژگمقاله :  •

بین المللي یافته های نوین در علوم كشاورزی،   كنفرانس  چهارمین  –بررسي استفاده از لوله های پي وی سي سخت در بخش كشاورزی  مقاله :   •

 97تیر  -منابع طبیعي و محیط زیست

 91ن زمستا -تالیف و ویراستار علمي  -)مشخصات فني، انواع كاربردها، استانداردها و نصب( UPVC وله هایي های لنكتاب دانست •

 

 سوابق اجرایي:

 (1374ه ایران پویا )كارشناس پروژه طرح ریزی تولید كولر در كارخان •

 ( 1375كارشناس مهندسي صنایع بنیاد مستضعفان و جانبازان ) •

 (1377-1376یزد )ني خوشه ه ماكاروقیق و توسعكارشناس تح •

 1378-1374نویسندگان نشریه ایساتیس ) نشریه دانشحویان یزدی دانشگاههای تهران( عضو شورای   •

 1376-1375« دانشگاه علم و صنعت ایران موسس و عضو شورای مركزی نویسندگان مجله »سامانه  •

 1377مدیریت تولید كارخانه كاشي كویر یزد   •

 تاكنون  1379ز سال ندسي بهبودیاران امدیرعامل موسسه مه  موسس و •

  1386الي  1379واحد صنعتي(  38لیدی و صنعتي )در شركتهای تو 9000ایزو  -مشاور استقرار سیستم مدیریت كیفیت  •
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  ( 1386-1380واحد صنعتي( ) 7( در شركتهای تولیدی و صنعتي )9000)ایزو  مشاور نگهداری و به روز رساني سیستم كیفیت •

 1381( در دو واحد تولیدی 14000سیستم مدیریت زیست محیطي )ایزو ار مشاور استقر •

   ( 1386-1385در هتل صفاییه یزد ) 22000مشاور استقرار سیستم ایزو  •

 ( 1387-1382مدیرعامل شركت تولیدی یزد لوله ) •

 1382ه واحد صنعتي در استان یزد از سوی سازمان صنایع و معادن استان یزد در سال مدیر نمون •

 1385و  1384و  1383نمونه كیفیت از سوی اداره كل استاندارد استان یزد در سالهای  مدیر •

 1385و  1384دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان از وزارت بازرگاني در سالهای  •

 تاكنون  1391حل اختالف اداره كار، تعاون و امور اجتماعي استان یزد از سال عضو هیئت تشخیص و  •

 1398الي  1389تولیدی صنایع یزدپولیکا از سال  گروهتژیک و توسعه استرامدیر  •

 تاكنون  1392از سال  )گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا( مدیرعامل شركت تولیدی یزداتصال پلیمر •

 1396نمونه در سال رین رآفكاتقدیر بعنوان لوح  •

 تاكنون  98از اسفند بهبودكاران استیل آذرخش تولیدی رییس هیئت مدیره شركت  •

  99سال مرداد ماه صنعت از مدیرعامل شركت مهندسي بهبودیاران انرژی  •

 

 اي تخصصي:همهارت 

 تي  زش برای راه اندازی واحدهای صنعمشاوره و آمو •

 قرار انواع سیستمهای مدیریتي مدیریت برای استمشاوره  •

 ادی و مالي برای طرحهای ایجادی و توسعه  تهیه طرحهای توجیهي فني ، اقتص •

 توسعه فروش در داخل كشور مشاوره برای  •

 ي ركي و بانکي و قوانین بین المللین و مقررات گمساس قوانانواع كاالها بر ا شاوره برای واردات و صادراتم •

 

 هاي آموزشي:ها و دورهنفرانسک

   2008و ویرایش  200ویرایش  – 1994ویرایش  9000طي دوره جامع آموزش استانداردهای ایزو  •

اتریش      TUVآلمان،  DQSكانادا،    QMIاز  " Iso 9000 Internal Auditor " ممیزی داخلي گواهي موفقیت در دوره آموزشي  •

 گواهینامه( 4انگلستان )   MICو

 انگلستان MIC از"Iso 14000 Internal Auditor " ممیزی داخليواهي موفقیت در دوره آموزشي گ •

 "كالیبراسیون تجهیزات بازرسي، اندازه گیری و آزمون " گواهي موفقیت در دوره آموزشي  •

 IRCA تایید انگلستان و مورد   MICاز " Quality Assurance Lead Auditor"وزشي سر ممیزییت در دوره آمگواهي موفق •

 DOE و  FMEA  ،5Sطي دوره های آموزشي مدیریت دانایي،  •

 شركت در كنفرانس بین المللي مدیران كیفیت ایران و سایر كنفرانسها و همایشهای تخصصي در بازاریابي ، كیفیت و مدیریت   •

 

 


