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                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 

 هفت گوهر ارمغان آورده ایم                         عشق را در جان خود پرورده ایم

 تا رویم از در به میدان مست مست                    هفت جام از هفت ساقی هفت دست

تحوالت مستمر خود را به کارآمدترین تکنيکها تغيير و تحول شتابان در گستره کسب و کار امروزی، داعيان این عرصه را به آن داشته تا در جهت همراهی با 

دهد توانند ضامن موفقيت باشند. نگاهی به سازمانها و تجارب حاصله اینجانب نشان میمجهز نمایند. ليکن باید اعتراف نمود این تکنيکها فی نفسه نمی

های این ابزارها با پتانسيلهای موجود و بالقوه سازمان در تبيين و وانمندیها و تتوفيق منوط به تغيير پارادایم مدیران سازمانها نسبت به باالنس بين واقعيت

 باشد.پياده سازی ابزارهای مذکور می

رشناسان ایران عزیز با چالشهای متعددی در مسير توسعه در بخش صنعتی و خدماتی در دهکده جهانی روبروست. مهندسين مشاور رسا با پشتوانه علمی کا

نعتی و توان بسيار باالی هيات موسس با هدف ارائه خدمات تخصصی در زمينه بهبود عملکرد سازمانها در حوزه پروژه ها و آموزش در خبره دانشگاهی و ص

 سطح کشور فعاليت می کند.

ی موفقيتهای ما بی شک در این ميان خشنودی مشتریان، ارزشمندترین سرمایه مهندسين مشاور رسا بوده و مشتریان، شرکای حقيقی و همراهان هميشگ

ی مشتریان و تشخيص صحيح نيازهای بازار همواره قطب نمای حرکت ما در عرصه خدمات نوین  "رسا  "هستند. در افق چشم انداز این مجموعه صدای 

 باشد. می

چابک را بنيان نهاد تا پا به پای  های غير متمرکز، سازمانیمهندسين مشاور رسا با تفویض اختيار گسترده، چارت سازمانی افقی و نيل به تصميم گيری

و را به تحوالت سریع بخشهای صنعتی خدماتی حرکت کرده و با ایجاد زیر ساختهای الزم، بهره مندی از خالقيت و مدیریت دانش، سازمانی پویا و پيشر

 عنوان مشاوری امين و کارآمد معرفی نماید. 

ه ارائه خدمات نوین مشاوره مهندسی و نيل به اهداف تعيين شده، جز با کوشش و مساعی مجموعه اینجانب بر این باورم که هرگونه دستاورد رسا در عرص

ای روشن باشد. اما با ایمان به آیندهگردید. حال آگاهيم پيمودن این مسير دشوار مستلزم تالش و فداکاری همه همکاران میهمکاران فرهيخته ميسر نمی

ایم و با تمام توان کوشش خواهيم نمود، حرکت به سوی چشم انداز روشن را با تاثير پذیری و اطمينان خاطر مودهخود را مهيای حرکت در این سنگالخ ن

 حرکت خواهيم نمود. "رسا  "در نتيجه در سالهای آینده نيز آگاهانه و صبورانه در مسير اعتالی نام  هرچه بيشتر انجام دهيم.

 ماست عدم ما آسودگی هک موجیم                                ما زنده هب آنیم هک آرام نگیریم
  

 مدیرعامل -امیر شکاری 
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 رسا مشاور مهندسین مجموعه معرفی

 (آتیه سیستم راهبران)
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 8                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 :تاریخچه

 راستای در )رسا( آتيه سيستم راهبران مهندسی شرکت

 و صنعتی هایسازمان به آموزشی و تخصصی خدمات ارائه

 گيریبهره با و تجربی و علمی مستحکم وانهپشت با خدماتی،

 فعاليت آزموده کار و مجرب کارشناسان و اساتيد همکاری از

 به قریب اجرای به موفق مجموعه نای .نمود آغاز را خود

 مدیریت یهاسيستم در تخصصی خدمات پروژه 052

 نفر 00222 از بيش برگزاری و عملکرد بهبود و کيفيت

 .است گردیده بطمرت آموزشی دوره ساعت

 :تموریأم

 موردنياز مدیریتیمشاوره  تخصصی خدمات و هاآموزش ارائه 

 انتظار مورد کيفيت سطح با منطقه و کشور هایسازمان

 جدید تخصصی خدمات عرصه در حضور بازرسی (IT، فنی بازرسی 

 ساختمان( بازرسی و

 :انداز چشم

 زیر افقهای به اماهتم جهت را خود کاری برنامه شرکت پرسنل و مدیریت

 :است کرده تدوین

 تخصصی خدمات کيفی و کمی افزایش 

 روز به و مدیریت یهاسيستم تخصصی خدمات جدیدترین ارائه 

 خدمات مستمر رسانی

 مهندسی خدمات صادرات و جدید بازارهای جادای 

  خدمات نایاثربخشی بهبود و آموزشی خدمات کيفيت افزایش 

 :ركتش هایتوانمندی و هاعالیتف

 و توليدی هایسازمان از وسيعی گستره در خود موفق و ارزشمند تجارب بر تکيه و مداری مشتری اصل به اعتقاد با شرکت این

 :باشدمی زیر مختلف بخش دو در کشور مدیریت جامعه به تخصصی خدمات ارائه آماده خدماتی

 کيفيت دیریتم یهاسيستم و عملکرد بهبود هایپروژه تخصصی خدمات اجرای (الف

 آموزشی خدمات (ب
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 5                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

مهندسی صنایع در ارتباط با تعالی سازمانی، استراتژی،  تخصصی خدمات ارائه الف(

  عملکرد بهبود مدیریت و
 

 طراحی مدلهای ارزیابی عملکرد .1

کنند و ملزم للی عمل میالمدر یک قلمرو ملی یا بينهایتا انداز و اهداف نهای اجرایی با هر رسالت، چشمها و دستگاهموسسات، سازمان

ای نفعان خود هستند. پایش عملکرد در راستای سودآوری و تحقق اهداف تعالی و توسعهرجوع و ذیبه پاسخگویی به مشتریان، ارباب 

حياتی  هاگيری مدیران سازمانکند. آگاهی از عملکرد در تمامی ابعاد برای تصميمها ایفا میسازمانی، نقش حياتی در موفقيت سازمان

شود. در صورتی که پایش عملکرد با دیدگاه فرآیندی و باشد. بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرآیند مهم راهبردی تلقی میمی

های جدید خواهد بطور صحيح و مستمر انجام شود موجب ارتقاء مدیریت منابع، رضایت مشتری، کمک به توسعه ملی و ایجاد قابليت

 شد.

های مبتنی بر مفهوم مدیریت های مبتنی بر مفهوم مدیریت استراتژیک و مدلیت عملکرد به طور کلی به دو دسته مدلهای مدیرمدل

 (BSC: Balanced Score Card) های استراتژیک، مدل کارت امتيازی متوازناز سری مدل .بندی هستندکيفيت فراگير قابل تقسيم

های این کند بتوانند فعاليت های کليدی خود را پایش کنند. از دیگر مدلان کمک میکه یک مفهوم نوین مدیریتی است و به مدیر 

تر تر، به روزتر و در عين حال پيچيدهحوزه مدیریتی، مشهورتر، کامل

بنياد ) EFQM های کيفيتی هم، مدل سرآمدیاست و در ميان مدل

دار مدیریت کيفيت اروپایی( نسبت به بقيه از طرفداران بيشتری برخور

تر است و بيشتر در کشورمان جایگاه کسب کرده و به نسبت کاربردی

 .است
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 4                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 

 EFQM سازمانی تعالی مدل استقرار .2

 و کاری یهاسيستم همواره که است مفاهيمی جمله از سازمانی، تعالی

 بيان را آن ایگونه به تاریخ از مرحله هر در و بوده آن دنبال به سازمانی

 مختلف ابعاد تمامی در سازمان ارتقای و رشد توانمی ار سازمانی تعالی اند.نموده

 کيفيت مدیریت ترویج منظور به 0990 سال در EFQM تعالی مدل .دانست آن

 (EQA) اروپا کيفيت جایزه اساس بر EFQM مدل شد. جادای اروپا در جامع

 منظور به افراد و هاسازمان برای الزم های انگيزه جادایآن هدف و گرفته شکل

 هایفعاليت و ابعاد تمامی در توجه قابل نتایج به نيل و کار و کسب بهبود

 .باشدمی سازمانی

 مدل نایدر .است برخودار متوازن و متعادل ویژگی یک از EFQM مدل

  پررنگ اندازه یک به (Results) نتایج و (Enablers) توانمندساز عوامل تأثير

 عوامل نقش ما کشور در سنتی هایزیابیار از بسياری در .باشدمی اهميت حائز و

 و هاشاخص بر تکيه با .است پوشیچشم قابل و ناچيز بسيار توانمندساز

 تمام در یکپارچه ارزیابی زمينه EFQM مدل سازمان در موجود استانداردهای

 و بهبود هایپروژه تعریف سازمان، عملکرد جامع سنجش جهت سازمان ابعاد

 و وریبهره ملی جایزه دریافت سازد.می فراهم را انسازم تعالی مسير تعيين

 آن از حاصل نتایج و بوده EFQM مدل اساس بر رانای در کيفيت ملی جایزه

 .دکنمی وریبهره ملی جایزه دریافت به موفق را سازمان
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 6                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 ریزی رویکرد فرآیندی با تدوین فرآیندهای سازمانیطرح .3

است. رعایت سلسله مراتب سازمانی و تمرکز بر قدرت عمل  بوده برای مدت بسيار طوالنی متکی بر بينش عملياتی سازمان طراحی

 مهندسی مجدد و TQM,TQC فيت جامع،باشد. در حال حاضر مفاهيمی مثل کيزیربنای عمل این ساختار می ،وکنترل از باال به پائين

(BPR)   با تمرکز بر اجرای فرایندها بجای ساختار سازمانی، درروند تاثيرگذاری بر روی نگرش سنتی عملياتی هستند. ولی به هر حال

در این کنيم کامال مشهود است که ایده اصلی های مهندسی مجدد نگاه میوقتی به نتایج حاصل ازاجرای مدیریت کيفيت وپروژه

، اندتيمها جای دپارتمانهای عملياتی را گرفته روشها نيز مبتنی بر نگرش سازمان به عنوان یک ساختار است تا یک مجموعه از فرایندها.

 .ز هم تاکيد اصلی بر ساختارها استسطوح سازمانی حذف شده ولی در طراحی سازمان با

های کاری و مدلهای ذهنی، فرضيات قدیمی، تعميم نگ است. کارکنان معموالمرئی وکمرکار نا فرایندهای کسب و ،غالب سازمانها رد

ای ارزش افزا ای از فرایندهکنند. با تعریف سازمان فرایند گرا با مفهوم مجموعهدرک خود از روش انجام کارها را، فرایند تعریف می

ب و بحث و تبادل نظر، این برداشتهای فردی را به مدل و زا برای صاحبان کار، الزم است با ایجاد ارتباط مناسبرای مشتری و درآمد

 . درک مشترکی از فرایندهای کاری تبدیل کرد

نگاه  توان آنرااین چيزی است که می کار فرایندگرا، ایجاد نگاه جدید به سازمان، با ذره بين فرایندها است. اولين قدم در ایجاد کسب و

شدن  BPR فرایندگرا و همزمان با رشد تفکر تمامی پرسنل سازمان شود. ناميد. ایجاد یک بينش فرایندی مشترک باید شامل فرایندی

افزاری گوناگونی برای کمک به سازمانها و مکانيزاسيون فرایندهای کاری به بازار عرضه شد. هدف اصلی این ها، ابزارهای نرمسازمان

 :شوداست که شامل مراحل زیر می در سازمان BPM ابزارها فراهم آوردن بستر سيستمی برای ایجاد چرخه

 

  طراحی فرایندهاو شناخت 

 مدل سازی و ایجاد فرایندها 

 استقرار و اجرای فرایندها 

 فرایندها پایش 

 بهبود و بهينه سازی فرایندها 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%22_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%22&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%22_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%22&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%22_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%22&action=edit&redlink=1
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 مدیریت دانش .4

در این دنيا، اقتصاد به سمت اقتصاد  ناپذیری است.کنيم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغييرات سریع و اجتنابر دنيایی زندگی میما د

مواجه ساخته که این امر، خود حاصل فناوری اطالعات و  دانش محور حرکت کرده و بسياری از معادالت کنونی کشورها را با چالش

پذیری و مدیریت تغييرات محيط پيرامون قائل شده و در کسب بيشتری جهت درک، انطباق ، اهميتنیای کنوهسازمان ارتباطات است.

چنين  اند.تر پيشی گرفتهدانش و اطالعات روزآمد به منظور بهبود عمليات و ارائه خدمات و محصوالت مطلوب و به کارگيری

که با تمرکز بر افراد،  ما بر این باوریم باشند.می« مدیریت دانش» به نام هایی نيازمند به کارگيری سبک جدیدی از مدیریتسازمان

 .توان دانش را مدیریت کردفناوری و فنون می

 ها خيلی مهم است؟چرا مدیریت کردن دانش ضمنی برای سازمان

 ترین دارایی ناملموس سازمانهاست.امروزه، دانش مهم 

 دانش را ندارندمستند کردن کافی برای  ول هستند و زمانهای جدید دائما در حال تغيير و تحسازمان. 

 .از طرفی مستند کردن دانش ضمنی افراد، امری پيچيده، دشوار و زمان براست 

 تنها محدود به مدیریت دانش ضمنی، یادگيری سازمانی است. کننده یک عنصر اساسی و ضروری برایدانش ضمنی بيان 

باید پویایی تعامالت اجتماعی بين افراد را مورد حمایت قرار  شود بلکهنمی نظير ایميل و...() فراهم کردن ابزارهای ارتباطی

اجتماعی  افراد به طور ناخودآگاه و بدون هيچ گونه دليلی دست به تعامالت در واقع فرض این نکته اشتباه است که دهد.

 .زنندمی

در این شرایط، باید با بررسی 

سازمان های مدیریت دانش پایه

یعنی فرهنگ، ساختار و فناوری 

ای جهت تقویت آنها اطالعات، رویه

های دانشی نمود. تنها در این شرایط است که گذاری، ارزیابی و استفاده از بستهنفعان در ثبت، به اشتراکو افزایش مشارکت همه ذی

 شود.های ناموفق در طول زمان نمیه دچار تکرار تجربهگاخرد و یا هيچتواند اميدوار باشد که هرگز دانش تکراری نمیسازمان می
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  ارزش مهندسی .5

 به اجرای دقيق، ریزیبرنامه مستلزم توسعه جهت در حرکت

 دسترس در منابع محدودیت به توجه با هاطرح و هابرنامه موقع

 به را نياز مورد منابع و امکانات نمودن فراهم امر نایباشد،می

 نایدر .است نموده بدل توسعه حال در کشورهای مشترک چالش

 قرار هاسازمان کليه اولویت در کشور بنایی زیر توسعه که وضعيت

 از بيش مالی منابع صحيح مدیریت و تأمين لزوم است، گرفته

 به نيل موجود، منابع محدودیت به توجه با .شودمی احساس پيش

 هایبرنامه در شده تعيين اهداف تحقق و ساله 02 انداز چشم

 .شد خواهد ميسر هاهزینه صحيح مدیریت با کشور توسعه

 وریبهره ارتقا جهت مدیران برای مناسب ابزاری ارزش مهندسی

 انجام داده، نشان تحقيقات .باشدمی مدیران عملکرد بهبود

 به 0 نسبت به سرمایه بازگشت به منجر ارزش مهندسی مطالعات

 .است شده  02

 منجر که ورزد مبادرت ارزش بر مبتنی متدولوژی اساس بر هااولویت و نيازها دقيق تعيين ضمن تواندمی ارزش مهندسی بکارگيری

 نيل در را مدیران ارزش مهندسی .شودمی غيره و تجهيزات تأمين عمرانی، هایطرح در زمان کاهش و کيفيت بهبود هزینه، کاهش به

 محصول از هاییویژگی حذف و تعيين بر ارزش آناليز فرآیند .نمایدمی یاری انذینفع وسيع گستره رضایت حصول و ایبرنامه اهداف به

 خدمت ارائه یا ساخت فرآیند بر ایهزینه اما ،ندارد محصول یا مشتری برای ایافزوده ارزش هيچگونه که است متمرکز خدمات و

 سازمان، وریبهره ارتقاء توليد، هزینه کاهش ندمان متعددی منافع خدماتی/صنعتی سازمانهای برای ارزش مهندسی .کندمی تحميل

 و هاروش خدمات،/محصوالت اقتصادی تحليل امکان جادای رقابت، قدرت افزایش سازمان، خدمات/محصوالت کيفيت بهبود

 .دارد خدمات/محصوالت بهبود و توليد طراحی، در خالق هایدهای تشویق و کارکنان مشارکت افزایش سازمان، یهاسيستم
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 9                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 

 

  وریبهره مدیریت .6

 در کشورهای از بسياری در ملی جنبش به امروزه بهتر، کيفيت و وریبهره بهبود

 قرار توجه مورد توسعه اساسی محورهای از یکی عنوان به و شده تبدیل توسعه حال

 به نيل هایروش مؤثرترین و بهترین از یکی عنوان به وریبهره بهبود است. گرفته

 .است مطرح رقابت افزایش و محدود توليد منابع به توجه با اقتصادی رشد

 اهداف تحقق منظور به کشور، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه در

 تمام گردید، مقرر توليد عوامل کل وریبهره ارتقای به مربوط کمی هایشاخص و

 ارتقای سهم انیاست بخشی، ملی، اسناد تدوین در استانی و ملی اجرایی دستگاههای

 توليد رشد در آنها تحقق برای الزم راهکارهای و الزامات تعيين با را وریبهره

 در اجرایی هایدستگاه عملکرد همچنين .برسانند %3/30 عدد به داخلی ناخالص

 گرفته قرار بررسی مورد اجرایی هایدستگاه بندیرتبه و وریبهره هایشاخص زمينه

 عوامل کل وریبهره ارتقای به مربوط برآوردهای به توجه با مالی منابع تخصيص و

 .پذیرد صورت آنها تحقق ميزان همچنين و توليد

 ریزی،طرح مستلزم عملکرد، بهبود هاینگرش سایر همانند وریبهره بهبود

 هایسازمان برای وریبهره .باشدمی بهبود راهکارهای تدوین و ارزیابی گيری،اندازه

 رضایت افزایش ها،هزینه کاهش سود، افزایش چون متعددی نافعم خدماتی/صنعتی

 کاری محيط جادای تر،سالم رقابت جادای کارکنان، عمل سرعت و دقت شغلی،

 دارد. انگيزه افزایش و کاری زندگی کيفيت بهبود کارکنان، شغلی امنيت مناسب،
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 خدمات مشاوره انرژی .7

ی و مدرن با آن روبه رو هستند، تقاضای روزافزون انرژی و محدودیت ذخایر فسيلی ميباشد. امروزه یکی از مسائلی که کشورهای صنعت

عواقب این روند رو به رشد در جوامع بشری، خطر به اتمام رسيدن منابع زیرزمينی و همچنين آلودگيهای برگشت ناپذیر زیست محيطی 

کننده انرژی، شتاب بيشتری گرفته و ی در بخش های مختلف مصرفباشد. لذا فعاليتهای مدیریتی و استاندارد سازی مصرف انرژمی

وری انرژی در صنایع به یک ضرورت تبدیل شده است. بنابراین موضوع مدیریت انرژی و وجود طرح های مدیریت مصرف و بهره 

بهينه سازی در مصرف منابع مختلف انرژی، از مهمترین مباحثی 

 .باشنداست که جوامع صنعتی با آن مواجه می

سرمایه گذاری کشورهای صنعتی و مدرن در زمينه مدیریت و بهينه 

سازی مصرف انرژی و همچنين جایگزینی منابع تجدیدپذیر به جای 

منابع محدود و فسيلی گام بزرگی در زمينه توسعه آن کشور خواهد 

بود. عالوه بر این از آنجا که امروزه انرژی نقش اساسی در اقتصاد و 

های ریزی مدون در این زمينه و بکارگيری راهبردهای صحيح و مطالعه در زمينه اصالح روششور ایفا ميکند، برنامهسياست هر ک

 .مصرف انرژی، نقش عمده ای در حفظ قدرت اقتصادی آن کشور خواهد داشت

امروزه یکی از موضوعات بسيار مهم و مورد توجه در حوزه انرژی، طرح و 

مصرف انرژی است. پس از وقوع چند دوره  اجرای روشهای بهينه سازی

 بحران انرژی در قرن بيستم، کشورهای صنعتی دنيا عالوه بر مالحظات در

مورد روشهای نوین توليد انرژی، منابع جدید و تجدیدپذیر و توليد انرژی با 

 .های بهينه سازی مصرف انرژی روی آوردندراندمان باال، به اجرای روش

که ابتدا باید انرژی را صحيح مصرف کرد و سپس  ژی در واقع قدم نخست هر طرح مرتبط با انرژی است، چرابهينه سازی مصرف انر

به طور کلی بهينه سازی انرژی در سه بخش صنعت، ساختمان و حمل و نقل قابل دسته  .به توليد انرژی از روشهای نوین روی آورد

باالی کارشناسان و متخصصان خود در این حوزه، دستاوردهای قابل توجهی در  مهندسين مشاور رسا با تکيه با تجربه .باشدبندی می

 های مختلف کشور داشته است.مشاوره به سازمان
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 ISO 9001:2008 استاندارد بر مبتنی كیفیت مدیریت سیستم استقرار .8

 ارائه جهانيان به را ISO 9001 استانداردهای سری (ISO/TC 176) استاندارد المللیبين سازمان 011 فنی کميته 0991 سال در

 کيفيت تضمين و مدیریت یهاسيستم استقرار و سازیپياده برای المللیبين یالگوی جادای استاندارد، سری نای تدوین از هدف .نمود

 سازمان در ها،فرآیند اصالح طریق از کيفيت بهبود و شده تعریف کيفيت سطح حفظ منظور به کيفيت مدیریت یهاسيستم .است بوده

 نشان کيفيت مدیریت سيستم استقرار به وافری عالقه صنعتی، واحدهای مانند نيز خدماتی واحدهای امروزه .دشومی سازیپياده

 استقرار سازمان در مشتری هایخواسته با منطبق محصوالت آوردن بوجود برای ابزاری عنوان به کيفيت مدیریت یهاسيستم .دهندیم

 .یابدمی

 

 :كیفیت مدیریت سیستم ستقرارا مزایای

 مشتری اعتماد و رضایت افزایش 

 هاکاری دوباره کاهش 

 خدمات بهتر ارائه و طراحی 

 هافرآیند نایتعامل و توالی تعيين و سازمان داخلی هایفرآیند شناسایی 

 هافرآیند مستمر بهبود  

 کارایی و وریه بهر بهبود 

 مستندات وضعيت بهبود 

 هامسئوليت حدود سازیشفاف 

 بازار سهم و رقابت قابليت افزایش 

 در حضور و بازار در شهرت بهبود  

 جهانی بازارهای

 



 

 628-11258682تلفکس:  628-66422566تلفن:  2، واحد 81شهيد بهشتی، خيابان پاکستان، کوچه چهارم، پالک  تهران: خيابان
  WWW.RASA-CO.ORG 
   

12     
 

 82                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 ISO 14001:2004 استاندارد بر مبتنی محیطی زیست مدیریت سیستم استقرار .9

 نگرش زممستل پایدار، توسعه به نسبت ذینفع هایطرف الزامات و انتظارات آگاهی، افزایش و زیست محيط حفظ به افزون روز توجه

 .باشدمی ایمنطقه و ملی ضوابط قوانين، با اتصال در سيستمی

 با رابطه در را ISO 14000 استاندارد سری 0991 سال در (ISO/TC 207) المللیبين سازمان 021 فنی کميته راستا نای در

 محيط زمينه در مختلف هایموضوع به پرداختن با ISO 14000 استاندارد سری .نمود منتشر و تدوین زیست، محيط مدیریت سيستم

 کنترل و اجرا ریزی،طرح در متفاوت هایروش کارگيری به و زیستی محيط مفاهيم درک برای هاسازمان در را مناسبی زمينه زیست،

 .آوردمی فراهم زیست، محيط رویکرد به توجه و سازمان یندهایآفر

 :باشدمی زیر شرح به داستاندار سری نای کارگيری به اصلی مزایای از برخی

 خدمات ارائه یا توليد در زیستی محيط هایجنبه به دادن اهميت 

 مدیریت هایروش بهبود و مدیریتی یهاسيستم کردن یکپارچه 

 طبيعی منابع از بهينه استفاده 

 زیستی محيط ملی قوانين رعایت 

 جامعه عالئق به توجه و زیست محيط از حفاظت  
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 آموزشی خدمات (ب

 عنوان به انسانی نيروی کيفيت ارتقاء و حفظ منظور به آن وریبهره و آموزش کيفيت به توجه ضرورت امروز صنعتی هانج در
 برگزاری برای را خود آمادگی رسا مشاور مهندسين .است برخوردار ایویژه اهميت از توسعه رکن ترینحياتی و توليد عامل مهمترین

 :است زیر شرح به رسا مشاور مهندسين مجموعه آموزشی هایدوره اهم .داردمی اعالم آموزشی سمينارهای و هادوره
 

 مدیریتی آموزشی هایدوره كیفیت مدیریت آموزشی هایدوره
 مستندسازی و الزامات تشریح ISO 9001:2008  ارزش مهندسی 
 استاندارد بر مبتنی کيفيت مدیریت سيستم داخلی مميزیISO 9001:2008  يگماس شش با آشنایی (6σ) 
 سرمميزی ISO 9001:2008 با( رسمی گواهينامه IRCA)  استراتژیک مدیریت 
 یکپارچه مدیریت سيستم با آشنایی IMS  بحران مدیریت 

 فرآیند مدیریت  فرآیند مدیریت آموزشی هایدوره
 چارچوبهای فرآیندی مهم تشریح  ناب توليد 
 ریزی کليه سطوح فرآیندهای سازمانیطرح  متوازن زامتيا کارت 

 اجرا، پایش و بهبود فرآیندهای سازمانی 

 

 اثربخشی سنجش و ریزیبرنامه نيازسنجی، نوین هایشيوه 

 ISO 10015 استاندارد بر مبتنی آموزشی

 شغلی بهداشت و منیایمدیریت زیست، محیط مدیریت آموزشی هایدوره
 براساس هاداده تحليل و تجزیه ISO 10017 

 زیست محيط مدیریت مستندسازی و الزامات تشریح مبانی  ISO 14000 
 داخلی مميزی ISO 14000  مجدد مهندسی 
 سرمميزی ISO 14000  وریبهره مدیریت 
 شغلی بهداشت و منیایمدیریت مستندسازی و الزامات تشریح OHSAS 18000  وریبهره مهندسی 
 داخلی مميزی OHSAS 18000  فراگير وربهره تعميرات و نگهداری TPM 
 زیست محيط ایحرفه بهداشت و ایمنی مدیریت سيستم HSE  مشتری رضایت سنجش CSM 

 CRM مشتری با ارتباط مدیریت  دانش مدیریت آموزشی هایدوره
 و مقدمات مدیریت دانش مبانی  تأمين زنجيره مدیریت SCM 
 مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور  5 با آشناییS 
  و سيستمهای اطالعاتییکپارچه سازی مدیریت دانش  زمان مدیریت 

 انرژی مدیریت  كیفیت هایتکنیك
 محصول کيفيت پيشاپيش ریزیطرح APQP  استرس مدیریت 
 توليدی قطعه تأیيد فرآیند PPAP  
 گيریاندازه سيستم تحليل و تجزیه MAS  
 آن از ناشی اثرات و خطا تحليل و تجزیه FMEA مراكز و هازمایشگاهآ در كیفیت مدیریت آموزشی هایدوره 

 SPC آماری فرآیند کنترل  آزمون و تست
 آزمایشات طراحی DOE  مستندسازی و مبانی ISO/IEC 17025 
 کيفيت عملکرد گسترش QFD  هاآزمایشگاه اعتباردهی و ارزیابی ISO 17025 
 کيفيت هایهزینه COQ انسانی منابع مدیریت هایدوره 
 سيستماتيک الگوبرداری  انسانی نابعم مدیریت 
 مدیریت در گيریتصميم هایتکنيک  سازمانی رفتار 

 پاداش انگيزش یهاسيستم  تعالی سازمانی هایدوره
 سازمانی تعالی مدل مفاهيم و اصول با آشنایی EFQM  مسأله حل و گيریتصميم 
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 مدل براساس ارزیابی خود ارزیاب تربيت EFQM  پروری جانشين و شغلی مسير مدیریت 
 کيفيت ملی جایزه اظهارنامه دوینت نحوه  سرپرستی اصول 

  کارآفرینی و خالق تفکر 

 ایحرفه بهداشت و منیای ویژه آموزشی هایدوره

 ISO 14000 محيطی زیست استانداردهای با آشنایی شيميایی مواد ایمنی

 OHSAS 18000 بهداشت و ایمنی استانداردهای با آشنایی کار مجوزهای

 HSE زیست محيط ایحرفه بهداشت و ایمنی مدیریت سيستم هاداربست و نردبان ایمنی

 نگهداری و استفاده انتخاب، :فردی حفاظت تجهيزات گودبرداری و حفاری در ایمنی

 ( پيشرفته تا مقدماتی ) حادثه تحقيقات کار هایپست طراحی

 حوادث آناليز در Change Based Analysis تکنيک کاربرد (Safety Audit) ایمنی مميزی هایتکنيک کاربرد

 سيستم منیای ارزیابی در FTA تکنيک کاربرد Future Workshop تکنيک از استفاده با مشارکتی ایمنی

 سيستم منیای ارزیابی در FM & EA تکنيک کاربرد ایمنی در آنها کاربرد و شيميایی مواد بندیطبقه متدهای

