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مهندسی صنایع ارشد  کارشناسی    کارشناسی مهندسی صنایع                                                                                       

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی                                                                    دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

  

 

 

  

 ممیز رسمی و بین المللی  سرISO 9001:2015   ISO 14001:2015   ISO 45001:2015  تحت اعتبارIRCA  

  ممیز رسمی شرکتIMQ Italy 

  مدیر پروژهIMS  شرکت آرشانیک آوید 

 سایپا شرکت ریسک ارزیابی مدلسازی تحقیقاتی  مدیرپروژه 

  دبیر کمیته مهندسی صنایع ،مدیریت وHSE )جهت اجرای   مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه امام حسین)ع

 پروژه های علمی و پژوهشی قرارگاه خاتم االنبیاء

  پارس جنوبی ) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی( 10تا  1ممیز داخلی فازهای 

  سراسر ایرانممیز داخلی دفاتر منطقه ای و نمایندگی های ایساکو در 

 )ارزیاب جایزه ملی رضایت مشتری ) شرکت فوالد امیرکبیر کاشان ، شرکت گاز اهواز 

  سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه سازی مشاور استقرارISO 9001:2015   ره(پتروشیمی بندرامام خمینی( 

  مشاور استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS  پتروشیمی ایالم 

  مشاور استقرارISO 9001:2015 بوشهر -مرکز آموزشی شهید بهشتی جم 

  مشاور مشاور استقرارIMS در شرکت پروپیلن پتروشیم جم 

 ممیز پتروشیمی آبادان 

 ممیز پتروشیمی کارون 

 ممیز پتروشمی قائد بصیر 

 ( 5مشاور استقرار نظام آراستگی محیط کار Sدر شرکت پروپیلن پتروشیم جم ) 

 پروژه کارشناس ISO 9001:2015(ع) صادق امام دانشگاه( ندیفرآ مجدد یمهندس 

 پروژه  کارشناسBPR )مهندسی مجدد فرآیند( دانشگاه امام صادق )ع( 

  مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیتISO 9001:2015  شرکت آبنوس پاالیش 

  مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیتISO 9001:2015   الکتروژنشرکت 

  مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیتIMS )شرکت  فنی و مهندسی آب و خاک مجری پروژه زیرگذر میدان ولیعصر)ع 

  مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیتIMS  قطار شهری اصفهان 2خط  شرکت  فنی و مهندسی آب و خاک مجری پروژه 

 اطالعات تحصیلی

 تجارب حرفه ای



 

 

 ممیزی

  مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیتIMS  شرکت  فنی و مهندسی آب و خاک مجری پروژه آب رسانی به دشت سیستان در

 منطقه هیرمند  زابل

  مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیتIMS ی و مهندسی آب و خاک مجری پروژه سد سرداب فریدون شهر اصفهانشرکت  فن 

  مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیتISO 9001:2015  شرکت تهران آزود 

  96کارشناس تحلیل سنجش رضایت مشتریان بانک مهر اقتصاد سال 

  ممیزیمشاوره ISO TS 16949 الکتروژن شرکت در 

  ممیزیمشاور ISO TS 16949 صنعت وزین شرکت در 

  ممیزیمشاور ISO TS 16949 صنعت الستیک شرکت در 

 مختلف صنایع و شرکت ها ده در کیفیت مدیریت های سیستم و خودرو صنعت استانداردهای استقرار مجری و مشاور 

 

   

 

 CB دامنه ممیزی سازمان ردیف

 IMS IMQ شرکت مجتمع پارس جنوبی 1

 IMS IMQ تهران-شرکت موننکو ایران 2

 IMS IMQ ساوه-شرکت زرسیم  3

 IMS IMQ تهران-شرکت شهاب  4

 IMS IMQ شرکت زغال سنگ طبس 5

 ISO 9001:2015 IMQ اصفهان مورچه خورت-شرکت فالت سنگ آسیا 6

 ISO 9001:2015 IMQ تهران- راهبران آب شرب ایران شرکت  7

 IMS IMQ تهران-شرکت کال سیمین 8

 IMS IMQ شرکت تدبیر و فن آسیا 9

 IMS IMQ شرکت سامان محیط 10

 ISO 9001:2015 IMQ شرکت سل تک فارمد 11

 ISO 9001:2015 IMQ شرکت پارس اشن 12

 IMS IMQ خدمات مهندسی کشتیرانی قشم شرکت 13

 IMS IMQ بندر شهید باهنر 14

 ISO 9001:2015 IMQ کاشی کسرا کردستان 15

 ISO 9001:2015 IMQ فراسازان پیچ گستر پارس 16

 IMS IMQ شرکت کاربرد کار 17

 IMS IMQ شرکت صنعت سازان 18

 IMS IMQ شرکت ایران گروپ سورویورز 19

 IMS IMQ موتورایران دیزل  20

 IMS IMQ سبحان دارو 21

 ISO 9001:2015 IMQ قطارهای مسافربری و باری جوپار 22

 IMS IMQ سپید یاس فراز 23



 

 