 سيستم منیای ارزیابی در HAZOP تکنيک کاربرد رد(کارب و )طراحی ایمنی عالئم و هابرچسب

 سيستم منیای ارزیابی در ET & BA تکنيک کاربرد ریسک مدیریت و سيستم ایمنی

 انسان اطمينان قابليت رفتار بر مبتنی ایمنی

 استفاده مورد تکنيکهای و حادثه تحقيقات کلر گاز ایمنی

 محصور ایفضاه در کار ایمنی محيطی زیست اثرات ارزیابی

 حریق اطفاء دستی یهاسيستم طراحی هاکارگاه در نشانی آتش و منیای اصول

 حادثه نویسی گزارش کار بهداشت حفاظت و ایمنی

 سيستم منیای در خطرات ارزیابی در برتر هایتکنيک حوادث پيشگيری

 منیایدر PHA تکنيک کاربرد کار از ناشی حوادث

 ایمنی THIS در تکنيک کاربرد سرپرستان ژهوی کار بهداشت و منیای اصول

 حوادث آناليز هایتکنيک کار هایمحيط ارگونوميکی ارزیابی هایتکنيک

 برق ایمنی فرایندی صنایع در انسانی خطاهای

 ساختمان ایمنی (SBS) تکنيک از استفاده با مناینا رفتارهای کنترل

 برشکاری و جوشکاری در یایمن انسانی خطاهای ارزیابی در برتر هایتکنيک

 آالت ماشين ایمنی شغلی منیای آناليز
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 EFQM زمینه در كاری فعالیت

ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه عنوان مؤسسه نام

 اخذ تندیس بلورین EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار شركت پاالیش نفت تهران 1

ركت پاالیش نفت تهرانش 2  ستاره 5اخذ تقدیرنامه  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار 

 ستاره 4اخذ تقدیرنامه  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار شركت پاالیش نفت تهران 3

  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار شركت مخابرات ایران 4

5 
 

 رماتیك ایرانوشركت خدمات انف
یابی اپراتورهای برتر ارز مدل استقرار

 سازمان تنظیم مقررات كشور
 

  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار بیمه سامان 6

-ICT  سازمانی تعالی مدل استقرار شركت انتقال داده های آسیاتك 7

INQA 
 اخذ تندیس بلورین

-ICT  سازمانی تعالی مدل استقرار شركت انتقال داده های آسیاتك 8

INQA 
 ستاره 5مه اخذ تقدیرنا

 های آسیاتكشركت انتقال داده 9
ارزیابی اپراتورهای برتر  مدل استقرار

 سازمان تنظیم مقررات كشور
 كسب رتبه اول كشوری

 های آسیاتكشركت انتقال داده 11
ارزیابی اپراتورهای برتر  مدل استقرار

 سازمان تنظیم مقررات كشور
 كسب رتبه اول كشوری

11 
 شرق جنوب رقب نیروی توزیع شركت

 تهران
  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار

  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار گیالن استان ایمنطقه برق شركت 12

  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار خراسان استان فاضالب و آب شركت 13

  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار مشهد شهر فاضالب و آب شركت 14
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  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار ایالم استان فاضالب و آب شركت 15

  EFQM مدل اساس بر  یابیعارضه شقایق غذایی صنایع 16

  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار كارت سایان شركت 17

  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار صدر بنای پارس شركت 18

  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار ساری خمینی امام بیمارستان 19

  EFQM مدل اساس بر  یابیعارضه الیاف شركت 21

  EFQM مدل اساس بر  یابیعارضه پوشش صنایع شركت 21

 

 

 فعالیت كاری در زمینه طراحی مدل ارزیابی عملکرد

ف
دی

ر
 

 مالحظات عنوان پروژه نام مؤسسه

1 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

مدل ارزیابی اپراتورهای  طراحی

 سرویس های فناوری اطالعات
 

2 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

طراحی مدل ارزیابی ارزیابی اپراتورهای 

 سرویس های ارتباطی
 

 داری كل كشورخزانه 3
طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیریتی 

 حسابان كشورذی
 

 وزارت آموزش و پرورش 4
ی مدل ارزیابی عملکرد مشاركت در طراح

 مدیریت مدارس 
 

  طراحی مدل ارزیابی عملکرد نمایندگان های آسیاتكشركت انتقال داده 5

  طراحی مدل ارزیابی عملکرد نمایندگان شركت بیمه سامان 6
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 مدیریت استراتژیكفعالیت كاری در زمینه 

ف
دی

ر
 

 مالحظات عنوان پروژه نام مؤسسه

  های كالن بازنگری در استراتژی های آسیاتكشركت انتقال داده 1

  تدوین استراتژیهای كالن مجتمع پتروشیمی مکران 2

 های آسیاتكشركت انتقال داده 3
طراحی مدل ابتکاری مدیریت 

 استراتژیك آسیاتك
 

  تدوین استراتژیهای كالن شركت پاالیش نفت تهران 4

 های آسیاتكشركت انتقال داده 5
 های پایش استراتژیهیریزی روطرح

(OSM) 
 

ها با رویکرد جاری سازی استراتژی سازمان آب و فاضالب استان تهران 6
BSC 

 

 شركت صنعتی سردسازخودرو 7
ها با رویکرد جاری سازی استراتژی

BSC 
 

ها با رویکرد جاری سازی استراتژی ای فارسبرق منطقه 8
BSC 

 

ها با رویکرد تراتژیجاری سازی اس ای خراسانبرق منطقه 9
BSC 

 

  ریزی استراتژیكبرنامه شركت ملی صنایع مس ایران  11

  ریزی استراتژیكبرنامه شركت داروسازی اكسیر  11

  ریزی استراتژیكبرنامه هولدینگ داروپخش 12

  BSCو  EFQMتركیب مدلهای  هولدینگ داروپخش 13

  استراتژیكریزی برنامه شركت داروسازی كاسپین تامین 14

  ریزی استراتژیكبرنامه شركت داروسازی داملران 15
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  مشاور جاری سازی استراتژی ها شركت ساختمانی مانا 16

 شركت كنترل گاز اكباتان 17
مشاور برنامه ریزی استراتژیك و جاری 

 سازی
 

 داروسازی راموفارمین 18
مشاور برنامه ریزی استراتژیك و جاری 

 سازی
 

  تدوین و جاری سازی استراتژیها ر اقتصادبانك مه 19

  تدوین و جاری سازی استراتژیها بانك تجارت 21

 متروی مشهد 21
تدوین و جاری سازی استراتژیهای 

 شركت
 

  تدوین و جاری سازی استراتژیها معاونت بانکداری الکترونیکی بانك آینده 22

23 
هولدینگ سرمایه گذاری و توسعه فوالد 

 جنوب
  و جاری سازی استراتژیها تدوین

  تدوین و جاری سازی استراتژیها سازمان اموال تکمیلی 24

  تدوین و جاری سازی استراتژیها مخابرات استان قم 25

  تدوین و جاری سازی استراتژیها پتروشیمی الله 26

  تدوین استراتژیهای كالن مركز تجارت جهانی تهران 27

  اتژیهای كالنتدوین استر بانك گردشگری 28

  استقرار نظام مدیریت استراتژیك منطقه ویژه اقتصادی پارس 29

  تدوین استراتژیهای كالن بانك ایران زمین 31

31 
هولدینگ توسعه گردشگری و میراث 

 فرهنگی )سمگا(
  استقرار نظام مدیریت استراتژیك

32 
هولدینگ سرمایه گذاری ایرانگردی و 

 جهانگردی
  دیریت استراتژیكاستقرار نظام م

33 
شركت آب و فاضالب روستایی استان 

 هرمزگان

پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی 

 بر كارت امتیازی متوازن
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 مدیریت فرآیندفعالیت كاری در زمینه 

ف
دی

ر
 

 مالحظات عنوان پروژه نام مؤسسه

 1394 فرآیندهای سازمانی بازمهندسی های آسیاتكشركت انتقال داده 1

 های آسیاتكشركت انتقال داده 2
فرآیندهای  توسعه و بهبود عمیق،ت

 سازمانی
1395 

 مهرری عتباو امؤسسه مالی  3
و مالی ی یندهاآفرار ستقری و ایزح رطر

 ریعتباا
 

  طراحی فرایندهای سازمانی شركت بازرگانی پاالیشگاه تهران 4

5 
لحسنه ا ضقرری عتباامؤسسه 

 میهنازان فراسر

و مالی ی یندهاآفرار ستقری و ایزح رطر

 ریعتباا
 

 پلیمر بوشهروه گر 6
فرآیندهای  توسعه و بهبود عمیق،ت

 سازمانی
 

 شركت البراتورهای داروسازی ارس 7
فرآیندهای  توسعه و بهبود عمیق،ت

 سازمانی
 

  وشفرو یابی زاربای یندهاآفرطراحی  اروشركت كیمد 8

  بازنگری فرآیندهای سازمانی شركت جهانپارس 9

  طراحی فرآیندهای سازمانی اتشركت فناوری نوین اطالع 11
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 عملکردارزیابی فعالیت كاری در زمینه 

ف
دی

ر
 

 مالحظات عنوان پروژه نام مؤسسه

 های آسیاتكشركت انتقال داده 1
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 )شاتل(آریا تدبیر رسانه شركت  2
سازمان تنظیم  اس مدلبر اس ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 (وبداده گستر عصر نوین )های 3
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 (پارسان لین ارتباطات )پارس آنالین 4
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 باطاتپیشگامان توسعه ارت 5
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 (های نداگستر صبا )صبانتانتقال داده 6
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

7 
توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان 

 ()فناپ

سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 تباطات رادیوییمقررات و ار
 

 افرانت 8
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 اداده پردازی رسپین 9
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت ایران سوالر 11
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 ت خدمات انفورماتیكشرك 11
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت مخابرات استان تهران 12
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت مخابرات استان اصفهان 13
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت مخابرات استان فارس 14
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
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 شركت مخابرات استان قم 15
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت مخابرات استان همدان 16
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 رادیوییمقررات و ارتباطات 
 

 شركت مخابرات استان خوزستان 17
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت مخابرات استان هرمزگان 18
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت مخابرات استان یزد 19
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 ت و ارتباطات رادیوییمقررا
 

 شركت مخابرات استان اذربایجان شرقی 21
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

  EFQMارزیابی بر اساس مدل  ای استان مازندرانبرق منطقه شركت 21

  EFQMارزیابی بر اساس مدل  ای شهرستان باختربرق منطقه شركت 22

  EFQMارزیابی بر اساس مدل  ای استان گیالنآب منطقه شركت 23

  EFQMارزیابی بر اساس مدل  ای استان اصفهانآب منطقه شركت 24

  EFQMارزیابی بر اساس مدل  مازندرانای استان آب منطقه شركت 25

  EFQMارزیابی بر اساس مدل  خوزستانای استان آب منطقه شركت 26

 های آسیاتكهشركت انتقال داد 27
مدیریت و اجرای فرآیند ارزیابی بیش از 

 AQAنماینده بر اساس مدل  151
 

 پردازی فن آواداده 28
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 سامان ماهواره 29
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 تپارس ارتباطا 31
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 كارا امین ارتباط 31
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 مخابرات سیار اصفهان 32
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
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 پارس كار 33
سازمان تنظیم  مدلبر اساس  ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 آوا ماهوارهفن 34
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 داتك 35
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 آرین ماهواره 36
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 طات رادیوییمقررات و ارتبا
 

 هاعصر انتقال داده 37
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 پارس كار 38
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 مبین نت 39
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 ایرانسل 41
سازمان تنظیم  بر اساس مدل یابیارز

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 عصر تلکام 41
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 



 

 628-11258682تلفکس:  628-66422566تلفن:  2، واحد 81شهيد بهشتی، خيابان پاکستان، کوچه چهارم، پالک  تهران: خيابان
  WWW.RASA-CO.ORG 
   

24     
 

 25                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 

 

 مدیریت دانشفعالیت كاری در زمینه 

ف
دی

ر
 

 مالحظات عنوان پروژه نام مؤسسه

 1394 ت دانشطراحی رویکردهای مدیری های آسیاتكشركت انتقال داده 1

 1395 جاری سازی رویکردهای مدیریت دانش های آسیاتكشركت انتقال داده 2

 1395 طراحی رویکردهای مدیریت دانش شركت بیمه سامان 3

 1396 مشاوره استقرار سامانه مدیریت دانش های آسیاتكشركت انتقال داده 4

 1396 مشاوره استقرار سامانه مدیریت دانش شركت بیمه سامان 5

  طراحی رویکردهای مدیریت دانش بانك مهر اقتصاد 6
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 انرژیمدیریت فعالیت كاری در زمینه 

ف
دی

ر
 

 مالحظات عنوان پروژه نام مؤسسه

  طراحی رویکردهای مدیریت انرژی تهران 11شهرداری منطقه  1

  طراحی نرم افزار پایش مصرف انرژی تهران 11شهرداری منطقه  2

  طراحی رویکردهای مدیریت انرژی تهران 17 شهرداری منطقه 3

 تهران 19شهرداری منطقه  4
مشاوره جهت اصالح الگوی مصرف 

 انرژی
 

  طراحی نرم افزار پایش مصرف انرژی تهران 19شهرداری منطقه  5

 تهران 9شهرداری منطقه  6
مشاوره جهت اصالح الگوی مصرف 

 انرژی
 

7 
معاونت برق و تاسیسات آبفای استان 

 تهران
  مشاور سیستم مدیریت انرژی

  مشاور سیستم مدیریت انرژی سیمان هرمزگان 8

  مشاور سیستم مدیریت انرژی سیمان سامان غرب 9

  سازی مصرف انرژی الکتریکی بهینه اداره كل بندر و دریانوردی خرمشهر 11

  یسازی انرژی مصرفپروژه بهینه سازمان نوسازی مدارس استان خوزستان 11

 شركت اتصال پترو اروند 12
سازی روشنایی پروژه نصب و بهینه

 دپوی نفتی
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 ارزش  مهندسی زمینه در كاری فعالیت

ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه عنوان مؤسسه نام

 95سال  مهندسی ارزش پاالیشگاه نفت تهران)تندگویان( 1

2 
 ریلی نقل و حمل تخصصی مادر شركت

 كشور
 كشور غرب آهن راه روسازی ارزش مهندسی

  ارزش مهندسی كشتیرانی و بنادر سازمان 3

  ارزش مهندسی رازی پتروشیمی مجتمع 4

  ارزش مهندسی رازی پتروشیمی مجتمع گازی هایتوربین 5

 

 

 5S زمینه در كاری فعالیت

ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه عنوان مؤسسه نام

   5S نظام استقرار فارس استان كشاورزی جهاد سازمان 1

   5S نظام استقرار رازی پتروشیمی مجتمع 2

3 
 ثارگرانای امور و شهید بنیاد

 اصفهان استان 
   5S نظام استقرار

   5S نظام استقرار زرین چینی شركت 4

   5S نظام استقرار یزد نسوز فرا شركت 5
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 بازاریابی و فروش فعالیت كاری در زمینه

ف
دی

ر
 

 تمالحظا عنوان پروژه نام مؤسسه

 گروه صنعتی پلیمر بوشهر )پنبه ریز( 1
طراحی و اجرای سیستم بازاریابی و 

 فروش
 

 پخش كیال 2
طراحی و اجرای سیستم بازاریابی و 

 فروش
 

 پلیمر ساحل 3
طراحی و اجرای سیستم بازاریابی و 

 فروش
 

 بردنا 4
طراحی و اجرای سیستم بازاریابی و 

 فروش
 

 زیبا كارتن 5
ستم بازاریابی و طراحی و اجرای سی

 فروش
 

 شركت البراتوارهای داروسازی ارس 6
طراحی و اجرای سیستم بازاریابی و 

 فروش
 

 شركت مروارید زرین پارس 7
طراحی و اجرای سیستم بازاریابی و 

 فروش
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 مطالعات امکان سنجی فعالیت كاری در زمینه

ف
دی

ر
 

 مالحظات عنوان پروژه

  ولید الیاف مصنوعی در ایرانارزیابی فنی و اقتصادی ت 1

  ارزیابی فنی و اقتصادی تولید مولد هوای فشرده 2

  طرح ریزی كارخانه تولید قند 3

  روش های جوشکاری و برش كاری زیر آب 4

  احداث كارخانه تولید فرآورده های لبنی اقتصادی و فنی ارزیابی 5

  ن فانتزیارزیابی فنی و اقتصادی و كیفی احداث كارخانه نا 6

  در فوالد نور ارزیابی فنی و اقتصادی لوله های فوالدی 7

8 
شركت تعاونی تولیدی صنعتی در  ارزیابی فنی و اقتصادی مونتاژ المپ كم مصرف

 تیراژه كویر یزد
 

  طراحی و ایجاد واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی 9

    در فوالد نور ارزیابی فنی و اقتصادی احداث كارخانه لوله های فوالدی 11

  مطالعه امکان سنجی تاسیس شركت بازرگانی در شركت پاالیش نفت تهران 11
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 CRM فعالیت كاری در زمینه

ف
دی

ر
 

 مالحظات عنوان پروژه نام مؤسسه

و  CRM مجموعه رفاهی و رستوران آفتاب 1  SFBB  قم -جاده تهران  

و  CRM مجموعه رفاهی و رستوران مهتاب 2  SFBB قم -اده تهرانج  

CRM مجموعه رفاهی و ورزشی زیتون 3 و   ISO 9001 سعادت آباد -تهران  

CRM مجموعه رفاهی صدف 4 مدیریت ارتباط با مشتری  مجموعه خزرآباد -ساری   

CRM رستوران باغ الله 5 مدیریت ارتباط با مشتری  میدان پونك -تهران   

CRMآموزش  رستوران حاج حسن 6 یو مدیریت بازاریاب   ساری 

CRM و مدیریت بازاریابی  رستوران جم 7 آموزش   ساری 

CRM رستوران كاكتوس 8 و   CSM آموزش    ساری 

CRM و بازاریابی  مجموعه رفاهی نارنجستان 9 آموزش   نور 

 نور ISO 9000 و CRM مجموعه رفاهی و رستوران نوساز 11

پاسداران -تهران ISO 9000 و CRM مجموعه رفاهی و رستوران نوساز 11  

 تبریز ISO 9000 و CRM مجموعه رفاهی و رستوران نوساز 12

 بابل APPLE SFBBپیتزا  13

  CRM شركت یالیت 14

 آمل CRM گروه پیمان آمل 15
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 های كیفیتسیستمفعالیت كاری در زمینه 

ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه عنوان مؤسسه نام

1 
  مركز ستاد پخش پاالیش شركت

 HSE واحد
IMS/5S/ISO 17021 گواهینامه اخذ 

 گواهینامه اخذ ISO/IEC 17025 سازی پیاده پاالیشگاه نفت تهران 2

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 بختیاری و محال چهار استان مخابرات 3

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  ایران خودرو 4

 ینامهاخذ گواه ISO 9001:2000پیاده سازی  شهاب خودرو 5

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2008پیاده سازی  پتروشیمی بندر امام خمینی 6

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2008پیاده سازی  پتروشیمی فارابی 7

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2008پیاده سازی  پتروشیمی بسپاران 8

9 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 آذربایجان شرقی
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

11 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 آذربایجان غربی
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

11 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 ایالم
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

12 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 بوشهر
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000زی پیاده سا

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی قم 13

14 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 چهارمحال و بختیاری
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

15 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 كردستان
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 
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16 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 كرمان
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

17 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 كهگیلویه و بویراحمد
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

18 
عتی اداره كل استاندارد و تحقیقات صن

 گلستان
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

19 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 مركزی
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

21 
شركت خودروكار وابسته به ایران خودرو 

 دیزل
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 شرق نوران پارس شركت 21

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 عباس بندر خاتم آرد شركت 22

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 یزد روستایی فاضالب و آب 23

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 پارسا بهبود سپاهان شركت 24

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 پك اصفهان شركت 25

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 هعلویج بهنود منیای شیشه 26

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 رنا فنی خدمات 27

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه 28

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 اصفهان استان هواشناسی كل اداره 29

 واهینامهگ اخذ ISO 9001:2008 زرین بافندگی و ریسندگی شركت 31

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 اصفهان صنعتی واحد دانشگاهی جهاد 31

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 دیمه كاران فلز مهندسی و فنی 32

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 جهان نقش حیات آب شركت 33
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ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه عنوان مؤسسه نام

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 شمال آرای چدن شركت 34

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 فوم مازرون 35

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 ساحل پلیمر شركت 36

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 فام نقره شركت 37

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 كالت باهو شركت 38

 مهگواهینا اخذ ISO 9001:2008 طبرستان آرمه پی شركت 39

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 رویان فوالد شركت 41

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 شیر سیماب شركت 41

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 پالستیك زرین شركت 42

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 البرز چسب شركت 43

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 طبرستان سطح رویین شركت 44

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 كلت سفال آجر ركتش 45

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 هلسی شركت 46

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 الکتریك مازند شركت 47

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 یسار خمینی امام بیمارستان 48
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ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه عنوان مؤسسه نام

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 بهشهر نوین سامان شركت 49

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 جم جام شركت 51

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 كار اخگر برق شركت 51

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 شمال آبزیان شركت 52

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 صالحین الرضاباغ 53

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 سازان كارتن شركت 54

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 نیمچا شركت 55

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 بردنا شركت 56

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 پوین شركت 57

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 مازندران غله و آرد سازمان 58

 هینامهگوا اخذ ISO 9001:2008 دراننماز كابل و سیم شركت 59

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 وحید اتصاالت و لوله شركت 61

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 آباد امیر بندر گمركی خدمات 61

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 انرژی ساحل شركت 62

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 شمال طبی باند شركت 63

 گواهینامه اخذ OHSAS 18001 هپروژ اجرای فارس بام فوالد شركت 64
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ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه عنوان مؤسسه نام

 گواهینامه اخذ OHSAS 18001 پروژه اجرای ایران سازه نوین شركت 65

 گواهینامه اخذ OHSAS 18001 پروژه اجرای كارون كار جامع 66

 گواهینامه اخذ OHSAS 18001 پروژه اجرای پیشرو گرای شركت 67

 گواهینامه اخذ OHSAS 18001 پروژه اجرای رشت وششپ صنایع 68

 گواهینامه اخذ OHSAS 18001 پروژه اجرای نوین موج زیبا شركت 69

 گواهینامه اخذ IMS سازیپیاده راه تدبیر مشاور مهندسین 71

 گواهینامه اخذ IMS سازیپیاده باهوكالت شركت 71

 امهگواهین اخذ IMS سازیپیاده یاران فوجی شركت 72

 گواهینامه اخذ IMS سازیپیاده رانایسازه نوین شركت 73

 گواهینامه اخذ IMS سازیپیاده سپاهان كار جامع 74

 گواهینامه اخذ IMS سازیپیاده كارون كار جامع 75

 گواهینامه اخذ IMS سازیپیاده پیشرو گرای بردارینقشه شركت 76

 گواهینامه ذاخ IMS سازیپیاده نوین موج زیبا شركت 77

 گواهینامه اخذ HSE-MS میانه پایه رازآ 78

 گواهینامه اخذ HSE-MS پوشش خناوند 79
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ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه عنوان مؤسسه نام

 گواهینامه اخذ ISO/IEC 17025 سازی پیاده آمل عمران سازمان 81

 گواهینامه اخذ ISO/IEC 17025 سازی پیاده مازندران گل كابل و سیم 81

 گواهینامه اخذ ISO/IEC 17025 سازی پیاده آمل كابل و سیم 82

 گواهینامه اخذ ISO/IEC 17025 سازی پیاده 711 بردنا خانگی لوازم 83

 گواهینامه اخذ ISO/IEC 17025 سازی پیاده وحید اتصاالت و لوله شركت 84

 گواهینامه اخذ ISO/IEC 17025 سازی پیاده شمال فشرده تخته 85

 گواهینامه اخذ ISO/IEC 17025 سازی پیاده جهان نقش الکتریك ارشیا كتشر 86

 گواهینامه اخذ ISO/IEC 17025 سازی پیاده لورچ خانگی لوازم 87

 گواهینامه اخذ ISO/IEC 17025 سازی پیاده  لوله آب شركت 88

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2008سازی پیاده داروسازی ابوریحان 89

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2008سازی پیاده داملران 91

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2008سازی پیاده داروسازی حکیم 91

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2008سازی پیاده داروگر 92

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  ایمن خودرو شرق 93

 ینامهاخذ گواه ISO 9001:2000پیاده سازی  اشتاد ایران 94

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  پارت سازان 95
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 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  ایران كاربراتور 96

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  پارس خودرو 97

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  گروه بهمن 98

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000اده سازی پی خدمات تراكتورسازی ایران 99

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  شتاب خودرو 111

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  سیمان اردبیل 111

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  سیمان ارومیه 112

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  آبیك 113

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  سیمان اصفهان 114

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  سیمان قاین 115

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  سیمان ساوه 116

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  سیمان كردستان 117

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  سیمان بجنورد 118
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 سوابق اجرایی به تفکیك صنایع

 

 مخابرات و ارتباطات زمينه در کاری فعاليت

ف
دی

ر
 

 مالحظات عنوان پروژه نام مؤسسه

-ICT  سازمانی تعالی مدل استقرار شرک انتقال داده های آسیاتك 1

INQA 
 اخذ تندیس بلورین

  EFQM  سازمانی یتعال مدل استقرار شركت مخابرات ایران 2

 های آسیاتكشركت انتقال داده 3
ارزیابی اپراتورهای برتر  مدل استقرار

 سازمان تنظیم مقررات كشور
 كسب رتبه اول كشوری

 های آسیاتكشركت انتقال داده 4
ارزیابی اپراتورهای برتر  مدل استقرار

 سازمان تنظیم مقررات كشور
 كسب رتبه اول كشوری

5 
 

 رماتیك ایرانوفشركت خدمات ان

ارزیابی  مدل استقرارمشاوره جهت 

اپراتورهای برتر سازمان تنظیم مقررات 

 كشور

 

6 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

طراحی مدل ارزیابی اپراتورهای سرویس 

 های فناوری اطالعات
 

7 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

اتورهای طراحی مدل ارزیابی ارزیابی اپر

 سرویس های ارتباطی
 

  طراحی مدل ارزیابی عملکرد نمایندگان های آسیاتكشركت انتقال داده 8

 1394 بازنگری فرآیندهای سازمانی های آسیاتكشركت انتقال داده 9

 1395 طراحی همه سطوح فرآیندهای سازمانی های آسیاتكشركت انتقال داده 11

 كهای آسیاتشركت انتقال داده 11
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 )شاتل(آریا تدبیر رسانه شركت  12
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
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 (وبداده گستر عصر نوین )های 13
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 (ن لین ارتباطات )پارس آنالینپارسا 14
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 پیشگامان توسعه ارتباطات 15
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 (های نداگستر صبا )صبانتانتقال داده 16
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 و ارتباطات رادیویی مقررات
 

17 
توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان 

 ()فناپ

سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 افرانت 18
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 اداده پردازی رسپین 19
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت ایران سوالر 21
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت خدمات انفورماتیك 21
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت مخابرات استان تهران 22
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت مخابرات استان اصفهان 23
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت مخابرات استان فارس 24
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت مخابرات استان قم 25
ن تنظیم سازما بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت مخابرات استان همدان 26
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت مخابرات استان خوزستان 27
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت مخابرات استان هرمزگان 28
سازمان تنظیم  اساس مدل بر ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 شركت مخابرات استان یزد 29
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
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 شركت مخابرات استان اذربایجان شرقی 31
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 1394 طراحی رویکردهای مدیریت دانش های آسیاتكشركت انتقال داده 31

 1395 جاری سازی رویکردهای مدیریت دانش های آسیاتكشركت انتقال داده 32

 1396 مشاوره استقرار سامانه مدیریت دانش های آسیاتكشركت انتقال داده 33

  طراحی فرآیندهای سازمانی شركت فناوری نوین اطالعات 34

  تدوین و جاری سازی استراتژیها قممخابرات استان  35

 های آسیاتكشركت انتقال داده 36
 ریزی رویهای پایش استراتژیطرح

(OSM) 
 

  های كالن بازنگری در استراتژی های آسیاتكشركت انتقال داده 37

 های آسیاتكشركت انتقال داده 38
طراحی مدل ابتکاری مدیریت استراتژیك 

 آسیاتك
 

 های آسیاتكداده شركت انتقال 39
مدیریت و اجرای فرآیند ارزیابی بیش از 

 AQAنماینده بر اساس مدل  151
 

 پردازی فن آواداده 41
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 سامان ماهواره 41
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 باطاتپارس ارت 42
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 كارا امین ارتباط 43
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 مخابرات سیار اصفهان 44
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 پارس كار 45
سازمان تنظیم  ساس مدلبر ا ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 آوا ماهوارهفن 46
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 داتك 47
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
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 آرین ماهواره 48
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 رتباطات رادیوییمقررات و ا
 

 هاعصر انتقال داده 49
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 پارس كار 51
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 مبین نت 51
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 ایرانسل 52
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
 

 عصر تلکام 53
سازمان تنظیم  بر اساس مدل ارزیابی

 مقررات و ارتباطات رادیویی
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 و شركتهای بزرگ هاسازمان در کاری تجارب

ف
دی

ر
 

 مالحظات عنوان پروژه نام مؤسسه

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000ه سازی پیاد مخابرات استان چهار محال و بختیاری 1

 - EFQM بیمارستان امام خمینی ساری 2

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  جهاد دانشگاهی استان اصفهان 3

 - 5Sاستقرار نظام  سازمان جهاد كشاورزی استان فارس 4

 - 5Sاستقرار نظام  مجتمع پتروشیمی رازی 5

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2008پیاده سازی  خوراسگاندانشگاه آزاد اسالمی  6

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2008پیاده سازی  اداره كل هواشناسی استان اصفهان 7

8 
شركت توزیع نیروی برق جنوب شرق 

 تهران
  EFQM استقرار مدل تعالی سازمانی 

  EFQM استقرار مدل تعالی سازمانی  ای استان گیالنشركت برق منطقه 9

  EFQM استقرار مدل تعالی سازمانی  شركت آب و فاضالب استان خراسان 11

  EFQM استقرار مدل تعالی سازمانی  شركت آب و فاضالب شهر مشهد 11

  EFQM استقرار مدل تعالی سازمانی  شركت آب و فاضالب استان ایالم 12

  EFQM استقرار مدل تعالی سازمانی  بیمه سامان 13

 داری كل كشورخزانه 14
طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیریتی 

 حسابان كشورذی
 

 وزارت آموزش و پرورش 15
مشاركت در طراحی مدل ارزیابی عملکرد 

 مدیریت مدارس 
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  طراحی مدل ارزیابی عملکرد نمایندگان شركت بیمه سامان 16

  EFQMارزیابی بر اساس مدل  ای استان گیالنآب منطقه شركت 17

  EFQMارزیابی بر اساس مدل  ای استان اصفهانآب منطقه شركت 18

19 
شركت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی 

 كشور
 روسازی راه آهن غرب كشور مهندسی ارزش

  مهندسی ارزش سازمان بنادر و كشتیرانی 21

21 
 ایثارگرانبنیاد شهید و امور 

 استان اصفهان 
   5Sاستقرار نظام 

 1395 طراحی رویکردهای مدیریت دانش مانشركت بیمه سا 22

 1396 مشاوره استقرار سامانه مدیریت دانش شركت بیمه سامان 23

  طراحی رویکردهای مدیریت انرژی تهران 11شهرداری منطقه  24

  طراحی نرم افزار پایش مصرف انرژی تهران 11شهرداری منطقه  25

  مدیریت انرژیطراحی رویکردهای  تهران 17شهرداری منطقه  26

 تهران 19شهرداری منطقه  27
مشاوره جهت اصالح الگوی مصرف 

 انرژی
 

  طراحی نرم افزار پایش مصرف انرژی تهران 19شهرداری منطقه  28

 تهران 9شهرداری منطقه  29
مشاوره جهت اصالح الگوی مصرف 

 انرژی
 

 مهرری عتباو امؤسسه مالی  31
و الی می یندهاآفرار ستقری و ایزح رطر

 ریعتباا
 

31 
لحسنه ا ضقرری عتباامؤسسه 

 میهنازان فراسر

و مالی ی یندهاآفرار ستقری و ایزح رطر

 ریعتباا
 

32 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 آذربایجان شرقی
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

33 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 آذربایجان غربی
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000سازی  پیاده
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34 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 ایالم
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

35 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 بوشهر
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی قم 36

37 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 چهارمحال و بختیاری
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

38 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 كردستان
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

39 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 كرمان
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000یاده سازی پ

41 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 كهگیلویه و بویراحمد
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

41 
اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 گلستان
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

42 
عتی اداره كل استاندارد و تحقیقات صن

 مركزی
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

43 
معاونت برق و تاسیسات آبفای استان 

 تهران
  مشاور سیستم مدیریت انرژی

44 
شركت آب و فاضالب روستایی استان 

 هرمزگان

پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی 

 بر كارت امتیازی متوازن
 

  سازی مصرف انرژی الکتریکی بهینه هراداره كل بندر و دریانوردی خرمش 45

  سازی انرژی مصرفیپروژه بهینه سازمان نوسازی مدارس استان خوزستان 46

  BSCها با رویکرد جاری سازی استراتژی سازمان آب و فاضالب استان تهران 47

 بانك مهر اقتصاد 48
  BSCمشاور استراتژی و 

 

 بانك تجارت 49
  BSCمشاور استراتژی و 

 

 متروی مشهد 51
تدوین و جاری سازی استراتژیهای 

 شركت
 

  تدوین و جاری سازی استراتژیها معاونت بانکداری الکترونیکی بانك آینده 51



 

 628-11258682تلفکس:  628-66422566تلفن:  2، واحد 81شهيد بهشتی، خيابان پاکستان، کوچه چهارم، پالک  تهران: خيابان
  WWW.RASA-CO.ORG 
   

44     
 

 55                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

  تدوین و جاری سازی استراتژیها سازمان اموال تکمیلی 52

  EFQMارزیابی بر اساس مدل  ای استان مازندرانآب منطقه شركت 53

  EFQMارزیابی بر اساس مدل  ای استان خوزستاننطقهآب م شركت 54

  تدوین استراتژیهای كالن بانك گردشگری 55

  استقرار نظام مدیریت استراتژیك منطقه ویژه اقتصادی پارس 56

  تدوین استراتژیهای كالن بانك ایران زمین 57

  طراحی رویکردهای مدیریت دانش بانك مهر اقتصاد 58
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 54                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 

 

 گاز و نفت با مرتبط زمينه در یکار فعاليت

ف
دی

ر
 

 مالحظات عنوان پروژه نام مؤسسه

  پروژه مهندسی ارزش شركت گاز بوشهر 1

2 
 شركت پاالیش پخش ستاد مركز 

 HSEواحد 
IMS/5S/ISO 17021 اخذ گواهینامه 

 اخذ گواهینامه ISO/IEC 17025پیاده سازی  پاالیشگاه نفت تهران 3

  های كالنتدوین استراتژی نمجتمع پتروشیمی مکرا 4

  مهندسی ارزش مجتمع پتروشیمی رازی 5

  5Sاستقرار نظام  مجتمع پتروشیمی رازی 6

  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار پاالیشگاه نفت تهران 7

 95سال  مهندسی ارزش پاالیشگاه نفت تهران)تندگویان( 8

  شركت بازرگانی مشاوره تاسیس پاالیشگاه نفت تهران)تندگویان( 9

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2008پیاده سازی  پتروشیمی بندر امام خمینی 11

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2008پیاده سازی  پتروشیمی فارابی 11

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2008پیاده سازی  پتروشیمی بسپاران 12

  تدوین و جاری سازی استراتژیها پتروشیمی الله 13

ركت پاالیش نفت تهرانش 14  ستاره 4اخذ تقدیرنامه  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار 

 ستاره 5اخذ تقدیرنامه  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار شركت پاالیش نفت تهران 15

 اخذ تندیس بلورین EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار شركت پاالیش نفت تهران 16
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  تدوین استراتژیهای كالن شركت پاالیش نفت تهران 17

  طراحی فرآیندهای شركت بازرگانی تابعه شركت پاالیش نفت تهران 18
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 فلزی صنایع زمينه در کاری فعاليت

ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه عنوان مؤسسه نام

 گواهینامه اخذ  ISO 9001:2000 سازیپیاده  شمال آرای چدن 1

 گواهینامه اخذ  ISO 9001:2000 سازیپیاده شیر سیماب 2

 گواهینامه اخذ  ISO 9001:2000 سازیپیاده طبرستان سطح رویین 3

 گواهینامه اخذ  ISO 9001:2000 سازیپیاده رویان فوالد تولیدی مجتمع 4

 گواهینامه اخذ  ISO 9001:2000 سازیپیاده فام نقره تولیدی شركت 5

 گواهینامه اخذ  ISO 9001:2000 سازیپیاده ایران سازه نوین شركت 6

7 
 اولیه مواد تولید و تهیه شركت

 خراسان فوالد 
 سازیپیاده

ISO 9001:2000/ISO 14001 
 گواهینامه اخذ

 اخذ گواهینامه OHSAS 18001اجرای پروژه  شركت فوالد بام فارس 8

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2008سازی پیاده فلزكاران دیمه 9

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2008سازی پیاده فوالد رویان 11

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2008سازی پیاده شركت نقره فام 11

 اخذ گواهینامه IMS/5S/ISO 17021 شركت آب لوله 12

  ریزی استراتژیكبرنامه شركت ملی صنایع مس ایران  13

 

 



 

 628-11258682تلفکس:  628-66422566تلفن:  2، واحد 81شهيد بهشتی، خيابان پاکستان، کوچه چهارم، پالک  تهران: خيابان
  WWW.RASA-CO.ORG 
   

48     
 

 51                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 

 

 

 دارویی و بهداشتی تجهیزات زمينه در کاری فعاليت

ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه وانعن مؤسسه نام

  وشفرو یابی زاربای یندهاآفرطراحی  اروشركت كیمد 1

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2008سازی پیاده داروسازی ابوریحان 2

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2008سازی پیاده داملران 3

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2008سازی پیاده داروسازی حکیم 4

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2008ی سازپیاده داروگر 5

  های كالنمشاوره جهت تدوین استراتژی داروسازی اكسیر 6

  های كالنمشاوره جهت تدوین استراتژی داملران 7

 داروسازی راموفارمین 8
مشاور برنامه ریزی استراتژیك و جاری 

 سازی
 

  ریزی استراتژیكبرنامه هولدینگ داروپخش 9

  BSCو  EFQMتركیب مدلهای  شهولدینگ داروپخ 11

  ریزی استراتژیكبرنامه شركت داروسازی كاسپین تامین 11

 گروه صنعتی پلیمر بوشهر )پنبه ریز( 12
بازاریابی و طراحی و اجرای سیستم 

 فروش
 

 

 

 



 

 628-11258682تلفکس:  628-66422566تلفن:  2، واحد 81شهيد بهشتی، خيابان پاکستان، کوچه چهارم، پالک  تهران: خيابان
  WWW.RASA-CO.ORG 
   

49     
 

 59                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 الکترونیك و برق زمينه در کاری فعاليت

ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه عنوان مؤسسه نام

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 سازی پیاده الکتریك مازند 1

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 سازی پیاده آمل كار اخگر برق 2

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 سازی پیاده الکتریك ارشیا 3

 گواهینامه اخذ ISO/IEC 17025 سازی پیاده الکتریك ارشیا 4

 ینامهاخذ گواه ISO 9001:2008پیاده سازی  پارس نوران شرق 5

 اخذ گواهینامه ISO/IEC 17025پیاده سازی  سیم و كابل مازندران 6

 اخذ گواهینامه ISO/IEC 17025پیاده سازی  سیم و كابل آمل 7

8 
 شرق جنوب برق نیروی توزیع شركت

 تهران
 گواهینامه اخذ EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار

 گواهینامه اخذ EFQM  سازمانی عالیت مدل استقرار گیالن استان ایمنطقه برق شركت 9

  EFQMارزیابی بر اساس مدل  ای استان مازندرانبرق منطقه شركت 11

  EFQMارزیابی بر اساس مدل  ای شهرستان باختربرق منطقه شركت 11

  BSCها با رویکرد جاری سازی استراتژی ای فارسبرق منطقه 12

  BSCها با رویکرد راتژیجاری سازی است ای خراسانبرق منطقه 13
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 46                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 

 

 خودرو صنایع زمينه در کاری فعاليت

ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه عنوان مؤسسه نام

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 سازی پیاده یاران فوجی 1

 گواهینامه اخذ ISO 14001 سازی پیاده یاران فوجی 2

3 
شركت خودروكار وابسته به ایران خودرو 

 دیزل
 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی 

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  ایران خودرو 4

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  شهاب خودرو 5

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  ایمن خودرو شرق 6

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  اشتاد ایران 7

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  نپارت سازا 8

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  ایران كاربراتور 9

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  پارس خودرو 11

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  گروه بهمن 11

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  خدمات تراكتورسازی ایران 12

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  شتاب خودرو 13

  BSCها با رویکرد جاری سازی استراتژی شركت صنعتی سردسازخودرو 14
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 48                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 

 

 معدن و سیمان صنایع زمينه در کاری فعاليت

ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه عنوان مؤسسه نام

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 سازی پیاده كلت سفالی آجر 1

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  سیمان اردبیل 2

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  سیمان ارومیه 3

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  آبیك 4

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  سیمان اصفهان 5

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  سیمان قاین 6

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  سیمان ساوه 7

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  سیمان كردستان 8

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  سیمان بجنورد 9

  مشاور سیستم مدیریت انرژی سیمان هرمزگان 11

  ر سیستم مدیریت انرژیمشاو سیمان سامان غرب 11
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 42                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 نساجی صنایع زمينه در کاری فعاليت

ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه عنوان مؤسسه نام

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 سازی پیاده رشت پوشش صنایع 1

 گواهینامه اخذ OHSAS 18001 پروژه اجرای رشت پوشش صنایع 2

  EFQMعارضه یابی بر اساس مدل  شركت الیاف 3

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2008پیاده سازی  كا ریسندگی زیرنشر 4

 

 

 

 خانگی لوازم زمينه در کاری فعاليت

ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه عنوان مؤسسه نام

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 سازی پیاده جهان نقش الکتریك ارشیا شركت 1

 گواهینامه اخذ ISO/IEC 17025 سازی پیاده جهان نقش الکتریك ارشیا شركت 2

 گواهینامه اخذ ISO/IEC 17025 سازی پیاده لورچ خانگی لوازم 3

 گواهینامه اخذ ISO/IEC 17025 سازی پیاده  711 بردنا خانگی لوازم 4
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 48                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 

 

 غذائی صنایع زمينه در کاری فعاليت

ف
دی

ر
 

 مالحظات عنوان پروژه نام مؤسسه

 ینامهاخذ گواه  ISO 9001:2000سازی پیاده شركت تندیر 1

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2000سازی پیاده هلسی 2

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2000پیاده سازی  تولیدی آریا نوش سبز 3

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2008سازی پیاده شركت آرد خاتم بندرعباس 4

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2008سازی پیاده سازمان آرد و غله مازندران 5

 

 

 

 متفرقه کاری فعاليت

ف
دی

ر
 

 مالحظات پروژه عنوان مؤسسه نام

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 سازی پیاده البرز( شمالی )پارس البرز چسب 1

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 سازی پیاده پك اصفهان 2

 - 5S نظام استقرار زرین چینی شركت 3

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 سازی پیاده علویجه بهنود شیشه 4

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  مجتمع فرهنگی ورزشی زیتون 5

  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار كارت سایان شركت 6

  EFQM  سازمانی تعالی مدل استقرار صدر بنای پارس شركت 7
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   5S نظام استقرار یزد نسوز فرا شركت 8

  وشفرو یابی زاربای یندهاآفرطراحی  پلیمر بوشهروه گر 9

  بازنگری فرآیندهای سازمانی شركت جهانپارس 11

  تدوین استراتژیهای كالن مركز تجارت جهانی تهران 11

  مشاور جاری سازی استراتژی ها شركت ساختمانی مانا 12

 شركت كنترل گاز اكباتان 13
مشاور برنامه ریزی استراتژیك و جاری 

 سازی
 

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 پارسا بهبود هانسپا شركت 14

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 پك اصفهان شركت 15

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 علویجه بهنود منیای شیشه 16

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 رنا فنی خدمات 17

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 فوم مازرون 18

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 ساحل پلیمر شركت 19

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 فام نقره شركت 21

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2000 كالت باهو شركت 21

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 طبرستان آرمه پی شركت 22

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 كار اخگر برق شركت 23

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 شمال آبزیان شركت 24

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 صالحین الرضاباغ 25

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 سازان كارتن شركت 26
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 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 نیمچا شركت 27

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 بردنا شركت 28

 گواهینامه اخذ ISO 9001:2008 پوین شركت 29

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  ستیكزرین پال 31

 اخذ گواهینامه ISO 9001:2000پیاده سازی  لوله و اتصاالت وحید 31

 فروشگاه اتکا اصفهان 32
وری و تعالی هجایزه ملی بهر یابیارز

 سازمانی
 

33 
هولدینگ توسعه گردشگری و میراث 

 فرهنگی )سمگا(
  استقرار نظام مدیریت استراتژیك

34 
هولدینگ سرمایه گذاری ایرانگردی و 

 جهانگردی
  استقرار نظام مدیریت استراتژیك

 پخش كیال 35
طراحی و اجرای سیستم بازاریابی و 

 فروش
 

 پلیمر ساحل 36
طراحی و اجرای سیستم بازاریابی و 

 فروش
 

 بردنا 37
طراحی و اجرای سیستم بازاریابی و 

 فروش
 

 زیبا كارتن 38
سیستم بازاریابی و  طراحی و اجرای

 فروش
 

و  CRM مجموعه رفاهی و رستوران آفتاب 39  SFBB  قم -جاده تهران  

و  CRM مجموعه رفاهی و رستوران مهتاب 41  SFBB قم -جاده تهران  

CRM مجموعه رفاهی و ورزشی زیتون 41 و   ISO 9001 سعادت آباد -تهران  

CRM مجموعه رفاهی صدف 42 یمدیریت ارتباط با مشتر  مجموعه خزرآباد -ساری   

CRM رستوران باغ الله 43 مدیریت ارتباط با مشتری  میدان پونك -تهران   
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CRM و مدیریت بازاریابی  رستوران جم 44 آموزش   ساری 

CRM رستوران كاكتوس 45 و   CSM آموزش    ساری 

CRM و بازاریابی  مجموعه رفاهی نارنجستان 46 آموزش   نور 

وران نوسازمجموعه رفاهی و رست 47  CRM و ISO 9000 نور 

پاسداران -تهران ISO 9000 و CRM مجموعه رفاهی و رستوران نوساز 48  

 تبریز ISO 9000  و CRM مجموعه رفاهی و رستوران نوساز 49

 بابل APPLE SFBBپیتزا  51

  CRM شركت یالیت 51

 آمل CRM گروه پیمان آمل 52

 شركت البراتوارهای داروسازی ارس 53
طراحی و اجرای سیستم بازاریابی و 

 فروش
 

 شركت مروارید زرین پارس 54
طراحی و اجرای سیستم بازاریابی و 

 فروش
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 مدیران اجرایی سوابق
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 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی 

  امیر شکاری

 (رسا مشاور مهندسین مدیرعامل)

 

  تحصیلی سوابق

 0392 بهمن ،الدین طوسینصير خواجه صنعتی دانشگاه صنعتی توليد - صنایع مهندسی کارشناسی

 02 از 5/09  نمره با رانای در مصنوعی الياف توليد اقتصادی و فنی ارزیابی :پایانی پروژه عنوان

 

 53/01 معدل با 0390 آبان تهران، دانشگاه فنی دانشکده صنایع -صنایع مهندسی ارشد کارشناس

 02 از 95/09 نمره با EFQM اروپا کيفيت تعالی مدل چارچوب در انرژی مدیریت برای دایناميک دلم ارائه :پایانی پروژه عنوان

 

 Laydon universityبازاریابی و فروش از دانشگاه  گرایش  - دکتری مدیریت    

 

  آموزشی سوابق

 عمليات در تحقيق دروس تدریس I,II موجودی کنترل ریزیبرنامه و II رانای صنعت و علم اهدانشگ ،صنایع مهندسی  

 آمل دانشگاه صنعتی مدیریت 0 عمليات در تحقيق و صنایع مهندسی 0 عمليات در تحقيق دروس تدریس 

 کاشان آزاد دانشگاه حسابداری و مدیریت عمليات در تحقيق دروس تدریس 

 نطنز دانشگاه حسابداری و مدیریت 0 و 0 عمليات در تحقيق دروس تدریس 

 اردستان دانشگاه ،حسابداری و مدیریت رشته مدیریت در آن کاربرد و آمار ،0 و0 عمليات در تحقيق دروس تدریس 
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 مدل آموزشی دوره تدریسEFQM  الم،ای گلستان، خراسان، استان فاضالب و آب گيالن، ایمنطقه برق هایشرکت در 

 توزیع سمنان، استان گاز کشور، خاک و آب مهندسی رازی، پتروشيمی مجتمع امام، بندر پتروشيمی مجتمع عسلویه، بندر

 ...  و پيشگامان مهندسی بوشهر، برق

 مدل زمينه در متعدد هایسخنرانی ارائه و یکروزه سمينارهای برگزاری EFQM 

 آموزش مرکز انرژی، ریزیبرنامه و مدیریت در پژوهش سسهؤم سایپا، شرکت در ارزش مهندسی آموزشی دوره تدریس 

 نيرو رازی، پتروشيمی مجتمع امام، بندر پتروشيمی مجتمع عسلویه، بندر کشتيرانی، و بنادر نسازما نيرو، وزارت مدیریت

 ....  و پيشگامان مهندسی شرکت کشور، ایهسته سوخت آلياژی، فوالد مجتمع محرکه،

 قدس مهاب شرکت در پروژه مدیریت آموزشی دوره تدریس 

 

 اجرایی سوابق

 ب اپراتورهای برتر سرویسهای فناوری اطالعات برای سازمان تنظيم مقررات و مدل ارزیابی رتبه بندی و انتخا طراح

 ارتباطات رادیویی

 مدیر پروژه و ارزیاب ارشد تایيد صالحيت شده ارزیابی اپراتورهای سرویسهای فناوری اطالعات 

 مدیر پروژه تعالی سازمانی شرکت آسياتک 

 مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت آسياتک 

 ر پروژه تعالی سازمانی پاالیشگاه نفت تهرانمدی 

  مدیر پروژهEFQM شرکت سایان کارت 

  مدیر پروژهEFQM شرکت پارس بنای صدر 

  گيالن در پروژه تعالی سازمانی براساس مدل ارزیابی  ایمشاور شرکت برق منطقهEFQM 

 بر اساس مدل هاشرکت یابی درمدیر پروژه عارضه( ی اليافEFQM) 

 براساس مدل  شرکت یابی درعارضه مدیر پروژه( صنایع پوششEFQM) 

 )مدیر پروژه مهندسی ارزش روسازی راه آهن غرب کشور )شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور 
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 مشاور سازمان بنادر و کشتيرانی در زمينه مهندسی ارزش 

  مشاور مجتمع پتروشيمی رازی در زمينه مهندسی ارزش 

 براساس مدل هاشرکتت نيرو جهت ارزیابی طراح مدل ارزیابی وزار( ی وزارت نيروEFQM) 

  ی وزارت نيروهاشرکتشده وزارت نيرو جهت ارزیابی ارزیاب ارشد تایيد صالحيت 

   ای گيالن، اصفهان و سيستان )براساس مدل مازندران، برق باختر، آب منطقه ایی برق منطقههاشرکتارزیاب

EFQM ) 

  الم و ایخراسان، گلستان،  هایگيالن، آب و فاضالب استان ایوزارت نيرو )شرکت برق منطقهی تابعه هاشرکتمشاور

  EFQMغيره( در تهيه اظهارنامه براساس مدل ارزیابی 

  براساس مدل  یابیعارضهمشاور( صنایع غذایی شقایقEFQM) 

  ،اصفهان، ساری و یزدمدیر عامل هولدینگ مهندسين مشاور رسا با چهار دفتر کاری در شهرهای تهران 

  فرهنگی ورزشی جهادگران مؤسسهمشاور مدیر عامل هولدینگ 

 عضو ویژه مجمع عالی نخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام 

  المللیبينسرمميز TUV CERT  ی مدیریت کيفيتهاسيستمآلمان در 

  آلمان -ران ایو مهندسی ارزش آکادمی توف وریبهرهمدیر حيطه تخصصی 

 صصی تعالی سازمانی سرپرست حيطه تخEFQM آلمان -ران ایآکادمی توف 

  سازیپيادهمدیر پروژه IMS  در ستادHSE رانای ی نفتیهادر شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 

  سازیپيادهمدیر پروژه ISO 17021 رانای ی نفتیهادر شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 

  مدیر پروژه طراحی مدل ارزیابی عملکردHSE رانای شرکت ملی گاز در 

 جانرسانی برازمدیر پروژه مهندسی ارزش گاز 

 مدیر پروژه مهندسی ارزش زیر گذر شهرداری شيراز 

 مشاور شهردار شيراز در زمينه مهندسی ارزش 

 ی کشورهاعضو کار گروه اصالح الگوی مصرف در سازمان شهرداری 
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  در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه 0390-0391های سال کشور طی ایجاده اپيدمولوژی سوانحمدیر پروژه ملی بررسی

 و ترابری

 گرایی مزیت رقابتی هزاره سومریدبير نخستين کنفرانس ملی مشت 

  رانای شرکت نوین سازه ریزیبرنامهمدیر 

 رانای مدیر توليد شرکت نوین سازه 

 عضو کميته مميزی انرژی درRWTUV  

  رازیپتروشيمی های گازی مجتمع توربينمدیر پروژه در پروژه مهندسی ارزش 

 صنعت مکانيک - رانایدر شرکت صای تحقيقاتی هامدیر پروژه 

 ران )توگا( در شرکت صنعت سازانایهای گازیریزی و کنترل مواد جهت شرکت توربينطراح سيستم برنامه 

   ران خودروای سازان ورشرکت مح در)سيستم نگهداری و تعميرات( ی اطالعاتی هاسيستمفعاليت در زمينه طراحی 

  5 سيستم مدیریت آراستگیارزیابS  شرکت فرانسوز یزددر 

 5 سيستم مدیریت آراستگی پروژه مدیرS در مجتمع پتروشيمی رازی 

 5 سيستم مدیریت آراستگیپروژه استقرار  مدیرS  چينی زرینشرکت در 

  5 سيستم مدیریت آراستگیارزیاب پروژه استقرارS زی استان فارسدر سازمان جهاد کشاور 

  5 سازیپيادهمدیر پروژهS رانای ی نفتیهادر شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 

 

  ی تحقیقاتیهاات و پروژهتألیف

    طراح مدل ملی سنجش رضایت مشتری در ایران 

 کتاب مدیریت و مهندسی ارزش با همکاری شرکت  تأليفRWTUV Iran  (چاپ دوم) 

 کتاب استاندارد  تأليفOHSAS 18001: 2007 0391سال  ،انتشارات فن آوران ،ارزیابی و مدیریت ریسک و   

 0399سال  ،انتشارات فن آوران ،و اصالح الگوی مصرف وریبهرهکتاب  تأليف 
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 مدل تعالی کيفيت اروپاچارچوب مدیریت انرژی در  دایناميک برای ه مدلئاراعنوان  پروژه تحقيقاتی با EFQM صوب م

 دانشگاه تهران

 های گازی یک مجتمع پتروشيمی مصوب دانشگاه تهرانعنوان مهندسی ارزش در توربين ست پروژه تحقيقاتی باسرپر 

 ران خودرو مصوب دانشگاه ای عنوان ارتباط بين مهندسی ارزش و طرح کسب و کار در شرکت سرپرست پروژه تحقيقاتی با

 تهران

 سيستم  ت سنجش عملکردارائه مدل پيشنهادی جه پروژه تحقيقاتی با عنوان سرپرستHSE  مبتنی بر مدل تعالی

EFQM 

 ارزیابی ارتباط چندگانه مدل تعالی  پروژه تحقيقاتی با عنوان سرپرستEFQM  و مدل کارت امتيازی متوازنBSC 

  هدایت چندین پایان نامه تحصيلی در مقطع کارشناسی در زمينهEFQM و رضایت مشتری و مهندسی ارزش 

 انرژی ریزیبرنامهمدیریت و  المللیبيننس عضو کميته علمی کنفرا 

  مسألههای حل ها و استراتژیتکنيک المللیبينعضو کميته علمی نخستين کنفرانس 

 المللی شش سيگماعضو کميته علمی دومين کنفرانس بين 

 مسألههای حل ها و استراتژیالمللی تکنيکعضو کميته علمی دومين کنفرانس بين 

 ين کنفرانس ملی مشتری گراییعضو کميته علمی نخست 

 

 مقاالت

 A.Shekari and A.H.Khosrojerdi and A.Hadizedeh, 22-23 November 2007, "Reduce Strategic 

Fissure on EFQM Model by Balanced Score Card", the Third International Conference of 

Management and Industrial Engineering, ICMIE 2007, Bucharest, Romania. 

 K. Rezaie & A.Shekari, “Design of a Dynamic Model for Energy Management in 

EFQM”,10th International Conference on Energex  Lisbon, 2004. 

 A.Shekari & M. Haghnevis, "The Compilation of Strategic Planning in the Energy Domain of 

Iran", 5th conference of ISIE, Montréal, Canadian, 2006. 

 A.Shekari and A.H.Khosrojerdi, "Value Engineering and Six sigma", the 36th CIE conference 

on computers and industrial engineering, 18-19 Jun 2006. 
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 A.Shekari and M.Hashemieh Anaraki & S. Farboudi, "Value Engineering and Six Sigma", the 

36th CIE conference on computers and industrial engineering, 18-19 Jun 2006. 

 A.Shekari and S.Fallahian, "A New Approach to Linking Value Engineering and Lean 

Methodology", 19th International conference on Production Research, Valparaiso Chile, 29 

July -3 August 2007. 

 A.Shekari and S.Fallahian, "Improvement of Lean Methodology with FMEA", POMS 18th 

Annual conference, Dallas. Texas, U.S.A., May 2007. 

 A.H.Khosrojerdi and A.Shekari, "The Suggested Model for Integration Value Engineering 

And Six Sigma", The First International Conference of Problem Solving Strategies and 

Techniques, 26-27 Nov 2006. 

 A.Shekari and S.Fallahian, "A New Methodology to Linking Value Engineering and FMEA", 

HICH conference, Germany, 2007. 

 S.Fallahian and A.Shekari, "Lean Thinking & FMEA", The First International Conference of 

Problem Solving Strategies and Techniques, 26-27 Nov 2006. 