 تدریس

 IMS IMQ کاشی و سرامیک الوند 24

 IMS IMQ سیمان هرمزگان 25

 IMS IMQ رینگ خودرو پارس 26

 IMS IMQ نظام مهندسی گیالن 27

 ISO 9001:2015 IMQ ایرانیاناریسا الکتریک  28

 IMS IMQ آلومینای جاجرم 29

 IMS IMQ توزیع نیروی برق فارس 30

 HSE ICB شرکت اکسون آب 31

 ISO 9001:2015 ICB رباط کریم-شرکت صنایع پارس 32

 IMS ICB ریحان خوراک پارسیان 33

 

 

   

 

 زمان برگزاری عنوان دوره سازمان/دانشگاه ردیف

 98آذر   45001و  14001تغییر ویرایش ملی مناطق )برومی( 1

 96پاییز  ISO 9001:2015 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2

 96زمستان  ISO 9001:2015 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3

 97بهار ISO 9001:2015 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 4

 96پاییز  HSE-MS دانشگاه صنعتی امیرکبیر 5

 96زمستان  HSE-MS صنعتی امیرکبیردانشگاه  6

 96زمستان  IMS دانشگاه صنعتی امیرکبیر 7

 96زمستان  BPM دانشگاه صنعتی امیرکبیر 8

 96 زمستان EFQM دانشگاه علم و فرهنگ تهران 9

خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه صنعتی  10  ISO 9001:2015  96پاییز 

 97پاییز  ISO 45001:2018 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 11

 96زمستان  ISO 9001:2015 دانشگاه الزهرا 12

 97بهار  ISO 9001:2015 دانشگاه بوعلی سینا همدان 13

 97پاییز  ISO 9001:2015 دانشگاه بوعلی سینا همدان 14

97زمستان  BPM دانشگاه بوعلی سینا همدان 15  

 97 زمستان EFQM دانشگاه صنعتی ارومیه 16

تویسرکان-دانشگاه بوعلی سینا همدان 17  EFQM  97پاییز  

سرکانیتو-همدان نایس یبوعل دانشگاه 18  HSE-MS  97پاییز  

یزددانشگاه  19  ISO 9001:2015  97بهار 

97پاییز  HSE-MS یزددانشگاه  20  

 97بهار  ISO 9001:2015 دانشگاه علم و فرهنگ تهران 21



 

 

 97پاییز  ISO 9001:2015 دانشگاه صنعتی ارومیه 22

 97زمستان  HSE-MS دانشگاه صنعتی ارومیه 23

 97بهار BPR دانشگاه امام صادق)ع( 24

 96تابستان  ISO 9001:2015 موسسه پیشگامان ابتکاراندیش 25

 96پاییز  ISO 9001:2015 شرکت آزود 26

 95تابستان  ISO9001:2015مستندسازی  پتروشیمی ایالم 27

 95پاییز  IMS ذخیره سازی گاز طبیعیشرکت  28

 94تابستان  ISO9001:2015 شرکت آبنوس پاالیش 29

 96تابستان  ISO9001:2015 الکتروژن 30

 1398بهار  S 5 شرکت پلی پروپیلن جم 31

 1398تابستان  S 5 شرکت ایران نورگیر 32

 

 

 

 

  

  نشریه علمی پژوهشی مهندسی صنایع دانشگاه  -های مکانیزه با استفاده از شبیه سازی کامپیوتریمقاله ارزیابی راندمان در پارکینگ

 در حال داوری-تهران

 دانشگاه شهیدبهشتی( با  -94)بهمن   مقاله پذیرفته شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

 عنوان تجارت در شبکه های اجتماعی

 اجتماعی های شبکه در تجارت عنوان بازاریابی با تحقیقات ملی کنفرانس دومین در شده پذیرفته قالهم 

 در  ماهنامه علمی اموزشی راهبرد   دانشگاه یزد سازمان یاقتصاد طیشرا بهبود در یتیریمد یهام ستیس استقرار ریتأث مقاله با عنوان 

 (97)پاییز 

  مقاله با عنوان  مقایسه تطبیقیIMS  با نتایج مدلEFQM  (97دانشگاه بوعلی ) زمستان  در نشریه 

 

 

 

 

 

  

  شبیه سازی پارکینگ مکانیزه واقع در خیابان ایرانشهر با استفاده از نرم افزارArena 

 (  صنعتی واحدهای ریزی طرح)  آلدپ افزار نرم با صنعتی واحدهای در کامپیوتری روش به تجهیزات استقرار 

 (تولیدکارگاهی) تولید ریزی برنامه 

 ( الکترونیک دولت)  مدیریت اطالعات های سیستم 

  ( ها سیستم تحلیل) ونسیم افزار نرم با   انرژی های حامل برمصرف دولت قیمتی های سیاست اثرات بررسی دینامیک تحلیل 

 

 

 

  

 مهارتهای نرم افزاری
 Microsoft office 

  MSP- -Arena- Visio- Minitab –Lingo 

 زبان:

 گلیسی : متوسطان 

 : کاردایر مس

شده چاپ مقاالت  

 پروژه های تحقیقاتی

مهارت ها سایر  



 

 

  سال تدریس دروس کنکور کارشناسی در موسسات تهران 5سابقه  

 وزارت آموزش پرورش به عنوان مدرس آزاد  اخذ تاییدیه از 