  با تمرکز به محور مشتری گرایی در چارچوب مدل علی معلولی ه مدل ئارا" ،امیر شکاریکامران رضایی وEFQM 

 .0395، مهرماه 503-531صص  0شماره  02علمی پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران، جلد  المللیبينمجله "

  بر افزایش رضایت مشتری به کمک  تأکيدره با حل مسایل زمانبندی تک ماشين چند معيا"پذیرش نهایی مقاله با عنوان

 ران.ای علمی پژوهشی دانشگاه علم و صنعت المللیبيندر مجله  "یک الگوریتم ابتکاری

  ،کاربرد مهندسی ارزش جهت بهبود عملکرد امور مشترکين شرکت  "و محمد سهرابی،  امیر شکاریرضا توکلی مقدم

 .0391، مهر 10-10صص  -10آب و فاضالب،شماره  لمی پژوهشیالمللی عمجله بين "آب و فاضالب مازندران

 نخستين "مهندسی ارزش و شش سيگما راهکار نيل به تعالی سازمانی" ،و اميرحسين خسروجردی امیر شکاری ،

 .)مقاله برگزیده( 95مرداد  09و  09شش سيگما،  المللیبينکنفرانس 

  ،سازی تدارکات پروژه با رویکرد مهندسی از بهينه اینمونه ئهارا" ،نویسحق معيدو  امیر شکاریرضا توکلی مقدم

 .0390سفند ا ،تهران ،مدیریت پروژه المللیبيندومين کنفرانس  ،ارزش

 تعالی  المللیبينسومين کنفرانس  ،"ایجاد تفکر ناب در مدل تعالی کيفيت اروپا" ،رادو محمود مویدزاده امیر شکاری

 .0395خرداد  ،تهران ،سازمانی
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 به کمک رویکرد شش سيگمای ناب تأمينبهبود ساختار مدیریت زنجيره  " ،و اميرحسين خسروجردی امیر شکاری" ،

 .0395مرداد  09و  09شش سيگما،  المللیبيننخستين کنفرانس 

 یی از مدیریت هاارائه ساز و کار پيشنهادی جهت ناب سازی بخش" ،، نوا سيمایی و مهشيد ذوالنورنياامیر شکاری

 .0395آبان  09و  09، تأمين، دومين کنفرانس ملی لجستيک و زنجيره "تأمينجيره زن

 بررسی ارتبط دارایيهای نامشهود سازمان ازمنظر رشد و یادگيری مدل " ،و مجتبی اميدی امیر شکاریBSC  با مدل

EFQM"،  0395هران، تير ت ،مدیران کيفيت المللیبينهفتمين کنفرانس. 

 با استفاده از  تأمينناب در زنجيره  سازیپيادهارزیابی " ،و محمد صادقی چمازین حيان، سهيل فالامیر شکاری

 .0395، آبان تأمين، دومين کنفرانس ملی لجستيک و زنجيره "های اندازه گيری عملکردشاخص

 مدیریت عملکرد سيستم " ،و اميرحسين خسروجردی امیر شکاریHSE سومين "به کمک کارت امتيازی متوازن ،

 .0395بهمن  05و  00منی در بنادر، اینفرانس ملیک

 های پایين به باال بر دهای بررسی نقش خالقيت و نوآوری در چرخه حيات" ،زاده دربانو موسی زمان امیر شکاری

 .0395تير  تهران، ،مدیران کيفيت المللیبينهفتمين کنفرانس  ،"EFQMمدل  یتوانمندساز

 شش  المللیبين، نخستين کنفرانس "شش سيگما راهکار نيل به تعالی سازمانی" ،هرو محمد امين آذرم امیر شکاری

 .0395مرداد  09و  09سيگما، 

 و مدیریت  تأمينیکپارچه سازی مدیریت زنجيره " ،، الهام آخوندی، فاطمه فتح اللهی و شيده صيادمنشامیر شکاری

 .0395آبان  09و  09، ينتأم، دومين کنفرانس ملی لجستيک و زنجيره "ارتباط با مشتری

 دومين کنفرانس ملی مهندسی  ،"مهندسی ارزش و تفکر ناب" ،شميه انارکی و شادی فربودیها، محمدامیر شکاری

 .0390، آذر هرانت ،رانایدانشگاه علم و صنعت ، رانایارزش

 نتقال تکنولوژی به کشورهای نقش مهندسی ارزش در ا" ،رج محمدفام و نوا سيمایی و مهشيد ذوالنورنياای ،امیر شکاری

 .0390نادر،  بهمن منی بایدومين کنفرانس ملی ،"منیای در حال توسعه از منظر
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  های ابتکاری و سه معياره توسط الگوریتمزمانبندی تک ماشين با هدف مسألهحل "، شکاری امیررضا توکلی مقدم و

 .0393، هران، تاميرکبيردانشگاه صنعتی ، صنایعمهندسیالمللی کنفرانس بين ،"ژنتيک

  المللی مهندسی هشتمين کنفرانس بين ،"تهای ساخجهت پروژهمهندسی ارزش " ،امیر شکاریرضا توکلی مقدم و

 .0393 تهران، دانشگاه تربيت مدرس ،مکانيک

  ،ر تعيين راهکا تدوین و بکارگيری متدولوژی مهندسی ارزش جهت" ،، عليرضا مهرابیامیر شکاریرضا توکلی مقدم

 .0393، تهران، دانشگاه صنعتی شریف ،المللی مدیریتدومين کنفرانس بين ،"مناسب در یک مجتمع پتروشيمی

  مدل علی معلولی برای معيار رضایت مشتری در مدل تعالی کيفيت اروپا  ارائه" ،امیر شکاریکامران رضایی وEFQM 

 .0390 ،تهران ،مدیران کيفيت المللیبينچهارمين کنفرانس  ،"

 تجهيزات استراتژیک تأمينبکارگيری مهندسی ارزش در " ،، محمود رضا شمسامیر شکاریشميه انارکی، هامحمد 

 .0390آذر  ،تهران ، مهندسی صنایع المللیبين کنفرانسچهارمين  ،"بندری

  ،جهت بهينه سازی واحد اسيد فسفریک در یکمهندسی ارزش "و عليرضا محرابی  امیر شکاریرضا توکلی مقدم 

 .0390آذر  ،تهران ،رانایدانشگاه علم و صنعت، رانای دومين کنفرانس ملی مهندسی ارزش ،"مجتمع پتروشيمی

 بکارگيری تکنيک " ،اميرحسين خسروجردی و مهسا خسروجردی ،امیر شکاریAHP بندی راهکارهای جهت اولویت

مهر  09و  09، تأمينمدیریت زنجيره  للیالمبين، نخستين کنفرانس "تأميندر زنجيره  SCORشده توسط مدل  ارائه

0391. 

  030شماره  00سال  ،مجله تدبير، "وریمهندسی ارزش ابزار قدرتمند بهره"، امیر شکاریرضا توکلی مقدم و. 

 0390، بهار و تابستان 0شماره  ،سری دوم، "رانایمهندسی ارزش ـ فصلنامه عمران" امیر شکاری. 

 

 در حال انجامی تحقیقاتی هامقاالت و پروژه

 تأليف ( و نگارش کتاب در زمينه مدل تعالی سازمانیEFQM ) 

 ی لجستيکیهاسيستمو  تأمينو نگارش کتاب در زمينه مدیریت زنجيره  تأليف 

 ی جيبی در زمينه مهندسی صنایعهاو ترجمه کتاب تأليف 
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 مدل پيشنهادی جهت سنجش عملکرد سيستم  "و اعتبار سنجی  سازیپيادهHSE بر مدل تعالی  مبتنیEFQM" 

 A. Skekari, N. Simaee, “A Mathematical Model for Customer Satisfaction In a Competitive 

Market” Elsevier Journal of Computer & Industrial Engineering, 2006-2007. 
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 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 ایرج محمدفام

 رسا( مشاور هندسینم رئیس هیات مدیره)

 

  طرح های تحقیقاتی مصوبطرح های تحقیقاتی مصوب

 بررسی انتشار ذرات روی در هوای محيط کار کارخانه آوانگان اراک .0

 های خروجی از کارخانجات چرمسازی استان همدان) همکار اصلی طرح( بررسی کيفيت فاضالب .0

 تجزیه و تحليل حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان همدان .3

 ای اکسيژن در بيمارستانهای آموزشی همدان ارزیابی ایمنی سيلندره .0

 کارخانه شيشه همدان ISارزیابی نقش عالئم هشدار دهنده در کاهش اعمال ناایمنی کارگران واحد  .5

 بررسی و پيشنهاد قانون ایمنی و آتش نشانی کشور ـ همکار اصلی و دستيار مجری پروژه ـ وزارت کشور .1

 FTAان تهران با استفاده از تکنيک ارزیابی خطر انفجار الکترفيلتر کوره سيم .1

)پاالیشگاه گاز سرخون و بهينه سازی عمليات و افزایش ظرفيت پاالیشگاههای گاز با استفاده از روشهای ماکروارگونومی .9

 (همکار اصلی طرحقشم، 

ری اسالمی سازمان بنادر و کشتيرانی جمهو -Safety Auditر با استفاده از روش ادبنطراحی سيستم نمره گذاری ایمنی  .9

 ایران

راه آهن جمهوری  –شرکت قطارهای مسافربری رجاء  –شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در بهره برداری از واگنهای چينی  .02

 اسالمی ایران

 پژوهشکده شهيد اسالمی  –وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح  –طراحی ایمنی سيستم صنایع هوا فضای  .00

شرکت ایران خودرو  0و  0رهای کارکنان ایستگاههای کاری سالن برش و پرس شماره ارزشيابی و تجزیه و تحليل پوست .00

 شرکت ایران خودرو )سهامی عام( - و ارائه پيشنهادات و اصالحات ارگونوميکی ایستگاهها QECبه روش 
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 در نيروگاه دماوند تهران HSEEطراحی و پياده سازی سيستم خبره  .03

 ه برداری از واگنهای غزالشناسایی خطر و ارزیابی ریسک در بهر .00

طراحی سيستم تعيين ضریب ایمنی و تعيين مشخصات لوازم و تجهيزات حفاظت فردی مورد استفاده واحدهای عملياتی  .05

 شرکت توزیع نيروی برق استان همدان با استفاده از روش مميزی ایمنی شغلی و ارائه راهکارهای کنترلی الزم

 اه سرخون و قشمارزیابی رفتارهای ایمنی در پاالیشگ .01

 طراحی شناسنامه ارگونوميکی برای شرکت ملی فوالد مبارکه .01

 پتروشيمی بندر امام و ارائه راهکارهای کنترلی مناسبرفتارهای ناایمن در بين کارکنان ارزیابی  .09

  

  مقاالت چاپ شده در مجالت علمیمقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 0319ـ پزشکی قانونی ایران جله علمی ـ م0319تجزیه و تحليل حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان همدان در سال  .0

  0319ـ زاهدان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی  آناليز حوادث ناشی از کار در ایران ـ طبيب شرق ـ .0

 0392ـکردستان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ارزیابی حوادث شغلی در کارخانه آلومينيوم اراک ـ  .3

کردسـتان  مجله علمی دانشگاه علـوم پزشـکی   ان و ارائه راهکارهای کنترلی ـ  تجزیه و تحليل حوادث رانندگی در استان تهر .0

 0392ـ

 مجله صنعت و ایمنی  –مدیریت ایمنی فرایندهای شيميایی  .5

 مجله صنعت و ایمنی –بررسی ریسک و مدیریت آن  .1

 بررسی ریسک خطاهای انسانی ـ مجله صنعت و ایمنی .1

 له صنعت و ایمنیـ مج (Safety Audits)بازرسی برنامه های ایمنی .9

 کاربرد روش فرانک و مورگان در ارزیابی ریسک ـ مجله صنعت و ایمنی .9

 مجله صنعت و ایمنی –تجزیه و تحليل سود ـ هزینه ارگونومی  .02

 0392دیماه  – 02شماره  – پيام ارگونومی -خطاهای انسانی، حلقه ارتباطی ایمنی و ارگونومی  .00

 مجله صنعت و ایمنی -ات در محيط کار ارزیابی رابطه بين ضبط و ربط و نرخ جراح .00
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 کاربرد روش ویليام و فاین در ارزیابی ریسک ـ مجله صنعت و ایمنی .03

 مجله صنعت و ایمنی -( sCTDاختالالت ناشی از ضربات تجمعی) .00

 صنایع دوستدار ایمنی ـ مجله صنعت و ایمنی .05

 نمونه برداری از رفتارهای ایمنی ـ مجله صنعت و ایمنی .01

 0311مجله بهداشت جهان ـ  -استعمارگران بزرگ  کارگران کوچک و .01

 0311 –نام من امروز است ـ  مجله بهداشت جهان  .09

 0390 – ایمنی و صنعت مجله –اعمال ناایمن و نقش آن در حوادث  .09

 0390بهار -مجله صنعت و ایمنی  -دستيابی به عملکرد برتر در ایمنی از طریق مدیریت کيفيت فراگير  .02

 0390تابستان  –پيام ایمنی  –ژیکی بررسی ریسکهای اکولو .00

 0390ـ تابستان و  پائيز  5در شناسایی و کنترل آنها ـ دنيای کيفيت ـ شماره  Hazopخطاهای انسانی و کاربرد تکنيک  .00

  0390پائيز  –های بهداشتی ـ مجله پيام ایمنی  ارزیابی ریسک .03

 95شماره  –یمنی مجله صنعت و ا –کاربرد تقویت انگيزه در کاهش رفتارهای ناایمن  .00

پائيز و زمستان ـ 0و 0مجله ارگونومی ـ شماره   - ارزیابی نقش عالئم هشدار دهنده در کاهش بروز اعمال ناایمن کارگران  .05

0390 

 0393بهارـ 0شماره  -دوره دوم مجله ارگونومی ـ   - کارگران  Hazopارزیابی ایمنی کارخانه رنگ با استفاده از تکنيک  .01

 0390ـ پائيز 0روش سيستماتيک ـ فرهنگ ایمنی ـ شماره  آناليز حوادث یک .01

 0390ـ زمستان  5ایمنی حریق در بيمارستانها ـ فرهنگ ایمنی ـ شماره  .09

 شماره  –مجله صنعت و ایمنی  –کاربرد روش تحقيقات الیه ای در آناليز حوادث  .09

 0393بهار  – 05شماره  –پيام ارگونومی  –نقش خطاهای انسانی در قابليت اطمينان سيستم  .32

 0393بهار  – 1شماره  –سال دوم  –فرهنگ ایمنی  –ضرورت آموزش ایمنی راه برای کودکان  .30

 0393 – 0شماره  –سال اول  –پيام ایمنی  –ایمنی در فضاهای محدود  .30

 0390 – 3شماره  –سال اول  –پيام ایمنی  –ارزیابی خطرات مواد شيميایی  .33
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 0393آذر   - 01شماره  –فت پارس ماهنامه ن –انتخاب وسایل حفاظت فردی  .30

 0390بهار  – 0شماره  –سال اول  –پيام ایمنی  - مهندس ایرج محمدفام  کاربرد روش ویليام فاین در آناليز ریسک .35

 0390تابستان  – 0شماره  –سال اول  –پيام ایمنی  -ایرج محمدفام ؛ کتایون ورشوساز بررسی ریسک های اکولوژیکی  .31

 0390پائيز  – 3شماره  –سال اول  –پيام ایمنی  - ایرج محمد فام ، کتایون ورشو ساز شيمياییارزیابی خطرات مواد  .31

 0390زمستان  – 0شماره  –سال اول  –پيام ایمنی  –پيام ایمنی  ایمنی در فضاهای محدود  .39

 0393بهار  – 0شماره  –سال دوم  –پيام ایمنی  - بهبود ایمنی مبتنی بر رفتار از طریق مدیریت کيفيت فراگير .39

 ســـال ســـوم –پيـــام ایمنـــی  -دکتـــر ایـــرج محمـــدفام حـــوادث راننـــدگی و کودکـــان تهدیـــدی بـــر عليـــه فـــردا .02

 0395بهار  -9شماره 

ــر   .00 ــت فراگيـ ــدیریت کيفيـ ــق مـ ــی از طریـ ــر در ایمنـ ــرد برتـ ــه عملکـ ــتيابی بـ ــی  – دسـ ــام ایمنـ ــوم -پيـ ــال سـ  سـ

 0395تابستان  - 02شماره 

ــ  .00  ســـــال ســـــوم -پيـــــام ایمنـــــی   -  غلیارایـــــه یـــــک سيســـــتم تجزیـــــه و تحليـــــل حـــــوادث شـــ

 0395 پائيز - 00شماره 

دی  – 09شـماره   –ماهنامـه نفـت پـارس     –( HSEMSنگاهی بر سيستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محيط زیست) .03

0393 

  –دو هفته نامه بهداشت حرفه ای و پزشکی   -نگره ای بر سيستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محيط زیست  .00

 0393شهریور  - 30شماره –سال سوم  –دو هفته نامه بهداشت حرفه ای و پزشکی  -هيزات حفاظت فردی نحوه انتخاب تج .05

 

01. Development of a thermal de sorption method for the analysis of particle 

associated polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air – International journal of 

environmental Science and Technology. Vol1.No.3. Aut.2004. 

مجله  ـ 0شماره  –طبيب شرق علمی پژوهشی  مجله -ارزیابی اعمال ناایمن در بين رانندگان اتوبوسهای بين شهری همدان  .01

  0393ـ زاهدان دانشگاه علوم پزشکی 

 0390 – 5شماره  –سال دوم  –ایمنی پيام   -بهبود ایمنی مبتنی بر رفتار از طریق مدیریت کيفيت فراگير  .09
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09. The Impacts of Total System Design Factors on Human Performance in Power Plants 

– American Journal of Applied Sciences- Year: 2005 Volume: 2 - Issue: 9 

5252..  AA  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  IInntteeggrraatteedd  IInntteelliiggeenntt  HHuummaannnn  EEnnggiinneeeerriinngg  

EEnnvviirroonnmmeenntt  --  American Journal of Information Technology  

50. The Impacts of Macroergonomics on Environmental Protection and Human 

Performance in Power Plants – Iranian Journal of  Environmental  Health Sciences 

EEnnggiinneeeerriinngg..  22000055..  VVooll..  11..  NNoo..  11..  pppp..  6600--6666.. 

50. Enhancing The Availability and Reliability of  Power plants Through 

Macroergonomics Approach  – Journal of Scientific and industrial Research –  

 0391بهار  –مجله علمی و پژوهشی فيض کاشان  –برآورد هزینه انسانی ناشی از حوادث شغلی منجر به فوت در استان تهران  .53

 

  ملیملیمقاالت پژوهشی ارائه شده در همایشهای مقاالت پژوهشی ارائه شده در همایشهای 

 0319-همایش بهداشت پرتوها ـ همدان -اصول طراحی حفاظ در رادیولوژیها  .0

 0319-همدان -و ایمنی صنعتی مالحظات ایمنی ماشين آالت ـ همایش بهداشت  .0

 0319-استانداردهای بيمارستانی و کاهش هزینه ها ـ همایش نقش مدیریت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ـ کرمان .3

 0319 -همدان -همایش بهداشت و ایمنی صنعتی  -روشهای نوین بررسی حوادث  .0

 –ن ـ همایش تخصصی راهنمایی و رانندگی ناجـا ـ تهـران     بررسی اپيدميولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان همدا .5

0319 

 0392 -کرمانشاه  –سومين کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پيشگيری  -آناليز حوادث شغلی یکساله استان همدان  .1

 0319 - خرم آباد –سراسری حوادث همایش ـ  در تجزیه و تحليل حوادث  Change Based Analysisتکنيک کاربرد  .1

 0319خرم آباد  –سمينار سراسری حوادث گاه قرآن کریم ـ ده از دیحادث .9

 0319-تجزیه و تحليل حوادث ناشی از کار در استان همدان ـ کنگره ملی مهارت، سالمت و نقش آن در توسعه ـ تهران .9

 0319-اندر آناليز شغل  ـ کنگره ملی مهارت، سالمت و نقش آن در توسعه ـ تهر Barrier Analysisکاربرد تکنيک  .02
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در ارزیابی ایمنی سيستمها  ـ چهارمين همایش ایمنی، بهداشـت و محـيط زیسـت در معـادن و صـنایع       what ifکاربرد تکنيک  .00

 ساری  ـ 92 -معدنی 

 0392 -کارگران کوچک و استعمارگران بزرگ ـ همایش پيشگيری از خشونت عليه زنان و کودکان ـ سنندج  .00

 0392-یکی از بيمارستانهای آموزشی همدان ـ همایش ایمنی مددجو ـ تبریزتجزیه و تحليل انفجار سيلندر در  .03

 0392-کار کودکان، واقعيتی تلخ ـ همایش حقوق کودکان ـ سنندج .00

 0392-آموزش ایمنی ترافيک: یک ضرورت ـ همایش شهر و روستای سالم ـ همدان .05

 0392 -م ـ همدانتعيين کيفيت پساب کارخانجات چرمسازی همدان ـ همایش شهر و روستای سال .01

 0319-ایمنی و صنعت سيمان ـ همایش ایمنی در صنعت سيمان ـ همدان .01

 0319–ایمنی برق ـ چهارمين همایش ایمنی برق ـ همدان  .09

 0392-نقش خطاهای انسانی در بروز حوادث ـ پنجمين همایش ایمنی برق ـ اراک .09

 0390 -تهران   -همایش ملی ارگونومی در صنعت و توليد  –ارزیابی نقش عالئم هشدار دهنده در کاهش اعمال ناایمن کارگران  .02

همایش ملی ارگونومی در صنعت  -ارزیابی خطاهای انسانی در شغل دیسپاچر اتاق کنترل بخش زغال کارخانه ذوب آهن اصفهان  .00

 0390 –تهران   -و توليد 

 0390 –تهران  – نگره سراسری طب نظامیک –خطاهای انسانی و نقش آن در قابليت اطمينان سيستمها  .00

اراک  –همایش خطرات شغلی در بين کارکنان بهداشتی و درمانی  –ارزیابی ایمنی کپسولهای اکسيژن مورد استفاده در بيمارستانها  .03

– 0390 

 0390 –تبریز  –همایش پرستار و ارتقاء سالمت کودکان  –حوادث رانندگی و کودکان تهدیدی بر عليه فردا  .00

 تهران –سمينار ملی مدیریت ایمنی پارکها  –ها: یک ضرورت آناليز علمی حوادث پارک .05

 تهران –سمينار ملی مدیریت ایمنی پارکها  –کاربرد تکنيکهای مدرن ارزیابی ایمنی در کنترل حوادث پارکها .01

 0390 -تهران  -همایش پایداری تهران  -ارزیابی و مدیریت مواد شيميایی در شهر تهران  .01

 0390 -تهران  -همایش پایداری تهران  -رانندگی منجر به مرگ در استان تهران   بررسی اپيدميولوژیکی حوادث .09

 توسعه پایدار و لزوم ارزیابی و مدیریت ریسک مواد  .09
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 0390بهمن ماه  -تهران  -چهارمين همایش ملی دو ساالنه انجمن متخصصان محيط زیست ایران  .32

 0390اسفند ماه  0و3 -تهران  -قيقی مدیریت امداد و نجات همایش علمی تح –حودث رانندگی و مدیریت امداد و نجات  .30

اردیبهشـت   01 -تهـران   -همایش علمی بهداشت حرفه ای در اتاق عمل  -ارزیابی خطاهای انسانی در بين متخصصين بيهوشی  .30

 0390ماه 

 -کـرج   -در صنعت برق  همایش علمی ایمنی -تحليل حوادث شغلی در شرکت برق منطقه ای باختر و ارائه راهکارهای کنترلی  .33

 0390تير 

همـایش   -در جلب مشارکت رانندگان شرکت برق باختر در راستای کنترل حوادث شغلی  Future Workshopکاربرد روش  .30

 0390تير  -کرج  -علمی ایمنی در صنعت برق 

 0390یکپارچه سازی سيستم های ایمنی, بهداشت و محيط زیست ـ همایش سراسری بهداشت محيط ـ ساری ـ  .35

 0390کرمان ـ آذز -90ارزیابی اثرات متقابل ایمنی و ارگونومی در یک اتاق کنترل و ارائه راهکارهای کنترلی ـ همایش ایمنی  .31

کرمـان ـ     -90ارزیابی نقش خطای انسانی و پيامدهای آن در بخش زغال توليدات کک ذوب آهن اصفهان  ـ همـایش ایمنـی      .31

 0390آذر

دانشگاه شـهيد   –دومين کنگره پيشگيری از بيماریهای غير واگير  –ندگان اتوبوس در هنگام رانندگی ارزیابی رفتارهای ناایمن ران .39

 0390اسفند  –بهشتی تهران 

 0390 –یزد  –اولين کنگره سراسری آموزش بهداشت  –کاربرد عالئم هشدار دهنده در کاهش حوادث ناشی از کار  .39

دی  –همایش ملی تخصصـی آمـوزش محـيط زیسـت ایـران       –محيطی  کاربرد تکنيکهای مدرن در جلب مشارکت های زیست .02

 تهران -0390

-03. همایش ملی رنگ و محصوالت جانبی. تهران: دانشگاه امير کبيـر.   Hazopتکنيکهای ارزیابی ایمنی در صنایع شيميایی:  .00

 بهمن 00

د ناسف –اراک  –دمات بهداشتی و درمانی آناليز نقش ارتباطات در مرکز فوریتهای پزشکی همدان ـ همایش سراسری ارتباط در خ  .00

 0390ماه 

 0390خرداد اصفهان ـ بهداشت و ایمنی حرفه ای: دیروز، امروز و فرداـ پنجمين همایش دانشجویی ـ .03
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ایمنی محيط زیست؛ موضوعی فراموش شده ـ دومين همایش ملی بحرانهای زیست محيطی ایران و راهکارهای بهبود آنها ـ  .00

 0393اهواز ـ آذر 

 0393ایمنی و محيط زیست ـ اولين کنفرانس ملی راهکارهای توسعه فرهنگ زیست محيطی ـ تهران ـ مهر  .05

 0393مهرماه  –همایش بين المللی سيمان  – تجزیه و تحليل درخت خطا "ارزیابی ایمنی الکتروفيلتر کوره سيمان به  روش  .01

مهر ماه  –همدان  –چهارمين همایش بهداشت حرفه ای  - Future Workshopارزیابی ایمنی پيمانکارن با استفاده از روش  .01

0393 

مهـر مـاه    –همدان  –چهارمين همایش بهداشت حرفه ای  -ارزیابی ایمنی سيستم کلر زنی ایستگاههای تصفيه آب شهر تهران  .09

پيشـگيری از سـوانح و    همایش علمی کاربردی ایمنی و –، بررسی حوادث ناشی از  اشتباهات در فرایند بيهوشی در اتاق عمل 0393

 0393 –معاونت بازرسی ستاد مشترک سپاه  –حوادث 

 –اولين همایش ملی سازماندهی و مدیریت ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای      -بررسی خطاهای کادر بيهوشی و حوادث ناشی از آن  .09

 0393آذر  01و  05تهران: 

 سازمان هالل احمر – 0390تهران: اردیبهشت  – دومين همایش مدیریت امداد و نجات –ارزیابی کمی ریسک خطوط لوله  .52

 0393 –دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  –همایش مدیریت بحران  –ارزیابی خطاهای انسانی در اتاق عمل  .50

 -0393بهمن مـاه   –اولين همایش ملی ایمنی در بنادر  –طراحی و پياده سازی سيستم ایمنی مبتنی بر سنجش عملکرد در بنادر  .50

 لن همایش های صدا وسيماتهران سا

 0390تهران اردبيهشت  –پنجمين همایش ملی انرژی  –کاربرد و نحوه اثربخشی سيستم های خبره در بخش انرژی  .53

طراحی مدلی برای ادغام سيستم های بهداشت، ایمنی، محيط زیست و ارگونومی )مهندسی عوامل انسانی( با استفاده از فن آوری  .50

 0390آبان ماه  09الی  01 –تهران  –ی بهداشت محيط اطالعات. هشتمين همایش مل

 هشتمين همایش بين المللی حمل و نقل ریلی -شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در بهره برداری از واگنهای غزال  .55

 دومين همایش ملی ایمنی در بنادر – از منظر ایمنی ی به کشورهای در حال توسعهژنقش مهندسی ارزش در انتقال تکنولو .51

 09شماره  -ماهنامه نفت پارس - خاب وسایل حفاظت فردی در محيط کارانت .51

 09شماره  -  ماهنامه نفت پارس - -  (HSEMSنگاهی بر سيستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محيط زیست ) .59
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 ردومين کنگره پيشگيری از بيماریهای غير واگي – ارزیابی رفتارهای ناایمن رانندگان اتوبوس در هنگام رانندگی .59

همایش سراسری نقش مدیریت در ارائـه خـدمات    - محمدفام ها, / یداهلل حميدی، ایرجبيمارستانی و کاهش هزینه استانداردهای .12

 بهداشتی درمانی

 01-33، صفحات 10صنعت و ایمنی, ، شماره  - الدینی، ایرج محمدفامریسک خطای انسانی, زینت نظام بررسی .10

 – ?What If Analysisاسـتفاده از تکنيـک    بـا خوشـنوش همـدان    کارخانـه  2COز ارزیابی وضعيت ایمنی واحد توليد گا .10

 دانشگاه شریف

آن در ادغام سيستم های بهداشت، ایمنی، محيط زیست و ارگونومی)مهندسی عوامل انسـانی(   نقش و  HSEEطراحی نرم افزار  .13

(HSEE) - دانشگاه شریف 

 27-33 ، صفحات10 صنعت و ایمنی, ، شماره - انسانی بررسی ریسک خطای. .10

 0395همایش یک روز همدان -نگاهی بر سيستم های مدیریت یکپارچه .15

همـایش ایمنـی در بـرق     –یـزد   – Safety Auditشرکت برق باختر با اسـتفاده از روش  طراحی سيستم تعيين ضریب ایمنی  .11

0395 

 

  متفرقهمتفرقهطرح های تحقیقاتی طرح های تحقیقاتی 

 PHAاستفاده از تکنيک  ارزیابی ایمنی در واحد ریخته گری ذوب آهن اصفهان با .0

 HEISTغال کارخانه ذوب آهن اصفهان با استفاده از تکنيک زارزیابی خطاهای انسانی در واحد  .0

  FTAارزیابی خطر آتش سوزی در کارخانه چوب اکباتان همدان اصفهان با استفاده از تکنيک  .3

 ?What ifتکنيک سازی کارخانه نوشابه زمزم همدان با استفاده از   2COارزیابی ایمنی بخش  .0

 غربی  ارزیابی حوادث ناشی از کار در استان آذربایجان .5

 ارزیابی حوادث ناشی از کار در استان کهکيلویه و بویر احمد .1

 ارزیابی حریق در استان خراسان   .1
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 0319تا  0315بررسی حوادث ناشی از کار استان چهار محال و بختياری در سالهای  .9

 ونومی در بخش زغال سازی توليدات کک ذوب آهن بررسی اثرات متقابل ایمنی و ارگ .9

 ارائه مدل مناسب هزینه های حادثه در کارخانه شيشه همدان .02

 ارزیابی ریسک آتش سوزی با استفاده از روش فرانک و مورگان در کارخانه تسميران همدان .00

 طراحی یک سيستم تجزیه و تحليل حوادث شغلی  .00

 کارخانه آلومينيم سازی اراک تجزیه و تحليل حوادث ناشی از کار یکساله .03

 طراحی الگوی بررسی حوادث ناشی از کار .00

 درحال اجرا . . . اجراء شده و یا  پروژه مشابه دیگر 02و بيش از  .05

 

 دوره های برگزار شده
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 اصفهان DMTدر شرکت  HAZOPکارگاه  .0

 می ایران:کارگاه تکنيکهای آناليز خطر شامل عنوان های زیر در سازمان هوا و فضای جمهوری اسال

0. FTA )آناليز درخت خطا( 

3. FM& EA )حاالت شکست و آناليز اثرات( 

0. PHA )آناليز مقدماتی خطر( 

5. ET& BA )ردیابی انرژی و آناليز حفاظها( 

1. HAZOP )مطالعه عمليات و خطر( 

1. What If  آناليز چه می شود() 

9. PHL )ليست مقدماتی خطر( 

 ایمنی سيستم  و مدیریت ریسک .9

 وق در:کارگاههای فبرگزاری 

 صنایع المهدی)عج( .02

 صنایع پدافند هوایی .00

 شهيد شاه آبادی صنایع .00

 شهيد باکری صنایع .03

 شهيد همت  صنایع .00

 سيستم های کروز صنایع .05

 کارگاه تکنيکهای ایمنی سيستمها در شرکت برق باختر  .01

 کارگاه آموزشی ایمنی پيمانکاران ـ شرکت برق باختر  .01

 ـ شرکت برق باخترایمنی و بهداشت در برق  .09

 ارگاه ماتریس ریسک در پژوهشکده شهيد اسالمیک .09

 کارگاه مدیریت ریسک در پژوهشکده شهيد اسالمی .02
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 کارگاه تکنيکهای ایمنی سيستم در پژوهشکده شهيد اسالمی .00

 کارگاه آناليز مقدماتی خطر در پژوهشکده شهيد اسالمی .00

 کارگاه آناليز درخت خطا در پژوهشکده شهيد اسالمی .03

 سيستم در نيروگاه شهيد مفتح همدانکارگاه تکنيکهای ایمنی  .00

 کارگاه تکنيکهای ایمنی سيستم در مرکز بهداشت استان همدان .05

 در دانشگاه علوم پزشکی همدان OHSAS18001کارگاه  .01

 کارگاه تکنيکهای ایمنی سيستم در دانشگاه علوم پزشکی همدان .01

 کارگاه آناليز ایمنی شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز .09

 ت حفاظت فردی در دانشگاه علوم پزشکی اهوازکارگاه تجهيزا .09

 کارگاه آناليز ایمنی شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز .32

 کارگاه خطاهای انسانی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز .30

 کارگاه آموزشی نقش سرپرستان در کنترل حوادث در صنایع شيميایی اصفهان .30

 وادث در پتروشيمی بجنوردکارگاه آموزش خطاهای انسانی و نقش آنها در بروز ح .33

 کارگاه آموزش رفتارهای ناایمن در پتروشيمی خوزستان .30

 ساصد -کارگاه خطاهای انسانی در صنایع شيميایی اصفهان  .35

 ساصد -سازمان صنایع دفاع جمهوری اسالمی ایران  -کارگاه خطاهای انسانی  .31

 صدسا -سازمان صنایع دفاع جمهوری اسالمی ایران  -کارگاه مدیریت ریسک  .31

 ساصد -سازمان صنایع دفاع جمهوری اسالمی ایران  -کارگاه مميزی ایمنی  .39

 ساصد -سازمان صنایع دفاع جمهوری اسالمی ایران  -کارگاه آموزش ارزیابی مقدماتی خطر  .39

 پتروشيمی ماهشهر –دوره های آموزشی ایمنی در شرکت ره آوران  .02

 شکی سنندجکارگاه مدیریت ریسک مواد شيميایی در دانشگاه علوم پز .00

 برای اعضای هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان )مدرس دوره( Internetکارگاه آموزشی   .00
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 برای اعضای هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان )مدرس دوره( Office 97کارگاه آموزشی   .03

 برای اعضای هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان )مدرس دوره( Windowsکارگاه آموزشی   .00

 ماهشهر –شرکت پتروشيمی بندر امام  –کارگاه آموزشی ارگونومی در شرکت موج نيکانکارگاه خطاهای انسانی  .05

 ماهشهر –شرکت پتروشيمی خوزستان  -کارگاه آموزشی ایمنی در طراحی فرایند  .01

 تهران –شرکت پارس گرما  -کارگاه آموزشی تحقيات حوادث  .01

 کرمان -بارز شرکت الستيک سازی  -کارگاه آموزشی ایمنی  .09

 ماهشهر -شرکت پتروشيمی خوزستان  -کارگاه آموزش ایمنی در طراحی فرایند  .09

 شرکت زامياد –کارگاه ایمنی سيستمی  .52

 شرکت توربين سازی ایران –کارگاه آموزشی ایمنی مدیران  .50

 مرکز تحقيقات صنعتی ایران –کارگاه آموزشی ایمنی آناليز حوادث   .50

 علوم پزشکی همدان دانشگاه –کارگاه مدیریت ریسک  .53

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان –کارگاه مدیریت ایمنی  .50

 شرکت فوالد آلياژی اصفهان -کارکاه مدیریت ریسک .55
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 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 پژمان گلجان

 ها()مدیر حوزه پروژه

  

  سوابق تحصیلیسوابق تحصیلی

oo  مدیریت صنعتی ی کارشناس  

  

  ییییسوابق اجراسوابق اجرا

o بر اساس مدل های ال دادهانتقتعالی سازمانی شرکت  مشاور( آسياتکEFQM ) 

o بر اساس مدل  مشاور( تعالی سازمانی پاالیشگاه نفت تهرانEFQM) 

o های آسياتکبازنگری در نظام فرآیندی شرکت انتقال داده 

o بر اسار داروطراحی نظام فرایندی در البراتوا( مدل  سسازی ارس بازارEFQM) 

o  بر اسا نبه ریزسازمانی در گروه توليدی پمشاور تعالی( مدل  سگروه صنعتی پليمرEFQM) 

o بر اسا( مدل  سکارشناس ارشد پروژه تعالی سازمانی شرکت خدمات انفورماتيک ایرانEFQM) 

o مدیر پروژه تعالی سازمانی بانک مهر اقتصاد ایران 

o کارشناس ارشد تعالی سازمانی شرکت مهندسين مشاور گراید پيشرو 

o کت پویه پرداز افقمدیر پروژه تعالی سازمانی شر 

o  ارزیاب ارشدAQA تک( بر مبنای مدل تعالی سازمانی )زنجيره ارزش آسياEFQM  و ساختار مدلCRA 

o مدیریت دانش ار ستقرای ایت کليه عناصر شرکت براجهت هد شرکت نوساز مدیر تعالی 

o   شعبه(ن و ستااشعب ر مواریت دیـمی، مرکززه )حو مهرری عتباو امؤسسه مالی مدیریت دانش در ار ستقروژه امدیر پر ،



 

 628-11258682تلفکس:  628-66422566تلفن:  2، واحد 81شهيد بهشتی، خيابان پاکستان، کوچه چهارم، پالک  تهران: خيابان
  WWW.RASA-CO.ORG 
   

81     
 

                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

  گنبد سبزری عتباانی وتعا، میهنازان فرالحسنه سرا ضقرری عتباامؤسسه 

o مدیریت دانش زی اـسده اـجهت  پي د(قتصاا)بانك مهر  مهرری عتباو امؤسسه مالی ور مشا  

o  درو وخن صنعتی کرماوه بسته به گروا دروین خواورشركت در  ت استقرار مدیریت دانش جهوره مشا 

o ن،فرهنگياه خيروق ذمتعلق به صندن فرهنگیااری سرمایهگذی اـرکتهـشدر مدیریت دانش ار ستقروژه امدیر پر 

 ن نیاایرایبهشت اری اردگزركا

o  ت طالعاانوین وری شرکت فنادر استقرار مدیریت دانش وژه مدیر پر 

o ق مجتمع معدنی و صنعت و آهن فوالد بافمدیریتی ی سيستمهای، یزحرطرل مسئو 

o  ی هاوژهمدیریت پرم نظای یزحرطرEPC ح مدیریت طرری بافق با همکاد فوالح طر 

o    مجتمع معدنی و صنعت و آهن فوالد    بافقی یرساختهاداری از زبرهبهرار و ستقراجهت ی پيگير 

o رس جهانپاه ومانی گرزسال تحووژه تيم پردر عضویت ن و جهاز گاوپترور مانی شرکت مهندسين مشازساری معماوژه مدیر پر 

o ت محيطی ـیس؛ زيمیـشوپترز و اـگ، تـصنایع نفه یژومدیریت کيفيت ی سيستمهااری از نگهدار و ستقری، ایزح رطرل مسئو

 ن جهاز گاوشرکت پترای در شت حرفهابهدو یمنی اسيستم مدیریت و 

o در انی ـنساابع ـثربخش مناعه توسی یندهاآفرار ستقرن و اجهاز گاوشرکت پتردر نسانی اجامع مدیریت م نظاوژه پری مجر

 ن مازسا

o ارد تاندـسی ااـر مبنـت بـدیریت کيفيـسيستم ماری نگهدوژه پرس شنارکاISO 9001:2000  وISO 9001:2008 

  ریبختیال و محارچهاو  رسفای ستانهاای امنطقهآب ی شرکتهادر 

o ارد تاندـسی ابنابر مه شدی یزحرسيستم مدیریت کيفيت طراری از جهت نگهدوره مشاار و ستقراISO 9001 یش ارـیو

درو توسعه خوزان، جانبان و مستضعفاد بسته به بنياوا خانهور مهندسین مشای شرکت هادر  2008و  2000ی سالها

 رسپهر منو، نرزیمهندسی ، وپیشرای گرور مهندسین مشال، یزدرو دخوان یرابسته به شرکت وا راـك

o ارد ستاندی ابر مبناه فيت مستقر شدسيستم مدیریت کيد بهبواری و نگهدل مسئوISO 9001:2000  در شرکت نوساز 

o شرکت نوسازی هایتژاستراین وعضو تيم تدی و هبررابير کميته د 
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o  ار ستقراکميته در عضویتMIS  نوسازشرکت ی هاو روشیت مدیریت سيستمها ربا محون مازسادر 

o ارد تاندـسس اساابر شرکت بنياد استاندارد سيستم مدیریت کيفيتار ستقری و ایزحرطروره مشاوژه مدیر پرISO 

م، یال، اغربین بایجا، آذرشرقین بایجاآذری هان ستااصنعتی ت تحقيقاارد و ستاندال ـکدر ادارات  9001:2000

 ی مركزن، گلستا، حمدابویر و كهگیلویه ن، كرمان، ستادكر ،مـقری، اـبختیل و محارچها، بوشهر

o ارد تاندـسی ااـر مبنـت بـسيستم مدیریت کيفيار ستقری و ایزحرطروژه مدیر پرISO 9001:2000  اـرکتهـشدر 

 ،تـشرایی ـیوی دررـنیی تخصصهازش موآفرماندهی ، ممزوه زبسته به گروان بایجاد آذرفرزی نوشابه سا

 یایی منجیلاران درتفنگده شکدزموآدهی ـفرمان

o ی زـیحررـق طـطریارو از دیاشرکت کيمو پليمر بوشهر وه گروش در یابی فرزاربازه حوی هبرو راماندهی زساوره، مشا

 وش فرو یابی زارمانی مدیریت بازسار نيز ساختاوش و فرو یابی زاربای یندهاآفرو برنامهها اف، هد، اهادهبررا

o ارد تاندـسی ااـر مبنـبن مشتریات سيدگی به شکایام رنظاار ستقری و ایزحرطروژه پرس شنارکاISO 10002:2004  در

 یا پونل رت آرنيز تجازان و سوزصنعتی گای توليد، مرکيدی اشرکته
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 آموزشی:سوابق 

o  مدرس دوره تعالی سازمانی بر اسال مدلEFQM   مدیران بانک مسکن 

o  مدرس دوره تعالی سازمانی بر اسال مدلEFQM  شرکت نوساز وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

o سال مدل مدرس دوره تعالی سازمانی بر اEFQM  شرکت سرمایه گذاری فرهنگيان 

o  مدرس دوره تعالی سازمانی بر اساس مدلEFQM   اصفهان و قم ،بانک مهر اقتصاد و در حوزه سرپرستی استانهای تهران 

o  مدرس دوره تعالی سازمانی بر اساس مدلEFQM برای شرکت صبا نت 

o ی هااردتاندسس اساابرن گاواژشنایی با مبانی آشی زموی آهارس دورهمدISO 9000 ت ماالزو اISO 9001  در ادارات

اران تفنگده شکدزمو، آشترتخصصی ی شهازموآمرکز فرماندهی ن، کرماو قم ری، بختيال و محارچهای ستانهاارد استاندال ـک

، دین طوسیـلاير ـه نصـجاخوی اـههنشگادانيز  و ... وشرکت خانه ن، بایجاد آذرفرر، کادرو توسعه خوی شرکتها، یایی منجيلدر

 ب و...جنوان سالمی تهراز آزاد اشيرران، ندزماان، هدزا

o شرکت ری مدیریت با همکای سيستمهاوران شی تربيت مشازمورس دوره آمدTUV Rheinland  ی هاهنشگاداسطح در

 ب )دو دوره( جنوان سالمی تهراه آزاد نشگادوره(، دامل )پنج ل ـ آشماه نشگادامحل ارن و در ندزمان ستاا

o از )دو دوره(، پزشکی شيررس، اـجهانپوه رـگدر ت ـیسزمحيط و یمنی ، اشتامدیریت بهدم شنایی با نظاآشی زمورس دوره آمد

 نلماآ TUV Rheinlandشرکت ری با همکاان تهرت تحقيقام و حد علوو اسالمی ه آزاد انشگاران و داندزماه نشگادا

o ی اـر مبنـبن تریاـمشت کایاـه شـيدگی بـسن و رتریاـمشات شيابی نظری ارزشنایی با نظامهاآ شیزموی آهارس دورهمد

ی دـتولين و اـکرمن سيماان، کاچيری شرکتهادر  ISO 10002:2004و  ISO/ TS 10004:2010ی هااردستاندا

ری قم با همکان ستااصنایع ب و جنوان تهره آزاد نشگاو داشرقی ن بایجاران، آذرندزمای هاه نشگا، داستيلب انعتی ناـص

 میسکان راد و ایان آرپيشگامای شرکتهان و لماآ TUV Rheinland  رکتـش

o ستگی م آراشنایی با مبانی نظارس دوره آمد(5s)  ای رـگری، اـبختيل و اـمحرچهارس، اـفای منطقه ی آب شرکتهادر

 ب سالمی بناران، آزاد اندزمای هاهشگانری و دابختيال و محارچهان ستااجتماعی اکل تأمين و، اداره پيشر

o هرـبوشران، دـنزمان، فهاـصان، اتهری هان ستااصنایع ه یژویند آشنایی با مبانی مدیریت فرآشی زموی آهارس دوره مد ، 

o زه حوو عب ـشن اـکنرکاان و دیرـمآن، تابعه ری و ادارات بختيال و محارچهان ستااجتماعی اکل تأمين اداره شد ان ارمدیر
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رس مدنلماآ TUV Rheinlandشرکت ری مهر با همکاری عتباو اقم مؤسسه مالی رگ و بزان تهری ستانهاارستی سرپ

 ن لماآ TUV Rheinlandتأیيد رد مدیریت کيفيت موزه شی حوزموی آهااح دورهطر و

 

 دوره های آموزشی گذرانده شده:

o ارد ستانداISO 19011:2002 شرکت رت تحت نظاNigel Bauer در جهت ثبت  ننگلستااIRCA ننگلستاا 

o ت، ماالزاتشریح ، یمنی مبانیامدیریت ارد ستاندس اساایی براغذاد شت موابهدو یمنی اخلی سيستم مدیریت ی دامميز

 یمميززی و مستندسا

o ارد ستاندس اساابرن ضایت مشتریارپایش ی و گيرازهندم انظاار ستقری و ایزحرشنایی با مبانی طرآISO/ TS 10004: 

2010 

o نمشتریات سيدگی به شکایارهنما جهت ط راخطوو شنایی با مبانی آ 

o پا ارومدیریت کيفيت د بنياه ئه شدل ارامدس ساامانی برزسای مدآسرو تعالی ل شنایی با مدآ(EFQM)  یابی د ارزخوو

 لین مدس اساامانی برزسا

o ل مدس ساانامه بررظهااین وتدEFQM دبهبوی برنامههای لویتبندو او 

o ن ضایت مشتریاان رزیابی ميارز(CSM) 

o Excel پيشرفته 

o ر کاو کسب ی هارتمها(MBA) 

o  یابیزارین برنامه باوتدو تهيه 

o ثربخشت اتباطااری اربرقره و کرامذن فنو 

 

 هشی: وبق پژاسو

o  ارد ستانداترجمهISO 9001:2008  

 ست:اگرفته رت صوی سیهاربرت و یل مطالعات ذموضوعاص خصودر همچنين 
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o نيز مدیریت کيفيت جامع ای و شت حرفهابهدو یمنی و ایست محيطی ، زکيفيتمدیریت ی سيستمها(TQM)  

o  نسانی امنابع 
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 ی كارشناسانیسوابق اجرا
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 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 وحید مشیرنیا

 

  سوابق تحصیلیسوابق تحصیلی

 

  های تخصصیهای تخصصیتوانمنـــدیتوانمنـــدی

 

  تجربه كاریتجربه كاری

o واگن شرکت فولکس -اندازی خطوط توليد در صنایع خودروسازی های نصب، راهپروژه همکار در دانشجو(VW) –   / ولفزبورگ

 0992تا سال  0999آلمان در سالهای 

 آلمان –فن فوق ليسانس مکانيک ابزار دقيق با گرایش تجهيزات پزشکی از دانشگاه صنعتی ویلهلمزم ها 

  آلمان –اوبرهآوزن -زیست محيطی دانشگاه هاگندانش های ميان رشته ای دکتری در   / 

 9222ایرو   در سيستم مدیریت کيفيت ارشد سرمميز  

 00222مدیریت محيط زیست ایزو  سيستمارشد در   سرمميز   

  و مدیریت نوین تدریس، مشاوره و ارزیابی در مباحث تعالی سازمانی 

 مشاوره در طراحی فرآیندهای سازمانی و شاخص های ارزیابی سيستم 

 مشاوره در طراحی و ارزیابی سيستم های یکپارچه مدیریت 

 تدریس مباحث مدیریت زیست محيطی و مدیریت انرژی 

 تدریس در مباحث، سيستم ها و دانش های ميان رشته ای محيط زیست 
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o اندازی مــراکز مخـابرات شــرکت همکار در پروژه نصب و راه دانشجوALCATEL-SEL  وSIEMENS –  هامبورگ /

 0990 سال  آلمان

o 0990تا  0992آلمان  /ویلهلمز هافن   -فنی دانشگاه هکددر دپارتمان تکنولوژی و کاربرد پليمر در دانش قاتیعلمی/ تحقي همکار 

o با ، خودرو بازیافت كابل های بهينههای توليد پليمر از مواد مختلط و  روشتحقيق، طراحی و هدایت پروژه بهسازی دستگاه

 0990 آلمان   -ووپرتال   –Rainshagen و شرکت  ویلهلمز هافن -  ICIشرکت  -ارائه رساله تحقیقی

o  0310دانشکده فنی واحد جنوب تهران در رشته مهندسی پزشکی بالينی )  -مدرس و عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی-

0310) 

o (0310-0311انی و صنعتی )درمآزمایشگاهی و ابزار دقيق در مراکز گوناگون  ،اندازی تجهيزات پزشکینگهداری و راه 

o (0311-0310) 

o 0310های آموزشی مدیریت کيفيت و مميزی در سال ریزی آموزشی در امر ترجمه پودمانهمکاری با مؤسسه مطالعات و برنامه 

o دور گواهينامه شرکت مشارکتی معاون ص RWTÜV مميزی صدور گواهينامه سيستم مدیریت  322در بيش از  سرمميز ارشدو

از جمله  0390 -0311کيفيت و سيستم مدیریت زیست محيطی در واحدهای مختلف صنعتی و خدماتی کشور بين سالهای 

پاالیشگاه نفت تهران، پتروشيمی بندر امام خمينی،   داروسازی ابوریحان، داملران، سرمسازی قاضی تبریز، داروسازی حکيم،

پتروشيمی فارابی،  پتروشيمی بسپاران، داروگر، آوندفر، روغن نباتی پارس، اروم آدا، شهاب، فيلور، شرکت ارج، برودتی و حرارتی 

کاربراتور، پارس خودرو، گروه  نيک، سيگماترانس، ایران خودرو، شهاب خودرو، ایمن خودرو شرق، اشتاد ایران، پارت سازان ، ایران

بهمن، خدمات تراکتورسازی ایران، شتاب خودرو ، شيشه ایمنی کبير،  شيشه ایمنی شمال، ابياری قطره ای، آب حيات کرمان، 

فرش اقبال کاشان، سيمان اردبيل،  سيمان اروميه، آبيک، سيمان اصفهان، سيمان قاین،  سيمان ساوه، سيمان کردستان، سيمان 

 د، مراکز چندگانه خطوط انتقال شرکت ملی نفت و سایر شرکت دیگربجنور

o ( در بحث فرآیندها و همچنين طراحی و ارایه مدولهای آموزشی انحصاری  0390مشاور سازمان ها و واحدهای صنعتی از )تاکنون

ارتباطات رادیویی، توزیع  تجهيز مدارس کشور، سازمان تنظيم مقررات و سازمان نوسازی وو مرتبط در سازمانهایی از جمله: 

o آالت توليد و تجهيزات کنترل کيفيت در گيری دقيق برای ماشيناندازی تجهيزات کنترلی و اندازهطراحی، ساخت، نصب و راه

  صنایع مختلف
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نيروی برق شيراز، بانک ملت، پتروشيمی بندر امام، شرکت آلومينای ایران، سازمان بازرسی و کيفيت ایران نماینده و مجری 

سازمان گسترش و نوسازی در طرح ارتقاء کيفيت تامين کنندگان صنایع بزرگ، مدیریت پدر گروه صنعتی ایران خودرو، شرکت 

معاونت منابع و پشتيبانی شرکت ساختمانی کيسون، موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن، شرکت  نفت ایرانول،

پویارنگ، مرکز تحقيقات فرآوری مواد معدنی ایران، شرکت سيمان شمال از هولدینگ سيدکو، شرکت پاالیش نفت تهران، 

 سازمان صنایع هوافضا

o ای ارزیابی عملکرد بر اساس مدل های سرآمدی درسازمان های آب منطقه ای )سال ارزیاب ارشد در پروژه های وزارت نيرو بر

93) 

o  همکار شرکتBANAK  (91کانادا در پروژه ارزیابی مدیریت نگهداری و تعمير در صنایع شرکت ملی پتروشيمی )تابستان 

o کپسول، معاونت درمان تامين اجتماعی  سرمميز دفتر آفنورگروپ فرانسه در ایران برای مميزی بيمارستان روزبه، شرکت ژالتين

 ، شرکت ساختمانی کيسون گلستان

o  ارزیاب ارشد در پروژه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارزیابی عملکرد سرویسهای برتر فنآوری اطالعات- 

  90زمستان 

o مشاور سيستم مدیریت انرژی در معاونت برق و تاسيسات آبفای استان تهران 

o و سيمان سامان غرب  ور سيستم مدیریت انرژی در سيمان هرمزگانمشا 

o  مدرسTüv-Academy  برای سيستم هایIMSمميزی های سيستمی ، 

 

  دوره های آموزشیدوره های آموزشی

 آموزشی و سمينار در مباحث مختلف مدیریت، و تضمين کيفيت، مدیریت فرآیند، تکنيک های ارزیابی و  برگزاری صدها دوره

 تاکنون 0315ی صنعتی، سازمان ها و ارگان های گوناگون از مميزی،  برای واحدها

 های متعدد آموزشی در مباحث مدیریت زیست محيطی و  توسعه پایداربرگزاری دوره 

 همکاری علمی و آموزشی و مميزی با موسسات مختلف صدور گواهينامه و مشاوره ای 
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  فيت و زیست محيطی در موسسه استاندارد و تحقيقات عضو افتخاری اجالسيه های ملی تدوین استانداردهای مدیریت کي

 00200،00252صنعتی ایران  

 

  همکاری علمی و كنفرانسهمکاری علمی و كنفرانس

  0399نخستين کنفرانس مدیریت هزینه  -

 0392یازدهمين کنفرانس مدیران کيفيت  -

  0392دومين کنفرانس مدیریت هزینه  -

   0392یزد  –دومين کنفرانس ملی مدیریت مشتری  -

 0390ن المللی نفت، گاز، پتروشيمی و نيروگاهی اولين کنفرانس بي -

 اراک -0392سومين سمينار الگوی سيستم مدیریت انرژی در صنعت و خدمات با هدف کاهش مصرف انرژی  -

  ISO50001:2011ترجمه و انتشار استاندارد سيستم مدیریت انرژی  -

 (0392)پایيز  -
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 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 ایرج محمدفام

 

  طرح های تحقیقاتی مصوبطرح های تحقیقاتی مصوب

 بررسی انتشار ذرات روی در هوای محيط کار کارخانه آوانگان اراک .0

 های خروجی از کارخانجات چرمسازی استان همدان) همکار اصلی طرح( بررسی کيفيت فاضالب .0

 تجزیه و تحليل حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان همدان .3

 تانهای آموزشی همدان ارزیابی ایمنی سيلندرهای اکسيژن در بيمارس .0

 کارخانه شيشه همدان ISارزیابی نقش عالئم هشدار دهنده در کاهش اعمال ناایمنی کارگران واحد  .5

 بررسی و پيشنهاد قانون ایمنی و آتش نشانی کشور ـ همکار اصلی و دستيار مجری پروژه ـ وزارت کشور .1

 FTAاز تکنيک  ارزیابی خطر انفجار الکترفيلتر کوره سيمان تهران با استفاده .1

)پاالیشگاه گاز سرخون و بهينه سازی عمليات و افزایش ظرفيت پاالیشگاههای گاز با استفاده از روشهای ماکروارگونومی .9

 (همکار اصلی طرحقشم، 

سازمان بنادر و کشتيرانی جمهوری اسالمی  -Safety Auditر با استفاده از روش ادبنطراحی سيستم نمره گذاری ایمنی  .9

 ایران

راه آهن جمهوری  –شرکت قطارهای مسافربری رجاء  –سایی خطر و ارزیابی ریسک در بهره برداری از واگنهای چينی شنا .02

 اسالمی ایران

 پژوهشکده شهيد اسالمی  –وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح  –طراحی ایمنی سيستم صنایع هوا فضای  .00

شرکت ایران خودرو  0و  0ههای کاری سالن برش و پرس شماره ارزشيابی و تجزیه و تحليل پوسترهای کارکنان ایستگا .00

 شرکت ایران خودرو )سهامی عام( - و ارائه پيشنهادات و اصالحات ارگونوميکی ایستگاهها QECبه روش 

 در نيروگاه دماوند تهران HSEEطراحی و پياده سازی سيستم خبره  .03
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 غزال شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در بهره برداری از واگنهای .00

طراحی سيستم تعيين ضریب ایمنی و تعيين مشخصات لوازم و تجهيزات حفاظت فردی مورد استفاده واحدهای عملياتی  .05

 شرکت توزیع نيروی برق استان همدان با استفاده از روش مميزی ایمنی شغلی و ارائه راهکارهای کنترلی الزم

 ارزیابی رفتارهای ایمنی در پاالیشگاه سرخون و قشم .01

 ی شناسنامه ارگونوميکی برای شرکت ملی فوالد مبارکهطراح .01

 پتروشيمی بندر امام و ارائه راهکارهای کنترلی مناسبرفتارهای ناایمن در بين کارکنان ارزیابی  .09

 

  مقاالت چاپ شده در مجالت علمیمقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 0319ـ نی ایران پزشکی قانوـ مجله علمی 0319تجزیه و تحليل حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان همدان در سال  .0

  0319ـ زاهدان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی  آناليز حوادث ناشی از کار در ایران ـ طبيب شرق ـ .0

 0392ـکردستان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ارزیابی حوادث شغلی در کارخانه آلومينيوم اراک ـ  .3

کردسـتان  مجله علمی دانشگاه علـوم پزشـکی   ی کنترلی ـ  تجزیه و تحليل حوادث رانندگی در استان تهران و ارائه راهکارها .0

 0392ـ

 مجله صنعت و ایمنی  –مدیریت ایمنی فرایندهای شيميایی  .5

 مجله صنعت و ایمنی –بررسی ریسک و مدیریت آن  .1

 بررسی ریسک خطاهای انسانی ـ مجله صنعت و ایمنی .1

 ـ مجله صنعت و ایمنی (Safety Audits)بازرسی برنامه های ایمنی .9

 برد روش فرانک و مورگان در ارزیابی ریسک ـ مجله صنعت و ایمنیکار .9

 مجله صنعت و ایمنی –تجزیه و تحليل سود ـ هزینه ارگونومی  .02

 0392دیماه  – 02شماره  – پيام ارگونومی -خطاهای انسانی، حلقه ارتباطی ایمنی و ارگونومی  .00

 له صنعت و ایمنیمج -ارزیابی رابطه بين ضبط و ربط و نرخ جراحات در محيط کار  .00

 کاربرد روش ویليام و فاین در ارزیابی ریسک ـ مجله صنعت و ایمنی .03
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 مجله صنعت و ایمنی -( sCTDاختالالت ناشی از ضربات تجمعی) .00

 صنایع دوستدار ایمنی ـ مجله صنعت و ایمنی .05

 نمونه برداری از رفتارهای ایمنی ـ مجله صنعت و ایمنی .01

 0311مجله بهداشت جهان ـ  -کارگران کوچک و استعمارگران بزرگ  .01

 0311 –نام من امروز است ـ  مجله بهداشت جهان  .09

 0390 – ایمنی و صنعت مجله –اعمال ناایمن و نقش آن در حوادث  .09

 0390بهار -مجله صنعت و ایمنی  -دستيابی به عملکرد برتر در ایمنی از طریق مدیریت کيفيت فراگير  .02

 0390تابستان  –پيام ایمنی  –بررسی ریسکهای اکولوژیکی  .00

 0390ـ تابستان و  پائيز  5در شناسایی و کنترل آنها ـ دنيای کيفيت ـ شماره  Hazopخطاهای انسانی و کاربرد تکنيک  .00

  0390پائيز  –های بهداشتی ـ مجله پيام ایمنی  ارزیابی ریسک .03

 95شماره  –مجله صنعت و ایمنی  –کاربرد تقویت انگيزه در کاهش رفتارهای ناایمن  .00

پائيز و زمستان ـ 0و 0مجله ارگونومی ـ شماره   - یابی نقش عالئم هشدار دهنده در کاهش بروز اعمال ناایمن کارگران ارز .05

0390 

 0393بهارـ 0شماره  -دوره دوم مجله ارگونومی ـ   - کارگران  Hazopارزیابی ایمنی کارخانه رنگ با استفاده از تکنيک  .01

 0390ـ پائيز 0هنگ ایمنی ـ شماره آناليز حوادث یک روش سيستماتيک ـ فر .01

 0390ـ زمستان  5ایمنی حریق در بيمارستانها ـ فرهنگ ایمنی ـ شماره  .09

 شماره  –مجله صنعت و ایمنی  –کاربرد روش تحقيقات الیه ای در آناليز حوادث  .09

 0393بهار  – 05شماره  –پيام ارگونومی  –نقش خطاهای انسانی در قابليت اطمينان سيستم  .32

 0393بهار  – 1شماره  –سال دوم  –فرهنگ ایمنی  –موزش ایمنی راه برای کودکان ضرورت آ .30

 0393 – 0شماره  –سال اول  –پيام ایمنی  –ایمنی در فضاهای محدود  .30

 0390 – 3شماره  –سال اول  –پيام ایمنی  –ارزیابی خطرات مواد شيميایی  .33

 0393آذر   - 01شماره  –ماهنامه نفت پارس  –انتخاب وسایل حفاظت فردی  .30
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 0390بهار  – 0شماره  –سال اول  –پيام ایمنی  - مهندس ایرج محمدفام  کاربرد روش ویليام فاین در آناليز ریسک .35

 0390تابستان  – 0شماره  –سال اول  –پيام ایمنی  -ایرج محمدفام ؛ کتایون ورشوساز بررسی ریسک های اکولوژیکی  .31

 0390پائيز  – 3شماره  –سال اول  –پيام ایمنی  - ام ، کتایون ورشو سازایرج محمد ف ارزیابی خطرات مواد شيميایی .31

 0390زمستان  – 0شماره  –سال اول  –پيام ایمنی  –پيام ایمنی  ایمنی در فضاهای محدود  .39

 0393بهار  – 0شماره  –سال دوم  –پيام ایمنی  - بهبود ایمنی مبتنی بر رفتار از طریق مدیریت کيفيت فراگير .39

 ســـال ســـوم –پيـــام ایمنـــی  -دکتـــر ایـــرج محمـــدفام ننـــدگی و کودکـــان تهدیـــدی بـــر عليـــه فـــرداحـــوادث را .02

 0395بهار  -9شماره 

ــر   .00 ــت فراگيـ ــدیریت کيفيـ ــق مـ ــی از طریـ ــر در ایمنـ ــرد برتـ ــه عملکـ ــتيابی بـ ــی  – دسـ ــام ایمنـ ــوم -پيـ ــال سـ  سـ

 0395تابستان  - 02شماره 

 ســـــال ســـــوم -پيـــــام ایمنـــــی   -  ارایـــــه یـــــک سيســـــتم تجزیـــــه و تحليـــــل حـــــوادث شـــــغلی  .00

 0395 پائيز - 00شماره 

دی  – 09شـماره   –ماهنامـه نفـت پـارس     –( HSEMSنگاهی بر سيستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محيط زیست) .03

0393 

  –دو هفته نامه بهداشت حرفه ای و پزشکی   -نگره ای بر سيستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محيط زیست  .00

 0393شهریور  - 30شماره –سال سوم  –دو هفته نامه بهداشت حرفه ای و پزشکی  -نحوه انتخاب تجهيزات حفاظت فردی  .05

01. Development of a thermal de sorption method for the analysis of particle 

associated polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air – International 

journal of environmental Science and Technology. Vol1.No.3. Aut.2004. 

مجله  ـ 0شماره  –طبيب شرق علمی پژوهشی  مجله -ارزیابی اعمال ناایمن در بين رانندگان اتوبوسهای بين شهری همدان  .01

  0393ـ زاهدان دانشگاه علوم پزشکی 

 0390 – 5اره شم –سال دوم  –پيام ایمنی   -بهبود ایمنی مبتنی بر رفتار از طریق مدیریت کيفيت فراگير  .09



 

 628-11258682تلفکس:  628-66422566تلفن:  2، واحد 81شهيد بهشتی، خيابان پاکستان، کوچه چهارم، پالک  تهران: خيابان
  WWW.RASA-CO.ORG 
   

95     
 

                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

09. The Impacts of Total System Design Factors on Human Performance in Power 

Plants – American Journal of Applied Sciences- Year: 2005 Volume: 2 - 

Issue: 9 

5252..  AA  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  IInntteeggrraatteedd  IInntteelliiggeenntt  HHuummaannnn  EEnnggiinneeeerriinngg  

EEnnvviirroonnmmeenntt  --  American Journal of Information Technology  

50. The Impacts of Macroergonomics on Environmental Protection and Human 

Performance in Power Plants – Iranian Journal of  Environmental  Health Sciences 

EEnnggiinneeeerriinngg..  22000055..  VVooll..  11..  NNoo..  11..  pppp..  6600--6666.. 

50. Enhancing The Availability and Reliability of  Power plants Through 

Macroergonomics Approach  – Journal of Scientific and industrial Research –  

بهار  –مجله علمی و پژوهشی فيض کاشان  –برآورد هزینه انسانی ناشی از حوادث شغلی منجر به فوت در استان تهران  .53

0391 

 

  ملیملیدر همایشهای در همایشهای مقاالت پژوهشی ارائه شده مقاالت پژوهشی ارائه شده 

 0319-همایش بهداشت پرتوها ـ همدان -اصول طراحی حفاظ در رادیولوژیها  .09

 0319-همدان -مالحظات ایمنی ماشين آالت ـ همایش بهداشت و ایمنی صنعتی  .02

 0319-استانداردهای بيمارستانی و کاهش هزینه ها ـ همایش نقش مدیریت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ـ کرمان .00

 0319 -همدان -همایش بهداشت و ایمنی صنعتی  -های نوین بررسی حوادث روش .00

بررسی اپيدميولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان همدان ـ همایش تخصصی راهنمایی و رانندگی ناجا ـ تهـران   .03

– 0319 

 0392 -کرمانشاه  –ی سومين کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پيشگير -آناليز حوادث شغلی یکساله استان همدان  .00

 - خـرم آبـاد   –سراسـری حـوادث   همایش ـ  در تجزیه و تحليل حوادث  Change Based Analysisتکنيک کاربرد  .05

0319 

 0319خرم آباد  –سمينار سراسری حوادث گاه قرآن کریم ـ دحادثه از دی .01
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 0319-نقش آن در توسعه ـ تهرانتجزیه و تحليل حوادث ناشی از کار در استان همدان ـ کنگره ملی مهارت، سالمت و  .01

 0319-در آناليز شغل  ـ کنگره ملی مهارت، سالمت و نقش آن در توسعه ـ تهران Barrier Analysisکاربرد تکنيک  .09

در ارزیابی ایمنی سيستمها  ـ چهارمين همایش ایمنی، بهداشت و محيط زیست در معادن و صنایع  what ifکاربرد تکنيک  .09

 ساری  ـ 92 -معدنی 

 0392 -کارگران کوچک و استعمارگران بزرگ ـ همایش پيشگيری از خشونت عليه زنان و کودکان ـ سنندج  .32

 0392-تجزیه و تحليل انفجار سيلندر در یکی از بيمارستانهای آموزشی همدان ـ همایش ایمنی مددجو ـ تبریز .30

 0392-کار کودکان، واقعيتی تلخ ـ همایش حقوق کودکان ـ سنندج .30

 0392-ترافيک: یک ضرورت ـ همایش شهر و روستای سالم ـ همدان آموزش ایمنی .33

 0392 -تعيين کيفيت پساب کارخانجات چرمسازی همدان ـ همایش شهر و روستای سالم ـ همدان .30

 0319-ایمنی و صنعت سيمان ـ همایش ایمنی در صنعت سيمان ـ همدان .35

 0319–ایمنی برق ـ چهارمين همایش ایمنی برق ـ همدان  .31

 0392-ای انسانی در بروز حوادث ـ پنجمين همایش ایمنی برق ـ اراکنقش خطاه .31

 -تهران   -همایش ملی ارگونومی در صنعت و توليد  –ارزیابی نقش عالئم هشدار دهنده در کاهش اعمال ناایمن کارگران  .39

0390 

مایش ملـی ارگونـومی در   ه -ارزیابی خطاهای انسانی در شغل دیسپاچر اتاق کنترل بخش زغال کارخانه ذوب آهن اصفهان  .39

 0390 –تهران   -صنعت و توليد 

 0390 –تهران  –نگره سراسری طب نظامی ک –خطاهای انسانی و نقش آن در قابليت اطمينان سيستمها  .02

 –همایش خطرات شغلی در بين کارکنان بهداشتی و درمانی  –ارزیابی ایمنی کپسولهای اکسيژن مورد استفاده در بيمارستانها  .00

 0390 –اراک 

 0390 –تبریز  –همایش پرستار و ارتقاء سالمت کودکان  –حوادث رانندگی و کودکان تهدیدی بر عليه فردا  .00

 تهران –سمينار ملی مدیریت ایمنی پارکها  –آناليز علمی حوادث پارکها: یک ضرورت  .03

 تهران –ی پارکها سمينار ملی مدیریت ایمن –کاربرد تکنيکهای مدرن ارزیابی ایمنی در کنترل حوادث پارکها .00
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 0390 -تهران  -همایش پایداری تهران  -ارزیابی و مدیریت مواد شيميایی در شهر تهران  .05

 0390 -تهران  -همایش پایداری تهران  -بررسی اپيدميولوژیکی حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان تهران   .01

 توسعه پایدار و لزوم ارزیابی و مدیریت ریسک مواد  .01

 0390بهمن ماه  -تهران  -ایش ملی دو ساالنه انجمن متخصصان محيط زیست ایران چهارمين هم .09

 0390اسفند ماه  0و3 -تهران  -همایش علمی تحقيقی مدیریت امداد و نجات  –حودث رانندگی و مدیریت امداد و نجات  .52

 01 -تهـران   -عمـل  همـایش علمـی بهداشـت حرفـه ای در اتـاق       -ارزیابی خطاهای انسانی در بين متخصصين بيهوشی  .50

 0390اردیبهشت ماه 

کرج  -همایش علمی ایمنی در صنعت برق  -تحليل حوادث شغلی در شرکت برق منطقه ای باختر و ارائه راهکارهای کنترلی  .50

 0390تير  -

 -در جلب مشارکت رانندگان شرکت برق بـاختر در راسـتای کنتـرل حـوادث شـغلی       Future Workshopکاربرد روش  .53

 0390تير  -کرج  -ایمنی در صنعت برق  همایش علمی

 0390یکپارچه سازی سيستم های ایمنی, بهداشت و محيط زیست ـ همایش سراسری بهداشت محيط ـ ساری ـ  .50

کرمـان ـ     -90ارزیابی اثرات متقابل ایمنی و ارگونومی در یک اتاق کنترل و ارائه راهکارهـای کنترلـی ـ همـایش ایمنـی        .55

 0390آذز

کرمان ـ   -90انسانی و پيامدهای آن در بخش زغال توليدات کک ذوب آهن اصفهان  ـ همایش ایمنی   ارزیابی نقش خطای .51

 0390آذر

دانشـگاه   –دومين کنگره پيشگيری از بيماریهای غير واگيـر   –ارزیابی رفتارهای ناایمن رانندگان اتوبوس در هنگام رانندگی  .51

 0390اسفند  –شهيد بهشتی تهران 

 0390 –یزد  –اولين کنگره سراسری آموزش بهداشت  –دهنده در کاهش حوادث ناشی از کار کاربرد عالئم هشدار  .59

دی  –همایش ملی تخصصی آموزش محيط زیست ایران  –کاربرد تکنيکهای مدرن در جلب مشارکت های زیست محيطی  .59

 تهران -0390

09.  



 

 628-11258682تلفکس:  628-66422566تلفن:  2، واحد 81شهيد بهشتی، خيابان پاکستان، کوچه چهارم، پالک  تهران: خيابان
  WWW.RASA-CO.ORG 
   

98     
 

                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

ت جانبی. تهران: دانشگاه اميـر کبيـر.   . همایش ملی رنگ و محصوال Hazopتکنيکهای ارزیابی ایمنی در صنایع شيميایی:  .12

 بهمن 03-00

 –اراک  –آناليز نقش ارتباطات در مرکز فوریتهای پزشکی همدان ـ همایش سراسری ارتباط در خدمات بهداشتی و درمـانی    .10

 0390د ماه ناسف

 0390خرداد اصفهان ـ بهداشت و ایمنی حرفه ای: دیروز، امروز و فرداـ پنجمين همایش دانشجویی ـ .10

ایمنی محيط زیست؛ موضوعی فراموش شده ـ دومين همایش ملی بحرانهای زیست محيطی ایران و راهکارهای بهبود آنها ـ  .13

 0393اهواز ـ آذر 

 0393ایمنی و محيط زیست ـ اولين کنفرانس ملی راهکارهای توسعه فرهنگ زیست محيطی ـ تهران ـ مهر  .10

 0393مهرماه  –همایش بين المللی سيمان  – تجزیه و تحليل درخت خطا "ش ارزیابی ایمنی الکتروفيلتر کوره سيمان به  رو .15

 –همدان  –چهارمين همایش بهداشت حرفه ای  - Future Workshopارزیابی ایمنی پيمانکارن با استفاده از روش  .11

 0393مهر ماه 

مهـر   –همدان  –شت حرفه ای چهارمين همایش بهدا -ارزیابی ایمنی سيستم کلر زنی ایستگاههای تصفيه آب شهر تهران  .11

همایش علمی کاربردی ایمنی و پيشگيری از  –، بررسی حوادث ناشی از  اشتباهات در فرایند بيهوشی در اتاق عمل 0393ماه 

 0393 –معاونت بازرسی ستاد مشترک سپاه  –سوانح و حوادث 

دهی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای اولين همایش ملی سازمان  -بررسی خطاهای کادر بيهوشی و حوادث ناشی از آن  .19

 0393آذر  01و  05تهران:  –

 سازمان هالل احمر – 0390تهران: اردیبهشت  –دومين همایش مدیریت امداد و نجات  –ارزیابی کمی ریسک خطوط لوله  .19

 0393 –دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  –همایش مدیریت بحران  –ارزیابی خطاهای انسانی در اتاق عمل  .12

بهمـن مـاه    –اولين همایش ملی ایمنـی در بنـادر    –طراحی و پياده سازی سيستم ایمنی مبتنی بر سنجش عملکرد در بنادر  .10

 تهران سالن همایش های صدا وسيما -0393

 0390تهران اردبيهشت  –پنجمين همایش ملی انرژی  –کاربرد و نحوه اثربخشی سيستم های خبره در بخش انرژی  .10
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ی ادغام سيستم های بهداشت، ایمنی، محيط زیست و ارگونومی )مهندسی عوامل انسانی( با استفاده از فـن  طراحی مدلی برا .13

 0390آبان ماه  09الی  01 –تهران  –آوری اطالعات. هشتمين همایش ملی بهداشت محيط 

 ل و نقل ریلیهشتمين همایش بين المللی حم -شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در بهره برداری از واگنهای غزال  .10

 دومين همایش ملی ایمنی در بنادر – از منظر ایمنی ی به کشورهای در حال توسعهژنقش مهندسی ارزش در انتقال تکنولو .15

 09شماره  -ماهنامه نفت پارس - انتخاب وسایل حفاظت فردی در محيط کار .11

 09شماره  -  نفت پارس ماهنامه - -  (HSEMSنگاهی بر سيستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محيط زیست ) .11

 دومين کنگره پيشگيری از بيماریهای غير واگير – ارزیابی رفتارهای ناایمن رانندگان اتوبوس در هنگام رانندگی .19

همـایش سراسـری نقـش مـدیریت در ارائـه       - محمدفام ها, / یداهلل حميدی، ایرجبيمارستانی و کاهش هزینه استانداردهای .19

 خدمات بهداشتی درمانی

 01-33، صفحات 10صنعت و ایمنی, ، شماره  - الدینی، ایرج محمدفامریسک خطای انسانی, زینت نظام بررسی .92

 – ?What If Analysisاسـتفاده از تکنيـک    باخوشنوش همدان  کارخانه 2COارزیابی وضعيت ایمنی واحد توليد گاز  .90

 دانشگاه شریف

شت، ایمنی، محـيط زیسـت و ارگونومی)مهندسـی عوامـل     آن در ادغام سيستم های بهدا نقش و  HSEEطراحی نرم افزار  .90

 دانشگاه شریف - (HSEEانسانی( )

 27-33 ، صفحات10صنعت و ایمنی, ، شماره  - انسانی بررسی ریسک خطای. .93

 0395همایش یک روز همدان -نگاهی بر سيستم های مدیریت یکپارچه .90

همایش ایمنی در برق  –یزد  – Safety Auditوش شرکت برق باختر با استفاده از رطراحی سيستم تعيين ضریب ایمنی  .95

0395 
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  متفرقهمتفرقهطرح های تحقیقاتی طرح های تحقیقاتی 

 PHAارزیابی ایمنی در واحد ریخته گری ذوب آهن اصفهان با استفاده از تکنيک  .0

 HEISTغال کارخانه ذوب آهن اصفهان با استفاده از تکنيک زارزیابی خطاهای انسانی در واحد  .0

  FTAخانه چوب اکباتان همدان اصفهان با استفاده از تکنيک ارزیابی خطر آتش سوزی در کار .3

 ?What ifسازی کارخانه نوشابه زمزم همدان با استفاده از تکنيک   2COارزیابی ایمنی بخش  .0

 غربی  ارزیابی حوادث ناشی از کار در استان آذربایجان .5

 ارزیابی حوادث ناشی از کار در استان کهکيلویه و بویر احمد .1

 ق در استان خراسان  ارزیابی حری .1

 0319تا  0315بررسی حوادث ناشی از کار استان چهار محال و بختياری در سالهای  .9

 بررسی اثرات متقابل ایمنی و ارگونومی در بخش زغال سازی توليدات کک ذوب آهن  .9

 ارائه مدل مناسب هزینه های حادثه در کارخانه شيشه همدان .02

 روش فرانک و مورگان در کارخانه تسميران همدانارزیابی ریسک آتش سوزی با استفاده از  .00

 طراحی یک سيستم تجزیه و تحليل حوادث شغلی  .00

 تجزیه و تحليل حوادث ناشی از کار یکساله کارخانه آلومينيم سازی اراک .03

 طراحی الگوی بررسی حوادث ناشی از کار .00

 درحال اجرا . . . . اجراء شده و یا  پروژه مشابه دیگر 02و بيش از 
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 های برگزار شدهدوره 

 برگزاری کارگاههای آموزشی با عناوین زیر در:

 اصفهان DMTدر شرکت  HAZOPکارگاه  .0

 کارگاه تکنيکهای آناليز خطر شامل عنوان های زیر در سازمان هوا و فضای جمهوری اسالمی ایران:

0. FTA )آناليز درخت خطا( 

3. FM& EA )حاالت شکست و آناليز اثرات( 

0. PHA طر()آناليز مقدماتی خ 

5. ET& BA )ردیابی انرژی و آناليز حفاظها( 

1. HAZOP )مطالعه عمليات و خطر( 

1. What If  آناليز چه می شود() 

9. PHL )ليست مقدماتی خطر( 

 ایمنی سيستم  و مدیریت ریسک .9

 کارگاههای فوق در:برگزاری 

 صنایع المهدی)عج( .02

 صنایع پدافند هوایی .00

 شهيد شاه آبادی صنایع .00

 شهيد باکری صنایع .03

 يد همت شه صنایع .00

 سيستم های کروز صنایع .05

 کارگاه تکنيکهای ایمنی سيستمها در شرکت برق باختر  .01

 کارگاه آموزشی ایمنی پيمانکاران ـ شرکت برق باختر  .01

 ـ شرکت برق باخترایمنی و بهداشت در برق  .09
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 کارگاه ماتریس ریسک در پژوهشکده شهيد اسالمی .09

 کارگاه مدیریت ریسک در پژوهشکده شهيد اسالمی .02

 اه تکنيکهای ایمنی سيستم در پژوهشکده شهيد اسالمیکارگ .00

 کارگاه آناليز مقدماتی خطر در پژوهشکده شهيد اسالمی .00

 کارگاه آناليز درخت خطا در پژوهشکده شهيد اسالمی .03

 کارگاه تکنيکهای ایمنی سيستم در نيروگاه شهيد مفتح همدان .00

 کارگاه تکنيکهای ایمنی سيستم در مرکز بهداشت استان همدان .05
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 در دانشگاه علوم پزشکی همدان OHSAS18001ارگاه ک .01

 کارگاه تکنيکهای ایمنی سيستم در دانشگاه علوم پزشکی همدان .01

 کارگاه آناليز ایمنی شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز .09

 کارگاه تجهيزات حفاظت فردی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز .09

 هوازکارگاه آناليز ایمنی شغلی در دانشگاه علوم پزشکی ا .32

 کارگاه خطاهای انسانی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز .30

 کارگاه آموزشی نقش سرپرستان در کنترل حوادث در صنایع شيميایی اصفهان .30

 کارگاه آموزش خطاهای انسانی و نقش آنها در بروز حوادث در پتروشيمی بجنورد .33

 کارگاه آموزش رفتارهای ناایمن در پتروشيمی خوزستان .30

 ساصد -سانی در صنایع شيميایی اصفهان کارگاه خطاهای ان .35

 ساصد -سازمان صنایع دفاع جمهوری اسالمی ایران  -کارگاه خطاهای انسانی  .31

 ساصد -سازمان صنایع دفاع جمهوری اسالمی ایران  -کارگاه مدیریت ریسک  .31

 ساصد -سازمان صنایع دفاع جمهوری اسالمی ایران  -کارگاه مميزی ایمنی  .39

 ساصد -سازمان صنایع دفاع جمهوری اسالمی ایران  -مقدماتی خطر  کارگاه آموزش ارزیابی .39

 پتروشيمی ماهشهر –دوره های آموزشی ایمنی در شرکت ره آوران  .02

 کارگاه مدیریت ریسک مواد شيميایی در دانشگاه علوم پزشکی سنندج .00

 ه(برای اعضای هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان )مدرس دور Internetکارگاه آموزشی   .00

 برای اعضای هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان )مدرس دوره( Office 97کارگاه آموزشی   .03

 برای اعضای هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان )مدرس دوره( Windowsکارگاه آموزشی   .00

 ماهشهر –شرکت پتروشيمی بندر امام  –کارگاه آموزشی ارگونومی در شرکت موج نيکانکارگاه خطاهای انسانی  .05

 ماهشهر –شرکت پتروشيمی خوزستان  -کارگاه آموزشی ایمنی در طراحی فرایند  .01

 تهران –شرکت پارس گرما  -کارگاه آموزشی تحقيات حوادث  .01



 

 628-11258682تلفکس:  628-66422566تلفن:  2، واحد 81شهيد بهشتی، خيابان پاکستان، کوچه چهارم، پالک  تهران: خيابان
  WWW.RASA-CO.ORG 
   

114     
 

                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 کرمان -شرکت الستيک سازی بارز  -کارگاه آموزشی ایمنی  .09

 ماهشهر -شرکت پتروشيمی خوزستان  -کارگاه آموزش ایمنی در طراحی فرایند  .09

 شرکت زامياد –یمنی سيستمی کارگاه ا .52

 شرکت توربين سازی ایران –کارگاه آموزشی ایمنی مدیران  .50

 مرکز تحقيقات صنعتی ایران –کارگاه آموزشی ایمنی آناليز حوادث   .50

 دانشگاه علوم پزشکی همدان –کارگاه مدیریت ریسک  .53

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان –کارگاه مدیریت ایمنی  .50

 فوالد آلياژی اصفهان شرکت -کارکاه مدیریت ریسک .55
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 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی 

  امیر شکاری

 

  تحصیلی سوابق

 0392 بهمن ،الدین طوسینصير خواجه صنعتی دانشگاه صنعتی توليد - صنایع مهندسی کارشناسی

 02از  5/09  نمره با رانای در مصنوعی الياف توليد اقتصادی و فنی ارزیابی :پایانی پروژه عنوان

 

 53/01 معدل با 0390 آبان تهران، دانشگاه فنی دانشکده صنایع -صنایع مهندسی ارشد ارشناسک

 02از  95/09با نمره  EFQMاروپا  کيفيت تعالی مدل چارچوب در انرژی مدیریت برای دایناميک مدل ارائه :پایانی پروژه عنوان

 

 Laydon universityگرایش  بازاریابی و فروش از دانشگاه  - دکتری مدیریت    

 

  آموزشی سوابق

 عمليات  در تحقيق دروس تدریسI,II موجودی  کنترل ریزیبرنامه وII رانای صنعت و علم دانشگاه ،صنایع مهندسی  

 آمل دانشگاه صنعتی مدیریت 0 عمليات در تحقيق و صنایع مهندسی 0 عمليات در تحقيق دروس تدریس 

 کاشان آزاد دانشگاه ابداریحس و مدیریت عمليات در تحقيق دروس تدریس 

 نطنز دانشگاه حسابداری و مدیریت 0 و 0 عمليات در تحقيق دروس تدریس 

 اردستان دانشگاه ،حسابداری و مدیریت رشته مدیریت در آن کاربرد و آمار ،0 و0 عمليات در تحقيق دروس تدریس 

 مدل آموزشی دوره تدریسEFQM  الم،ای گلستان، خراسان، استان ضالبفا و آب گيالن، ایمنطقه برق هایشرکت در 

 توزیع سمنان، استان گاز کشور، خاک و آب مهندسی رازی، پتروشيمی مجتمع امام، بندر پتروشيمی مجتمع عسلویه، بندر

 ...  و پيشگامان مهندسی بوشهر، برق
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 مدل زمينه در متعدد هایسخنرانی ارائه و یکروزه سمينارهای برگزاری EFQM 

 آموزش مرکز انرژی، ریزیبرنامه و مدیریت در پژوهش سسهؤم سایپا، شرکت در ارزش مهندسی وزشیآم دوره تدریس 

 نيرو رازی، پتروشيمی مجتمع امام، بندر پتروشيمی مجتمع عسلویه، بندر کشتيرانی، و بنادر سازمان نيرو، وزارت مدیریت

 ....  و گامانپيش مهندسی شرکت کشور، ایهسته سوخت آلياژی، فوالد مجتمع محرکه،

 قدس مهاب شرکت در پروژه مدیریت آموزشی دوره تدریس 

 

 اجرایی سوابق

 مدل ارزیابی رتبه بندی و انتخاب اپراتورهای برتر سرویسهای فناوری اطالعات برای سازمان تنظيم مقررات و  طراح

 ارتباطات رادیویی

 سرویسهای فناوری اطالعات مدیر پروژه و ارزیاب ارشد تایيد صالحيت شده ارزیابی اپراتورهای 

 مدیر پروژه تعالی سازمانی شرکت آسياتک 

 مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت آسياتک 

 مدیر پروژه تعالی سازمانی پاالیشگاه نفت تهران 

  مدیر پروژهEFQM شرکت سایان کارت 

  مدیر پروژهEFQM شرکت پارس بنای صدر 

  ژه تعالی سازمانی براساس مدل ارزیابی گيالن در پرو ایمشاور شرکت برق منطقهEFQM 

 بر اساس مدل هاشرکت یابی درمدیر پروژه عارضه( ی اليافEFQM) 

 براساس مدل  شرکت یابی درمدیر پروژه عارضه( صنایع پوششEFQM) 

 )مدیر پروژه مهندسی ارزش روسازی راه آهن غرب کشور )شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور 

 ان بنادر و کشتيرانی در زمينه مهندسی ارزشمشاور سازم 

  مشاور مجتمع پتروشيمی رازی در زمينه مهندسی ارزش 

  براساس مدل هاشرکتطراح مدل ارزیابی وزارت نيرو جهت ارزیابی( ی وزارت نيروEFQM) 
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  ی وزارت نيروهاشرکتشده وزارت نيرو جهت ارزیابی ارزیاب ارشد تایيد صالحيت 

   ای گيالن، اصفهان و سيستان )براساس مدل مازندران، برق باختر، آب منطقه ایبرق منطقه یهاشرکتارزیاب

EFQM ) 

  الم و ایخراسان، گلستان،  هایگيالن، آب و فاضالب استان ایی تابعه وزارت نيرو )شرکت برق منطقههاشرکتمشاور

  EFQMغيره( در تهيه اظهارنامه براساس مدل ارزیابی 

  براساس مدل  بییاعارضهمشاور( صنایع غذایی شقایقEFQM) 

 مدیر عامل هولدینگ مهندسين مشاور رسا با چهار دفتر کاری در شهرهای تهران، اصفهان، ساری و یزد 

  فرهنگی ورزشی جهادگران مؤسسهمشاور مدیر عامل هولدینگ 

 عضو ویژه مجمع عالی نخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام 

  المللیبينسرمميز TUV CERT  ی مدیریت کيفيتهاسيستمآلمان در 

  آلمان -ران ایو مهندسی ارزش آکادمی توف وریبهرهمدیر حيطه تخصصی 

  سرپرست حيطه تخصصی تعالی سازمانیEFQM آلمان -ران ایآکادمی توف 

  سازیپيادهمدیر پروژه IMS  در ستادHSE رانای ی نفتیهادر شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 

  سازیيادهپمدیر پروژه ISO 17021 رانای ی نفتیهادر شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 

  مدیر پروژه طراحی مدل ارزیابی عملکردHSE رانای در شرکت ملی گاز 

 جانرسانی برازمدیر پروژه مهندسی ارزش گاز 

 مدیر پروژه مهندسی ارزش زیر گذر شهرداری شيراز 

 مشاور شهردار شيراز در زمينه مهندسی ارزش 

 ی کشورهاعضو کار گروه اصالح الگوی مصرف در سازمان شهرداری 

  در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه 0390-0391های کشور طی سال ایجاده اپيدمولوژی سوانحمدیر پروژه ملی بررسی

 و ترابری

 گرایی مزیت رقابتی هزاره سومریدبير نخستين کنفرانس ملی مشت 
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  ایران زهشرکت نوین سا ریزیبرنامهمدیر 

 ایران مدیر توليد شرکت نوین سازه 

 عضو کميته مميزی انرژی درRWTUV  

  رازیپتروشيمی های گازی مجتمع توربينمدیر پروژه در پروژه مهندسی ارزش 

 صنعت مکانيک - رانایدر شرکت صای تحقيقاتی هامدیر پروژه 

 ران )توگا( در شرکت صنعت سازانایهای گازیریزی و کنترل مواد جهت شرکت توربينطراح سيستم برنامه 

   ران خودروای سازان شرکت محور در)سيستم نگهداری و تعميرات( ی اطالعاتی هاسيستمفعاليت در زمينه طراحی 

  5 سيستم مدیریت آراستگیارزیابS  شرکت فرانسوز یزددر 

 5 سيستم مدیریت آراستگی پروژه مدیرS در مجتمع پتروشيمی رازی 

 5 سيستم مدیریت آراستگیار پروژه استقر مدیرS  چينی زرینشرکت در 

  5 سيستم مدیریت آراستگیارزیاب پروژه استقرارS در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 

  5 سازیپيادهمدیر پروژهS رانای ی نفتیهادر شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 

 

  ی تحقیقاتیهاات و پروژهتألیف

 ی در ایران   طراح مدل ملی سنجش رضایت مشتر 

 کتاب مدیریت و مهندسی ارزش با همکاری شرکت  تأليفRWTUV Iran  (چاپ دوم) 

 کتاب استاندارد  تأليفOHSAS 18001: 2007 0391سال  ،انتشارات فن آوران ،ارزیابی و مدیریت ریسک و   

 0399سال  ،انتشارات فن آوران ،و اصالح الگوی مصرف وریبهرهکتاب  تأليف 

 مدل تعالی کيفيت اروپاچارچوب مدیریت انرژی در  دایناميک برای ه مدلئاراعنوان  اتی باپروژه تحقيق EFQM صوب م

 دانشگاه تهران

 های گازی یک مجتمع پتروشيمی مصوب دانشگاه تهرانعنوان مهندسی ارزش در توربين سرپرست پروژه تحقيقاتی با 
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 ران خودرو مصوب دانشگاه ای زش و طرح کسب و کار در شرکتعنوان ارتباط بين مهندسی ار سرپرست پروژه تحقيقاتی با

 تهران

 سيستم  ارائه مدل پيشنهادی جهت سنجش عملکرد پروژه تحقيقاتی با عنوان سرپرستHSE  مبتنی بر مدل تعالی

EFQM 

 ارزیابی ارتباط چندگانه مدل تعالی  پروژه تحقيقاتی با عنوان سرپرستEFQM  و مدل کارت امتيازی متوازنBSC 

  هدایت چندین پایان نامه تحصيلی در مقطع کارشناسی در زمينهEFQM و رضایت مشتری و مهندسی ارزش 

  انرژی ریزیبرنامهمدیریت و  المللیبينعضو کميته علمی کنفرانس 

  مسألههای حل ها و استراتژیتکنيک المللیبينعضو کميته علمی نخستين کنفرانس 

 المللی شش سيگمانعضو کميته علمی دومين کنفرانس بي 

 مسألههای حل ها و استراتژیالمللی تکنيکعضو کميته علمی دومين کنفرانس بين 

 عضو کميته علمی نخستين کنفرانس ملی مشتری گرایی 

 

 مقاالت

 A.Shekari and A.H.Khosrojerdi and A.Hadizedeh, 22-23 November 2007, "Reduce Strategic 

Fissure on EFQM Model by Balanced Score Card", the Third International Conference of 

Management and Industrial Engineering, ICMIE 2007, Bucharest, Romania. 

 K. Rezaie & A.Shekari, “Design of a Dynamic Model for Energy Management in 

EFQM”,10th International Conference on Energex  Lisbon, 2004. 

 A.Shekari & M. Haghnevis, "The Compilation of Strategic Planning in the Energy Domain of 

Iran", 5th conference of ISIE, Montréal, Canadian, 2006. 

 A.Shekari and A.H.Khosrojerdi, "Value Engineering and Six sigma", the 36th CIE conference 

on computers and industrial engineering, 18-19 Jun 2006. 

 A.Shekari and M.Hashemieh Anaraki & S. Farboudi, "Value Engineering and Six Sigma", the 

36th CIE conference on computers and industrial engineering, 18-19 Jun 2006. 
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 A.Shekari and S.Fallahian, "A New Approach to Linking Value Engineering and Lean 

Methodology", 19th International conference on Production Research, Valparaiso Chile, 29 

July -3 August 2007. 

 A.Shekari and S.Fallahian, "Improvement of Lean Methodology with FMEA", POMS 18th 

Annual conference, Dallas. Texas, U.S.A., May 2007. 

 A.H.Khosrojerdi and A.Shekari, "The Suggested Model for Integration Value Engineering 

And Six Sigma", The First International Conference of Problem Solving Strategies and 

Techniques, 26-27 Nov 2006. 

 A.Shekari and S.Fallahian, "A New Methodology to Linking Value Engineering and FMEA", 

HICH conference, Germany, 2007. 

 S.Fallahian and A.Shekari, "Lean Thinking & FMEA", The First International Conference of 

Problem Solving Strategies and Techniques, 26-27 Nov 2006. 

  با تمرکز به محور مشتری گرایی در چارچوب مدل علی معلولی ه مدل ئارا" ،شکاریامیر کامران رضایی وEFQM 

 .0395، مهرماه 503-531صص  0شماره  02علمی پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران، جلد  المللیبينمجله "

  ش رضایت مشتری به کمک بر افزای تأکيدحل مسایل زمانبندی تک ماشين چند معياره با "پذیرش نهایی مقاله با عنوان

 ران.ای علمی پژوهشی دانشگاه علم و صنعت المللیبيندر مجله  "یک الگوریتم ابتکاری

  ،کاربرد مهندسی ارزش جهت بهبود عملکرد امور مشترکين شرکت  "و محمد سهرابی،  امیر شکاریرضا توکلی مقدم

 .0391، مهر 10-10صص  -10ب،شماره آب و فاضال المللی علمی پژوهشیمجله بين "آب و فاضالب مازندران

 نخستين "مهندسی ارزش و شش سيگما راهکار نيل به تعالی سازمانی" ،و اميرحسين خسروجردی امیر شکاری ،

 .)مقاله برگزیده( 95مرداد  09و  09شش سيگما،  المللیبينکنفرانس 

  ،سازی تدارکات پروژه با رویکرد مهندسی از بهينه اینمونه ارائه" ،نویسحق معيدو  امیر شکاریرضا توکلی مقدم

 .0390سفند ا ،تهران ،مدیریت پروژه المللیبيندومين کنفرانس  ،ارزش

 تعالی  المللیبينسومين کنفرانس  ،"ایجاد تفکر ناب در مدل تعالی کيفيت اروپا" ،رادو محمود مویدزاده امیر شکاری

 .0395خرداد  ،تهران ،سازمانی
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 به کمک رویکرد شش سيگمای ناب تأمينبهبود ساختار مدیریت زنجيره  " ،ن خسروجردیو اميرحسي امیر شکاری" ،

 .0395مرداد  09و  09المللی شش سيگما، بيننخستين کنفرانس 

 یی از مدیریت هاارائه ساز و کار پيشنهادی جهت ناب سازی بخش" ،، نوا سيمایی و مهشيد ذوالنورنياامیر شکاری

 .0395آبان  09و  09، تأميننفرانس ملی لجستيک و زنجيره ، دومين ک"تأمينزنجيره 

 بررسی ارتبط دارایيهای نامشهود سازمان ازمنظر رشد و یادگيری مدل " ،و مجتبی اميدی امیر شکاریBSC  با مدل

EFQM"،  0395هران، تير ت ،مدیران کيفيت المللیبينهفتمين کنفرانس. 

 با استفاده از  تأمينناب در زنجيره  سازیپيادهارزیابی " ،مازینو محمد صادقی چ ، سهيل فالحيانامیر شکاری

 .0395تأمين، آبان ، دومين کنفرانس ملی لجستيک و زنجيره "های اندازه گيری عملکردشاخص

 مدیریت عملکرد سيستم " ،و اميرحسين خسروجردی امیر شکاریHSE سومين "به کمک کارت امتيازی متوازن ،

 .0395بهمن  05و  00بنادر، ایمنی در کنفرانس ملی

 های پایين به باال بر دهای بررسی نقش خالقيت و نوآوری در چرخه حيات" ،زاده دربانو موسی زمان امیر شکاری

 .0395تير  تهران، ،مدیران کيفيت المللیبينهفتمين کنفرانس  ،"EFQMمدل  یتوانمندساز

 شش  المللیبين، نخستين کنفرانس "نيل به تعالی سازمانی شش سيگما راهکار" ،و محمد امين آذرمهر امیر شکاری

 .0395مرداد  09و  09سيگما، 

 و مدیریت  تأمينیکپارچه سازی مدیریت زنجيره " ،، الهام آخوندی، فاطمه فتح اللهی و شيده صيادمنشامیر شکاری

 .0395آبان  09و  09، تأمين، دومين کنفرانس ملی لجستيک و زنجيره "ارتباط با مشتری

 دومين کنفرانس ملی مهندسی  ،"مهندسی ارزش و تفکر ناب" ،شميه انارکی و شادی فربودیها، محمدامیر شکاری

 .0390، آذر هرانت ،رانایدانشگاه علم و صنعت ، رانایارزش

 ورهای نقش مهندسی ارزش در انتقال تکنولوژی به کش"، رج محمدفام و نوا سيمایی و مهشيد ذوالنورنياای ،امیر شکاری

 .0390نادر،  بهمن منی بایدومين کنفرانس ملی ،"منیای در حال توسعه از منظر
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  های ابتکاری و سه معياره توسط الگوریتمزمانبندی تک ماشين با هدف مسألهحل "، شکاری امیررضا توکلی مقدم و

 .0393، هران، تدانشگاه صنعتی اميرکبير، صنایعمهندسیالمللی کنفرانس بين ،"ژنتيک

  المللی مهندسی هشتمين کنفرانس بين ،"تهای ساخجهت پروژهمهندسی ارزش " ،امیر شکاریرضا توکلی مقدم و

 .0393 تهران، دانشگاه تربيت مدرس ،مکانيک

  ،تعيين راهکار  تدوین و بکارگيری متدولوژی مهندسی ارزش جهت" ،، عليرضا مهرابیامیر شکاریرضا توکلی مقدم

 .0393، تهران، دانشگاه صنعتی شریف ،المللی مدیریتدومين کنفرانس بين ،"پتروشيمیمناسب در یک مجتمع 

  مدل علی معلولی برای معيار رضایت مشتری در مدل تعالی کيفيت اروپا  ارائه" ،امیر شکاریکامران رضایی وEFQM 

 .0390 ،تهران ،مدیران کيفيت المللیبينچهارمين کنفرانس  ،"

 تجهيزات استراتژیک تأمينبکارگيری مهندسی ارزش در " ،، محمود رضا شمسامیر شکاریشميه انارکی، هامحمد 

 .0390آذر  ،تهران ، مهندسی صنایع المللیبين کنفرانسچهارمين  ،"بندری

  ،جهت بهينه سازی واحد اسيد فسفریک در یک مهندسی ارزش "و عليرضا محرابی  امیر شکاریرضا توکلی مقدم

 .0390آذر  ،تهران ،رانایدانشگاه علم و صنعت، رانای مين کنفرانس ملی مهندسی ارزشدو ،"مجتمع پتروشيمی

 بکارگيری تکنيک " ،اميرحسين خسروجردی و مهسا خسروجردی ،امیر شکاریAHP بندی راهکارهای جهت اولویت

مهر  09و  09، مينتأمدیریت زنجيره  المللیبين، نخستين کنفرانس "تأميندر زنجيره  SCORشده توسط مدل  ارائه

0391. 

  030شماره  00سال  ،مجله تدبير، "وریمهندسی ارزش ابزار قدرتمند بهره"، امیر شکاریرضا توکلی مقدم و. 

 0390، بهار و تابستان 0شماره  ،سری دوم، "ایرانمهندسی ارزش ـ فصلنامه عمران" امیر شکاری. 

 

 

 ی تحقیقاتی در حال انجامهامقاالت و پروژه

 تأليف ( و نگارش کتاب در زمينه مدل تعالی سازمانیEFQM ) 

 ی لجستيکیهاسيستمو  تأمينو نگارش کتاب در زمينه مدیریت زنجيره  تأليف 
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 ی جيبی در زمينه مهندسی صنایعهاو ترجمه کتاب تأليف 

 مدل پيشنهادی جهت سنجش عملکرد سيستم  "و اعتبار سنجی  سازیپيادهHSE  مبتنی بر مدل تعالیEFQM" 

 A. Skekari, N. Simaee, “A Mathematical Model for Customer Satisfaction In a Competitive 

Market” Elsevier Journal of Computer & Industrial Engineering, 2006-2007. 
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 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 معید حق نویس

 

 سوابق تحصیلی 

 (.53/05) معدل  – 0319تا  0315 –دانشگاه صنعتی امير کبير  -حليل سيستم هاکارشناسی : گرایش برنامه ریزی و ت 

 (.GAبه با کمک الگوریتم ژنتيک ) –: طراحی و توسعه نرم افزار بهبود دهنده نمودار از  عنوان پروژه پایانی

 

 92/01معدل  0390تا  0392-دانشکده فنی دانشگاه تهران -کارشناس ارشد مهندسی صنایع 

 طراحی فراگير سيستم اطالعات و سيستم توليد به وسيله شبيه سازی. روژه پایانی:عنوان پ

 سمينار کارشناسی ارشد: بررسی روش های خود ارزیابی سازمان با استفاده از مدل های تعالی.

 

  ،0203دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه ایالتی آریزونا، ایاالت متحده امریکا 

 

 سوابق آموزشی

  ،دانشگاه علم و صنعت  –برنامه ریزی و کنترل موجودی، اصول شبيه سازی، کاربرد کامپيوتر در مهندسی صنایع کنترل پروژه

 گروه مهندسی صنایع  –واحد بهشهر  -ایران

  آکادمی توف ایران  –مباحث نوین در مدیریت پروژه– ( آلمانYUV Academy) 

  )دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی اميرکبير –اندازه گيری دقيق )مترولوژی 

 شرکت مهاب قدس( –) دانشکده فنی دانشگاه تهران  –شرکت مهاب فنی  -مدیریت پروژه 
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 ( دوره مدل تعالی کيفيت اروپاEFQM )– شرکت فراپردازش 

 (دستيار تدریس سيستم های منعطف توليدیFMS )–  دانشکده مهندسی صنایع –دانشگاه صنعتی امير کبير 

 شر -مدیریت پروژه(کت صنایع هواپيمایی ایرانIACI) 

  تدریسEXCEL- نماینده( دانشکده صنایع دانشگاه اميرکبير، کارخانه سایپا، شرکت سرور رایانهHP.. شرکت ساپتا و ) 

  دانشکده مهندسی صنایع –دانشگاه صنعتی امير کبير  –تدریس آزمایشگاه کامپيوتر 

 

 ییسوابق اجرا

  وزارت نيرو( -ه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی ) دانشکده فنی دانشگاه تهرانموسس –مدیر پژوهش و کارشناس ارشد 

 مشاور مدیر عامل و مدیر طرح و برنامه در شرکت توليدی بازرگانی کيانيت و کارخانه کيان رنگين 

 عضو کميته اجرایی کنفرانس بين المللی مهندسی صنایع 

 ( پروژه بکارگيری مهندسی ارزشVEدر صنایع ) )پتروشيمی رازی) دانشکده فنی دانشگاه تهران 

 مشاور پروژه عارضه یابی سازمانی شرکت صنایع غذایی شقایق 

 مشاور پروژه عارضه یابی سازمانی شرکت گستره کيفيت سپاهان 

 آکادمی توف ایران  -مدیر پروژه عارضه یابی شرکت صنایع پوشش ایران– ( آلمانTUV Academy) 

 آکادمی توف ایران  –مانی شرکت الياف ایران پروژه عارضه یابی ساز– ( آلمانTUV Academy) 

  پروژه به سوی تعالی صها )بکارگيری مدلEFQM – (شرکت صنایع هواپيمایی ایرانIACI) 

  طراحی سيستم مدیریت و کنترل پروژه– ( شرکت صنایع هواپيمایی ایرانIACI.) 

 ده مهندسی صنایع دانشگاه امير کبيردانشک –شورای صنفی دانشجویان  -سرپرست گروه علمی 

 ( راه اندازی و تهيه راهنمای کارگاه سيستم های منعطف توليدیFMSدانشکده مهندسی صنایع دانشگاه اميرکبير ) 

 همکارکانون دانشجویان انجمن مهندسی صنایع ایران 

 پروژه ارزیابی کاروزمان در کارخانه شهيد قندی 
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 ب خودروپروژه طراحی کارخانه، کارخانه شها 

 ( پروژه سيستم های اطالعات مدیریتMISشرکت نگاه ) 

 

 تالیفات و پروژه های تحقیقاتی   

  دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه اميرکبير 0311دبير اجرایی اولين همایش داخلی 

 

 مقاالت

 A Mathematical Model of A Multi-Criteris Parallel Machine Scheduling Problem: A 

Genetic Algorithm – International journal of Engineering – Ministry of Science and 

technology-Article in Press. 

 

 The Compilation of Strategic Program in the Energy Domain of Iran. International 

Symposium on Industrial Electronics IEEE-ISIE2006. Montreal, Canada. 

 An Efficient Algorithm for a Multi-Criteria Parallet Machine Scheduling Problem With 

Sequence-dependent setup time. The 5th International Symposium on Intelligent 

Manufacturing Systems. 2006.Sakarya, Turkey. 

 

  چهارمين کنفرانس بين المللی مهندسی صنایع  –و زمانبندی کارها ارائه یک مدل ترکيبی برای انتخاب ماشينهای مواری-

 ایران.-تهران-0390

 

 Design and Assessment of The Integrated Information, Business Process and 

Production System by Simulation. 5th International Conference on Analysis of 

Manufacturing  System – Production Management. 2005.Zakynthos Island, Greece. 
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 Assessment of a Complex Machine Mix Problem by Integrated Simulation and AHP 

Modeling. 5th International Conference on Analysis of Manufacturing Systems- 

Production Management. 2005.Zakynthos Island, Greece. 

 

  دومين کنفرانس بين  –تدوین و بکارگيری متدولوژی مهندسی ارزش جهت تعيين راهکار مناسب در یک مجتمع پتروشيمی

 ایران. –تهران  – 0393 –المللی مدیریت 

 

 Design of an integrated information and Production system via computer simulation – 

33rd Internatioonal Conference on Computers and Industrial Engineering – 2004-Jeju – 

Korea. 

 Modeling a machine mix problem with complex service and queue priorities- 33 rd 

Industrial Engineering – 2004-Jeju – Korea. 

 

  0319صنایع دانشگاه صنعتی اميرکبير  دومين همایش داخلی دانشکده –الگوریتم ژنتيک  –الگوریتم های تکاملی. 

  طراحی و توسعه نرم افزار بهبود دهنده نمودار از– ( به با کمک الگوریتم ژنتيکGA)- هشتمين همایش مهندسی صنایع- 

 ایران. –قزوین 

 

مقاالت و پروژه های تحقیقاتی در حال انجام 

 ا.تاليف کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه: مدلها و ابزاره 

 Modeling and assessment of risk Models phases in project management. In 

progress paper. 

 The Compilation of Strategic program in the Energy Domain of Iran. In progress 

paper. 

 A mixed Integer Programming to Minimize Machine Cost, Earliness and 

Tardiness Penalties. In progress paper. 
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 Design of  The Integer Programming to Minimize Machine Cost, Earliness and 

Tardiness Penalties. In progress paper. 

 Modeling a Machine Mix Problem With Omplex Service and Queue Priorities. 

In progress paper. 

 با همکاری موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی. Gude to energy Managementترجمه کتاب  
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 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 میثم موالنا

 

 سوابق تحصیلی

 کارشناسی مهندسی مکانيک، حرارت و سياالت

 دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

 سوابق و تجارب كاری

 مدیر دپارتمان انرژی، مهندسين مشاور رسا -1

 0393، اجرایی پروژه تدوین استراتژی، شرکت پاالیش نفت تهران مدیر -2

 0393، شرکت پاالیش نفت تهران، EFQMکارشناس پروژه تعالی سازمانی مبتنی بر  -3

 0390مدیر اجرایی پروژه مدیریت استراتژیک، مجتمع پتروشيمی مکران،  -4

 0393ازار، کارشناس پروژه مدیریت استراتژیک، شرکت البراتوارهای داروسازی ارس ب -5

 0390کارشناس پروژه مدیریت استراتژیک، گروه صنعتی پليمر بوشهر،  -6

 0390، گروه صنعتی پليمر بوشهر، EFQMکارشناس پروژه تعالی سازمانی مبتنی بر  -7

 0395 -0390های آسياتک، مدیر پروژه استقرار سامانه مدیریت دانش، شرکت انتقال داده -8

 0393 – 0390ی کشور، ارزیاب سازمان تنظيم مقررات رادیوی -9

 0390 -0393سازی مصرف انرژی، شهرداری تهران، پروژه بهينه -11

 0395مدیر پروژه مدیریت دانش، بيمه سامان،  -11

 AQA ،0395های آسياتک، ارزیاب جایزه کيفيت شرکت انتقال داده -12
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  شركت مشاور انرژی اكسین شاره سازه:مدیر فنی 

 0390ه کل بندر و دریانوردی خرمشهر، سازی مصرف انرژی الکتریکی، ادار بهينه -1

 0390سازی انرژی مصرفی، سازمان نوسازی مدارس استان خوزستان، پروژه بهينه -2

 0390سازی روشنایی دپوی نفتی، شرکت اتصال پترو اروند، پروژه نصب و بهينه -3

 0392ای فرایندهای خشک کردن، ماهشهر ریزی اولين کنفرانس خاورميانهمدیر برنامه -4

 

 تا كنون: 1391آوران فنون پتروشیمی، ماهشهر، فنی، شركت ره مدرس 

  0390های تبرید و سردخانه، دانشگاه شهيد چمران، تدریس دوره ابتدایی و پيشرفته سيستم -0

 0390های نو، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، آبان تدریس دوره آشنایی با انرژی -0

 0390ان اهواز، آبان ، دانشگاه شهيد چمرAspenآموزش نرم افزار  تدریس -3

 90تدریس دوره سوخت و احتراق، نيروگاه رامين اهواز، آذر  -0

 90تدریس دوره کندانسور و برج خنک کن، نيروگاه رامين اهواز، آذر  -5

 

  ،تا كنون 1392مدرس فنی، شركت پتروشیمی رازی، ماهشهر 

 0390های حرارتی، پتروشيمی رازی، بهمن تدریس دوره آشنایی با مبدل -0

 0390دوره آشنایی با انواع کمپرسورها، پتروشيمی رازی، اسفند  تدریس -0

 0393تدریس دوره آشنایی با انواع پمپها، شرکت پتروشيمی رازی، آبان  -3

 

 در سمینارهای صنعتی: سخنرانی -

 0393سخنرانی در مورد انرژی و نقش آن در توسعه صنایع باالدستی، شرکت پتروشيمی مارون،  -0

 0393سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی بزرگ، شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب، سخنرانی در مورد بهينه -0



 

 628-11258682تلفکس:  628-66422566تلفن:  2، واحد 81شهيد بهشتی، خيابان پاکستان، کوچه چهارم، پالک  تهران: خيابان
  WWW.RASA-CO.ORG 
   

121     
 

 828                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 0390سخنرانی در مورد مصرف انرژی در منابع روشنایی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر،  -3

 0395، 0390های آسياتک، سمينار مدیریت دانش، شرکت انتقال داده 5 -0

 0395سمينار مدیریت دانش، بيمه سامان،  3 -5

 

 های نرم افزاریمهارت

 Microsoft Office (Word, Excel, Power point, Outlook) 

 ANSYS Workbench 

 Design Builder 

 Simprosys 

 ADAMS 

 Fluent 

 

 های خارجیزبان

 در زبان انگلیسی GREو  TOEFLدارای   -

 آشنایی كامل با زبان آلمانی -

 

 هاكتاب

 0393انوسياالت: دانش و فناوری، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز، آبادی، ن رضا نقره و امين میثم موالنا  

  رسانش پيشرفته، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز )در حال تاليف(میثم موالناسالم بعنونی و ، 
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 ISIمقاالت 

 Maysam Molana and Salem Banooni, Investigation of Heat Transfer Processes 

Involved Liquid Impingement Jets: A review, Brazilian Journal of Chemical 

Engineering,   Vol. 30, No. 03, pp. 413 - 435, 2013. 

 Salem Banooni, Hossein Zarea and Maysam Molana, Thermodynamic and Economic 

Optimization of Plate Fin Heat Exchangers Using the Bees Algorithm, Heat Transfer – 

Asian Research, DOI:10.1002/htj.21087. 

 Salem Banooni and Maysam Molana, Color Change of Flat Bread during Baking in an 

Impingement Oven, Journal of Food Processing and Preservation (Under Review). 

 

 مقاالت كنفرانس

 Salem banooni and Maysam Molana, Variation of Heat Transfer Coefficient in 

Impingement Oven, 7th Asia-Pacific Drying Conference, China, 2011  

 Maysam Molana and Sina Izadi, Heat Transfer in an Impingement Oven, 1st Middle 

East Drying Conference, Iran, 2012. 

 Salem Banooni and Maysam Molana, Investigation of Flat Bread Surface Color 

Variation in an Impingement Oven During Baking, 1st Middle East Drying 

Conference, Iran, 2012. 
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 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 پژمان گلجان

  سوابق تحصیلیسوابق تحصیلی

oo  مدیریت صنعتی ی کارشناس  

  

  ییییسوابق اجراسوابق اجرا

o بر اساس مدل های انتقال دادهسازمانی شرکت تعالی  مشاور( آسياتکEFQM ) 

o بر اساس مدل  مشاور( تعالی سازمانی پاالیشگاه نفت تهرانEFQM) 

o های آسياتکبازنگری در نظام فرآیندی شرکت انتقال داده 

o بر اسار داروطراحی نظام فرایندی در البراتوا( مدل  سسازی ارس بازارEFQM) 

o  بر اسا در گروه توليدی پنبه ریز سازمانیمشاور تعالی( مدل  سگروه صنعتی پليمرEFQM) 

o بر اسا( مدل  سکارشناس ارشد پروژه تعالی سازمانی شرکت خدمات انفورماتيک ایرانEFQM) 

o مدیر پروژه تعالی سازمانی بانک مهر اقتصاد ایران 

o کارشناس ارشد تعالی سازمانی شرکت مهندسين مشاور گراید پيشرو 

o تعالی سازمانی شرکت پویه پرداز افق مدیر پروژه 

o  ارزیاب ارشدAQA تک( بر مبنای مدل تعالی سازمانی )زنجيره ارزش آسياEFQM  و ساختار مدلCRA 

o مدیریت دانش ار ستقرای ایت کليه عناصر شرکت براجهت هد شرکت نوساز مدیر تعالی 

o   شعبه(ن و ستااشعب ر موادیریت ـمی، مرکززه )حو مهرری عتباو امؤسسه مالی مدیریت دانش در ار ستقروژه امدیر پر ،

  گنبد سبزری عتباانی وتعا، میهنازان فرالحسنه سرا ضقرری عتباامؤسسه 
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o مدیریت دانش زی اـسده اـجهت  پي د(قتصاا)بانك مهر  مهرری عتباو امؤسسه مالی ور مشا  

o  درو خون صنعتی کرماوه ربسته به گوا دروین خواورشركت در  ت استقرار مدیریت دانش جهوره مشا 

o ن،فرهنگياه خيروق ذمتعلق به صندن فرهنگیااری سرمایهگذی اـرکتهـشدر مدیریت دانش ار ستقروژه امدیر پر 

 ن نیاایرایبهشت اری اردگزركا

o  ت طالعاانوین وری شرکت فنادر استقرار مدیریت دانش وژه مدیر پر 

o ت و آهن فوالد بافق مجتمع معدنی و صنعمدیریتی ی سيستمهای، یزحرطرل مسئو 

o  ی هاوژهمدیریت پرم نظای یزحرطرEPC ح مدیریت طرری بافق با همکاد فوالح طر 

o    مجتمع معدنی و صنعت و آهن فوالد    بافقی یرساختهاداری از زبرهبهرار و ستقراجهت ی پيگير 

o رس جهانپاوه مانی گرزسال تحو وژهتيم پردر عضویت ن و جهاز گاوپترور مانی شرکت مهندسين مشازساری معماوژه مدیر پر 

o ت محيطی ـیس؛ زيمیـشوپترز و اـگ، تـصنایع نفه یژومدیریت کيفيت ی سيستمهااری از نگهدار و ستقری، ایزح رطرل مسئو

 ن جهاز گاوشرکت پترای در شت حرفهابهدو یمنی اسيستم مدیریت و 

o در انی ـنساابع ـثربخش مناتوسعه ی یندهاآفرار رستقن و اجهاز گاوشرکت پتردر نسانی اجامع مدیریت م نظاوژه پری مجر

 ن مازسا

o ارد تاندـسی ااـر مبنـت بـدیریت کيفيـسيستم ماری نگهدوژه پرس شنارکاISO 9001:2000  وISO 9001:2008 

  ریبختیال و محارچهاو  رسفای ستانهاای امنطقهآب ی شرکتهادر 

o ارد تاندـسی ابر مبناه شدی یزحرطر سيستم مدیریت کيفيتاری از جهت نگهدوره مشاار و ستقراISO 9001 یش ارـیو

درو توسعه خوزان، جانبان و مستضعفاد بسته به بنياوا خانهور مهندسین مشای شرکت هادر  2008و  2000ی سالها

 رسپهر منو، نرزیمهندسی ، وپیشرای گرور مهندسین مشال، یزدرو دخوان یرابسته به شرکت وا راـك

o ارد ستاندی ابر مبناه سيستم مدیریت کيفيت مستقر شدد بهبواری و نگهدل مسئوISO 9001:2000  در شرکت نوساز 

o شرکت نوسازی هایتژاستراین وعضو تيم تدی و هبررابير کميته د 

o  ار ستقراکميته در عضویتMIS  نوسازشرکت ی هاو روشیت مدیریت سيستمها ربا محون مازسادر 
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o ارد تاندـسس اساابر شرکت بنياد استاندارد ستم مدیریت کيفيتسيار ستقری و ایزحرطروره مشاوژه مدیر پرISO 

م، یال، اغربین بایجا، آذرشرقین بایجاآذری هان ستااصنعتی ت تحقيقاارد و ستاندال ـکدر ادارات  9001:2000

 ی مركزن، گلستا، حمدابویر و كهگیلویه ن، كرمان، ستادكر ،مـقری، اـبختیل و محارچها، بوشهر

o ارد تاندـسی ااـر مبنـت بـسيستم مدیریت کيفيار ستقری و ایزحررطوژه مدیر پرISO 9001:2000  اـرکتهـشدر 

 ،تـشرایی ـیوی دررـنیی تخصصهازش موآفرماندهی ، ممزوه زبسته به گروان بایجاد آذرفرزی نوشابه سا

 یایی منجیلاران درتفنگده شکدزموآدهی ـفرمان

o ی زـیحررـق طـطریارو از دیاشرکت کيمو پليمر بوشهر وه گروش در ابی فریزاربازه حوی هبرو راماندهی زساوره، مشا

 وش فرو یابی زارمانی مدیریت بازسار نيز ساختاوش و فرو یابی زاربای یندهاآفرو برنامهها اف، هد، اهادهبررا

o ارد تاندـسی ااـر مبنـبن مشتریات سيدگی به شکایام رنظاار ستقری و ایزحرطروژه پرس شنارکاISO 10002:2004  در

 یا پونل رت آرنيز تجازان و سوزصنعتی گای توليد، مرکيدی شرکتها

 

 آموزشی:سوابق 

o  مدرس دوره تعالی سازمانی بر اسال مدلEFQM   مدیران بانک مسکن 

o  مدرس دوره تعالی سازمانی بر اسال مدلEFQM  شرکت نوساز وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

o الی سازمانی بر اسال مدل مدرس دوره تعEFQM  شرکت سرمایه گذاری فرهنگيان 

o  مدرس دوره تعالی سازمانی بر اساس مدلEFQM   اصفهان و قم ،بانک مهر اقتصاد و در حوزه سرپرستی استانهای تهران 

o  مدرس دوره تعالی سازمانی بر اساس مدلEFQM برای شرکت صبا نت 

o ی هااردستاندس اساابرن گاواژشنایی با مبانی آشی زموی آهارس دورهمدISO 9000 ت ماالزو اISO 9001  در ادارات

اران تفنگده شکدزمو، آشترتخصصی ی شهازموآمرکز فرماندهی ن، کرماو قم ری، بختيال و محارچهای ستانهاارد استاندال ـک

، دین طوسیـلاير ـه نصـجاخوی اـههنشگادانيز و ... و شرکت خانه ن، بایجاد آذرفرر، کادرو توسعه خوی شرکتها، یایی منجيلدر

 ب و...جنوان سالمی تهراز آزاد اشيرران، ندزماان، هدزا

o شرکت ری مدیریت با همکای سيستمهاوران شی تربيت مشازمورس دوره آمدTUV Rheinland  ی هاهنشگاداسطح در
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 ب )دو دوره( جنوان سالمی تهره آزاد انشگادوره(، دامل )پنج ل ـ آشماه نشگادامحل ارن و در ندزمان ستاا

o از )دو دوره(، پزشکی شيررس، اـجهانپوه رـگدر ت ـیسزمحيط و یمنی ، اشتامدیریت بهدم شنایی با نظاآشی زمورس دوره آمد

 نلماآ TUV Rheinlandشرکت ری با همکاان تهرت تحقيقام و حد علوو اسالمی ه آزاد انشگاران و داندزماه نشگادا

o ی اـر مبنـبن تریاـمشت کایاـه شـيدگی بـسن و رتریاـمشات شيابی نظری ارزظامهاشنایی با نآشی زموی آهارس دورهمد

ی دـتولين و اـکرمن سيماان، کاچيری شرکتهادر  ISO 10002:2004و  ISO/ TS 10004:2010ی هااردستاندا

ری قم با همکان تاساصنایع ب و جنوان تهره آزاد نشگاو داشرقی ن بایجاران، آذرندزمای هاه نشگا، داستيلب انعتی ناـص

 میسکان راد و ایان آرپيشگامای شرکتهان و لماآ TUV Rheinland  رکتـش

o ستگی م آراشنایی با مبانی نظارس دوره آمد(5s)  ای رـگری، اـبختيل و اـمحرچهارس، اـفای منطقه ی آب شرکتهادر

 ب سالمی بناران، آزاد ادنزمای هاهنشگاری و دابختيال و محارچهان ستااجتماعی اکل تأمين و، اداره پيشر

o هرـبوشران، دـنزمان، فهاـصان، اتهری هان ستااصنایع ه یژویند آشنایی با مبانی مدیریت فرآشی زموی آهارس دوره مد ، 

o زه حوو عب ـشن اـکنرکاان و دیرـمآن، تابعه ری و ادارات بختيال و محارچهان ستااجتماعی اکل تأمين اداره شد ان ارمدیر

رس مدنلماآ TUV Rheinlandشرکت ری مهر با همکاری عتباو اقم مؤسسه مالی رگ و بزان تهری ستانهااسرپرستی 

 ن لماآ TUV Rheinlandتأیيد رد مدیریت کيفيت موزه شی حوزموی آهااح دورهطر و

 

 دوره های آموزشی گذرانده شده:

o ارد ستانداISO 19011:2002 شرکت رت تحت نظاNigel Bauer در جهت ثبت ن نگلستااIRCA ننگلستاا 

o ت، ماالزاتشریح ، یمنی مبانیامدیریت ارد ستاندس اساایی براغذاد شت موابهدو یمنی اخلی سيستم مدیریت ی دامميز

 یمميززی و مستندسا

o ارد ستاندس اساابرن ضایت مشتریارپایش ی و گيرازهندم انظاار ستقری و ایزحرشنایی با مبانی طرآISO/ TS 10004: 

2010 

o نمشتریات سيدگی به شکایارهنما جهت ط راخطوو نی شنایی با مباآ 

o پا ارومدیریت کيفيت د بنياه ئه شدل ارامدس ساامانی برزسای مدآسرو تعالی ل شنایی با مدآ(EFQM)  یابی د ارزخوو
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 لین مدس اساامانی برزسا

o ل مدس ساانامه بررظهااین وتدEFQM دبهبوی برنامههای لویتبندو او 

o ن تریاضایت مشان ریابی ميزارز(CSM) 

o Excel پيشرفته 

o ر کاو کسب ی هارتمها(MBA) 

o  یابیزارین برنامه باوتدو تهيه 

o ثربخشت اتباطااری اربرقره و کرامذن فنو 

 

 هشی: وبق پژاسو

o  ارد ستانداترجمهISO 9001:2008  

 ست:اگرفته رت صوی سیهاربرت و یل مطالعات ذموضوعاص خصودر همچنين 

o نيز مدیریت کيفيت جامع ای و شت حرفهابهدو یمنی و امحيطی یست ، زمدیریت کيفيتی سيستمها(TQM)  

o  نسانی امنابع 
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 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 پیام نوبهار

 

 سوابق تحصیلی

 رانای توليد صنعتی، دانشگاه علم و صنعت -کارشناسی مهندسی صنایع

  5/01شرده با نمره ارزیابی فنی و اقتصادی توليد مولد هوای ف :عنوان پروژه پایانی

 

 هاسيستمتحليل و بهبود عملکرد  –کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 

 

 سوابق آموزشی

  دوره آشنایی با الزامات سيستم مدیریت کيفيت  32برگزاری بيش ازISO 9001:2000 ی صنعتی امامزاده هادر شهرک

 ...عبداهلل، شماره یک ساری، بهشهر، اداره استاندارد و 

 دوره آشنایی بامميزی داخلی بر مبنای استاندارد  05يش از برگزاری بISO19011 

  5دوره نظام اراستگی سازمانی  32برگزاری بيش ازS  در شهرکهای صنعتی امامزاده عبداهلل، ساری یک، استاندارد و در

 و ... ایپکو، ساپکو،های محتلف مثل بنياد شهيد اصفهان، سازمان صنایعسازمان

  تکنيک شش سيگما دوره آموزشی آشنایی با 02برگزاری بيش از 

  0393ران، ایدر دانشکاه علم و صنعت 0و0استاد حل تمرین در درس تحقيق در عمليات 
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 سوابق اجرایی

 تا کنون 0390يستم آتيه )رسا( از مدیر دفتر مازندران شرکت مهندسين مشاور راهبران س 

 تا کنون 0392اور گرای پيشرو از مدیر فنی شرکت مهندسين مش 

 تا کنون 0391اور گرای پيشرو از مدیر تضمين کيفيت شرکت مش 

  0391های مدیریت کيفيت از سال سيستم المللیبينسرمميز 

  0390ر سازمان بنادر و کشتيرانی، دستگاه جرثقيل کانتينربر د 3اجرای پروژه مهندسی ارزش در خرید 

  در شرکت گرای پيشرو در سال تنکابن به الموت قزوین  3222 ،3مدیر پروژه مهندسی ارزش مسيریابی راه فرعی درجه

0391 

  مدیر پروژه مهندسی ارزش درتعيين مسير آبرسانی سد منگل آمل بر روی رودخانه هراز به دشت و جنگل منگل توسط

 0395در شرکت گرای پيشرو در سال  ی موجود در منطقه،هاکانال

  0391برق بوشهر، در سازمان توزیع اجرای پروژه مهندسی ارزش 

  مدیر پروژه استقرار سيستم مدیریت کيفيت و مدیریت تعالی سازمانی بر مبنای مدلEFQM تان امام خمينی در بيمارس

 0391)ره( ساری، 

  0391،ی مدیریت کيفيت در شرکت نقره فامهاسيستممدیر پروژه استقرار                    

  ی مدیریت کيهاسيستممدیر پروژه استقرار( فيت یکپارچهIMS  ،در شرکت گرای پيشرو )0395 

 ( مدیر پروژه استقرار سيستم مدیریت یکپارچهIMS  ) ،0391در شرکت باهوکالت 

  0391ر شرکت نان و شيرینی تندیر، ی مدیریت کيفيت دهاسيستممدیر پروژه استقرار 

  0391يت در شرکت پليمر ساحل، ی مدیریت کيفهاسيستمکارشناس پروژه استقرار 

  0391سامان نوین بهشهر،  ی مدیریت کيفيت در شرکتهاسيستممدیر پروژه استقرار 

  0391،يت در شرکت آجر و سفال کلتی مدیریت کيفهاسيستممدیر پروژه استقرار 

  0391در شرکت آجر و سفال البرز،  ی مدیریت کيفيتهاسيستممدیر پروژه استقرار 

  0391يفيت در شرکت زرین پالستيک، ی مدیریت کهاسيستممدیر پروژه استقرار 
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  0391يفيت در شرکت هژیر پالستيک، ی مدیریت کهاسيستمکارشناس پروژه استقرار 

  0391در شرکت سازه و ساخت ساری،  ی مدیریت کيفيتهاسيستممدیر پروژه استقرار 

  0391شرکت کشت و صنعت باغ پيرا،  ی مدیریت کيفيت درهاسيستممدیر پروژه استقرار 

 0399کت روئين سطح طبرستان، ی مدیریت کيفيت در شرهاسيستمر پروژه استقرار مدی 

 ،منی و محيط زیست ایمدیر پروژه استقرار سيستم مدیریت بهداشتHSE-MSدر شرکت آراز پایه ميانه ، 

 ،منی و محيط زیست ایمدیر پروژه استقرار سيستم مدیریت بهداشتHSE-MSدر شرکت خناوند پوشش ، 

 منی و محيط زیست ایروژه استقرار سيستم مدیریت بهداشت،کارشناس پHSE-MSدر شرکت ساختمانی شوسه ، 

 ،منی و محيط زیست ایمدیر پروژه استقرار سيستم مدیریت بهداشتHSE-MSدر شرکت حقيقت ساز عمران ، 

  اجرای پروژه شش سيگما در خط توليد موتور پژوL3 گ( همکار اصلی در )نشتی روغن از ناحيه کاسه نمد ته ميل لن

 0390 ،روران خودایطراحی موتور

 ران ای عضو تيم اجرای پروژه شش سيگما در خط توليد پيکان )شل کردن سيت و استکانی( همکار اصلی در طراحی موتور

 0390خودرو، 

  ،0391مدیر کنترل پروژه سد منگل  

 0395 ،مدیر کنترل پروژه مطالعات سد بليران  

 0390 ،العات سد شيادهمدیر کنترل پروژه مط  

  ،0390مدیر کنترل پروژه مطالعات سد راميان  

 0392عرب خيل، سرخرود، کله بست،  ،مدیر کنترل پروژه مطالعات سد الستيکی تاالر بابلرود  

 0390برداری و طراحی کمربندی قائمشهر، مدیر کنترل پروژه نقشه  

 0390 ،مدیر کنترل پروژه تهيه نقشه توپوگرافی کمربندی ساری  

 ،0391مدیر کنترل پروژه تهيه نقشه شهری نوشهر  

  0395 ،تنکابن 3222مدیر فنی پروژه مطالعه مسير راه  

 0391 ،رودبارک –کنگرچال  -مدیر فنی پروژه مطالعه مسير راه گزناسرا  
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 0391 ،مدیر فنی پروژه مطالعه مسير راه رودبارک نور  

 0395هزار جریب نکا،  -ییمدیر فنی پروژه مطالعه مسير راه بندبن ال  

  0391 –نج بلده نور  –بل قلم لوت  –مدیر فنی پروژه مطالعه مسير راه بين و برکن  

  ،0392مدیر پروژه تهيه رودخانه تجن و کليه انهار ساری  

 0391ی سد گرمرود در زمينه مهندسی ارزش، هامشاور پروژه گمانه  

 0395ه مهندسی ارزش، مشاور پروژه مطالعات اراضی سد منگل در زمين  

  0395سيستم کارمحور در شرکت گرای پيشرو،  سازیپيادهطراحی و  

  0390سيستم نگهداری و تعميرات در شرکت پيشرانه،  سازیپيادهطراحی و  

  0393پکو واحد مرکزی، ای سيستم نگهداری و تعميرات در شرکت سازیپيادهطراحی و  

  0390طبرستان، مدیر پروژه زمان سنجی کارخانه فوالد  

  5مدیر پروژه استقرار سيستمS  0395 ،در شرکت گرای پيشرو  

  5مدیر پروژه استقرار سيستمS   نمایندگی رسمی شرکت( در شرکت پرشينHP ایدر)0390 ،ران  

  5مدیر پروژه استقرار سيستمS  ،0390در شرکت پویش هماهنگ افق  

  5مدیر پروژه استقرار سيستمS  0395داز افق، در شرکت پویه پر  

  5 سازیپيادهعضو تيمS 0395تا  0390ران خودرو ایدر طراحی موتور  

 0395تا  0390 ،ران خودروایمتخصص فنی عيب یابی خودرو در  

 0390پکو(، ایران خودرو )ایفعاليت در دپارتمان مميزی داخلی  

 0390پکو، ایفعاليت در دپارتمان تضمين کيفيت  

  مشاور بازرگانی شرکتVALEO  ،0391تا  0395فرانسه در شمال کشور  

  0395نسوز، موتورهای درو المللیبينمدیر اجرایی کارگاههای آموزشی همایش  
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 ی پژوهشیهاسوابق فعالیت

  ارائه مدل دایناميک برای مدیریت انرژی در چار چوب مدل تعالی کيفيت اروپاEFQM  

 کتاب استاندارد  تأليفOHSAS: 18001:2007، ورانآشارات فن انت 

 An integrated and  multivariate model and designing experiments approach for assessment of 

micro and macro ergonomic factors:  the case of gas refinery , journal of research in health 

sciences(JRHS) , school of public health  Hamadan university  of  medical  sciences.2008 

 

 آموزشی گذرانده شده هایدوره

  آشنایی با الزامات مميزی داخلیISO/9011/2000 

  آشنایی با الزامات   ISOQS/9000  

  آشنایی با ابزارهای کيفيتFMEA ،PPAP، APQP، SPC، MSA                         

  دوره آموزشی الزامات و مستندسازیISO 9000  

  اشنایی با الزامات استانداردISO /TS 16949  

 ور فراگير تعميرات بهره نگهداری وTPM  

  اشنایی با مدلEFQM  

  تربيت ارزیاب و خود ارزیابی بر مبنای مدلEFQM  

  مدیریت و کنترل پروژه 

 مدیریت و مهندسی ارزش 

 آشنایی با شش سيگما 

  5نظام آراستگیS  

 ایمدیریت توليد حرفه 

 تراتژیک مدیریت اس 

 مدیریت رضایت مشتری 
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 888                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

  تأمينمدیریت زنجيره 

 

 سوابق عضویت

 رانای عضو انجمن مهندسی صنایع 

 رانای عضو جامعه مشاوران 

 عضو باشگاه پژوهشگران جوان 
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 885                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 محمد مهدی كاغذچی

 

 سوابق تحصیلی

 اميرکبيردانشگاه صنعتی   –مهندسی صنایع  -کارشناسی  

 کارشناسی ارشد- MBA-  دانشگاه صنعتی شریف 

 

 ایمشاوره و مهم ترین سوابق اجرایی

o ریزی استراتژیک وکارشناس برنامهسازمان آب و فاضالب استان تهران،  ریزی استراتژیک،برنامهBSC  شرکت مهندسی ،

 حاسب سيستم  مشاور

o با رویکرد هاسازی استراتژیریزی استراتژیک و جاریبرنامهBSC ریزی شرکت صنعتی سردسازخودرو، کارشناس برنامه

 مشاوره مدیریت گروه آریانا ، مرکزBSC استراتژیک و

o ها با رویکردجاری سازی استراتژیBSCای فارس، دستيار مدیری پروژه، مرکزمشاوره مدیریت گروه آریانا ، برق منطقه 

o ها با رویکردسازی استراتژیجاریBSCای خراسان، برق منطقه 

o ها با رویکردسازی استراتژیجاریBSCای خراسان، برق منطقه 

o شرکت صنعتی سردسازخودرو، مسئول برنامه ریزی استراتژیک و تعالی سازمانی 

o  برنامه ریزی استراتژیک شرکت داروسازی اکسير 

o برنامه ریزی استراتژیک هولدینگ داروپخش 

o  ترکيب مدلهایEFQM  وBSC در هولدینگ داروپخش 

o  ریزی استراتژیک شرکت داروسازی کاسپين تامينبرنامه 

o برنامه ریزی استراتژیک شرکت داروسازی داملران 
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 884                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

o برنامه ریزی استراتژیک شرکت داروسازی ابوریحان 

o  جاری سازی استراتژیها با رویکردBSCشرکت داروسازی ابوریحان ، 

o برنامه ریزی استراتژیک شرکت داروسازی کيميدارو 

o شرکت ایدکو پرس برنامه ریزی استراتژیک 

o عارضه یابی حوزه مدیریت منابع انسانی شرکت فوالد خوزستان 

o عارضه یابی کانالهای ارتباطی کارکنان شرکت فوالد خوزستان 

o  ساله تعالی مجتمع گازی پارس جنوبی 3طراحی نقشه راه 

o طراحی نظام مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان گيالن 

o ای شرکت در جایزه ملی کيفيت غذا و دارومشاور شرکتهای دارویی بر 

o برنامه ریزی استراتژی شرکت گسترش انرژی نوین 

o امکان سنجی ایجاد شبکه توزیع مواد غذایی شرکت توان تامين شفق 

o ( تدوین برنامه بازاریابیMarketing Planبرای محصوالت داروسازی زهراوی ) 

o ونتدوین برنامه بازاریابی برای داروسازی ایران هورم 

o تدوین برنامه بازاریابی برای شرکت صبااستار جهت فروش قطعات یدکی هيوندایی در بازار ایران 

o مطالعات تطبيقی کيفيت گندم، آرد و نان ایران با سه کشور برتر، طراحی نظام توسعه صادرات گندم،  -مرکز پژوهشهای غالت

 حرانآرد و نان ایران و طراحی نظام توليد و توزیع نان در شرایط ب

o  مشاور برنامه ریزی استراتژیک و جاری سازی شرکت مهندسی صدراساحل 

o مشاور جاری سازی استراتژی ها در شرکت ساختمانی مانا 

o مشاور برنامه ریزی استراتژیک و جاری سازی شرکت کنترل گاز اکباتان 

o مشاور برنامه ریزی استراتژیک و جاری سازی شرکت داروسازی راموفارمين 

o تژی صنایع فلزی، کانی های غيرفلزی ، شيميایی، سلولزی و  ماشين آالت کشور+ نظام تامين و توزیع کشورتدوین استرا 

o مشاور برنامه ریزی و جاری سازی استراتژیها در شرکت لعابيران 
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 886                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

o  مشاور استراتژی وBSC بانک مهر اقتصاد 

o استقرار نظام مدیریت عملکرد در شرکت مخابرات ایران 

o  های سردسازخودروبازنگری استراتژی 

o  مشاورBSC بانک تجارت 

o مطالعات بازار و تدوین استراتژی شرکت فومن شيمی گستر 

o سازمان صدا و سيما -طراحی نظام تحقيق و توسعه در حوزه رسانه 

o مشاور پژوهشگاه نيرو در تدوین استراتژی فناوری 

o تدوین استراتژی مرکز پژوهشهای پيشرفته نخبگان وزارت دفاع 

o ری سازی استراتژی های شرکت باالستتدوین و جا 

o تدوین و جاری سازی استراتژیهای شرکت متروی مشهد 

o تدوین و جاری سازی استراتژیهای معاونت بانکداری الکترونيکی بانک آینده 

o تدوین و جاری سازی استراتژی ها کلينيک دندانپزشکی امام خمينی 

o و توسعه فوالد جنوب تدوین و جاری سازی استراتژی ها هولدینگ سرمایه گذاری 

o جاری سازی استراتژی ها سازمان اموال تکميلی 

o تدوین و جاری سازی استراتژی ها مخابرات استان قم 

o تدوین و جاری سازی استراتژی ها پتروشيمی الله 

o تدوین استراتژی ها مرکز تجارت جهانی تهران 

o تدوین و جاری سازی استراتژی ها هلدینگ خوارزمی 

o استراتژی ها کارینگتون تدوین و جاری سازی 

o تدوین و جاری سازی استراتژی ها آلما تجارت آسيا 

o تدوین و جاری سازی استراتژی ها گروه سبالن 
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 882                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 

 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 امید حیدری

 

 

 سوابق تحصیلی

o کارشناسی ارشد-MBA )گرایش مدیریت استراتژیک( 

 

 آموزشی سمینارهای ها ودوره

o کارگاه آموزشی  FMEA , QFD 

o دوره تخصصی مدیریت تکنولوژی 

o گسترش عملکرد کيفيت 

o مميزی داخلی سيستم مدیریت کيفيت- ISO 9000:2000 

o سر مميزس  سيستم مدیریت کيفيت- ISO 9001:2000  

o  دوره آموزشیGreen Belts   سيگما با رویکرد  1براساس روش شناسیAction learning 

o یتعال یبهره ور زهیدوره آموزشی تدوین اظهار نامه جا 

o های آموزش آشنایی با معيار ها و زیر معيار های مدل   دورهEFQM و کارگاه خود ارزیابی 

o آموزشی آشنایی با تعالی سازمانی بر اساس مدل  کارگاهEFQM 

o آموزشی گرید بندی محصوالت به روش  دورهSQFE 

o معيارهای رهبری.خط مشی و استراتژی.کارک(نان.مدیریت مالی.فرایندها.مشتری مداری.دوره جامع پرورش ارزیابNLP) 

o  ( دوره آموزشی تربيت ارزیاب اروپاEAT) 
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 881                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

o کارگاه آموزشی تدوین اظهارنامهWORKSHOP ON SUBMISSION WRITING 

o کارگاه آموزشی خودارزیابیSELF ASSESSMENT TRAINING WORKSHOP 

o کارگاه آموزشی تربيت ارزیابASSESSOR TRAINING WORKSHOP 

o مدیری(  ت ارتباط با مشتریCRM) 

o وری و تعالی سازمانیدورة  تربيت ارزیابی جایزه  ملی بهره 

o ( آشنایی با  روش کارت امتيازدهی متوازیBSC) 

o مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گيری رضایت مشتریان یدوره آموزش 

o آموزشی استراتژی در عمل دوره 

o رپایه استراتژی کسب و کارآموزشی مدیریت فرآیند ب دوره 

o یانرژ تیریمد ستميس یآموزش دوره(ISO 50001) 

o پروژه تیریمد یآموزش دوره 

o رانیا یمنابع انسان زهیجا ابیارز تيترب یآموزش دوره 

o دوره آشنایی با مفاهيم و مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری 

 

 سوابق اجرایی و تخصصی

o شرکت مستمر بهبود و ریزی برنامه کميته 

o های بهبود شش سيگما پروژه استقرار 

o مدل سازی پياده تسهيلگری و مشاوره EFQM  سئوالی 92با روش پرسشنامه 

o شرکت 0؛یتعال زهیجا ندیحضور در فرآ یمتقاض یشرکتها سازی آماده 

o شرکت 3برتر ؛ یمستند سازی تجربيات  موفق سازمانها 

o تدوین کتابچه  ارزیابی کيفيت محصوالت  کليدی 

o یتعال یابیارز ندیوین کتابچة راهنمای متقاضيان حضور در فرآتد 
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 889                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

o وری و تعالی سازمانی:هجایزه ملی بهر یابیارز ندیفرآ 

 0390شرکت ذوب آهن اصفهان؛  -                          0393شرکت فرآب ؛سال -

 0391شرکت مهندسين مشاور ساحل؛  -    0395دک؛یشرکت گلرنگ،شرکت مزدا  -

 0399پرس؛ دکویشرکت ا  -          0391ایران خودرو خراسان؛ شرکت -

 0392بانک مهراقتصاد؛ -                        0399؛3شرکت مپناتوسعه -

 0390بانک پاسارگاد؛ -                              0390پارس؛ یميپتروش-

 0393کاوه:  عيشرکت صن -                                     0393شرکت مپنا؛-

 0390:یشرکت مجتمع گاز پارس جنوب -

o یو استراتژ یدر حوزه رهبر یتجارب برتر سازمان  زهیجا یابیارز ندیفرآ 

o (یصنعت متقاض 9)یمشتر تیتجارب برتر در محور رضا زهیجا ندیفرآ 

o صنعت(1تجارب برتر در محور خدمات پس از فروش) زهیجا یابیارز ندیفرآ 

o انیسنجش رضایت مشتر یوو استقرار  الگ یطراح (CSMی/خدماتیدي()سازمان تول) 

o خدمات پس از فروش یواستقرار الگو یطراح 

o  استانداردISO 10002 یصنعت متقاض  5(؛انیمشتر اتیشکا ستمي)س 

o  استاندارد  ISO 10004یصنعت متقاض  0(؛انیمشتر تیرضا ستمي)س 

o استان مازندران ران؛مخابراتیاطالعات و ارتباطات ا یفناور تيفيک زهیجا 

o و زغال سنگ شمال(  رانیا وميني)شرکت آلومدرو؛يمیا یبهره ور زهیجا یابیارز ندیفرآ 

o ینوآور رانیمد یهايستگیمدل شا 

o (:رانیسبز ا تیری)انجمن مد دفتر کار سبز یابیارز ندیفرآ 

 کرمان یستیسازمان بهز-استان تهران                     یستیسازمان بهز -

 رازيش یستیسازمان بهز-             رانیا یاسالم یجمهر یزبانک مرک -

 مشهد یستیسازمان بهز -گاز استان سمنان                     یشرکت مل -
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 856                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 استان قم یستیسازمان بهز -

 نیاقتصاد نو نگیزيل -

 اميپ یورزش یمجموعه فرهنگ -

o رانیا یمنابع انسان زهیجا یابیارز ندیفرآ 

 رمزگانشرکت برق استان ه -

 )هسا( رانیا یماسازيشرکت هواپ -

o یو نوآور یفناور تیریمد یمل زهیجا یابیارز ندیفرآ 

 کوثر یو اعتبار یموسسه مال -

 گروه مدیریت بازار و مشتری -

o  ارزیاب جایزهAQA آسياتک 

 

 سوابق تدریس و مشاوره

o  کارگاه آموزشیQFD  وFMEA  

o براساس مدل تعالی  آموزشی مرتبط با خود ارزیابی یدوره ها سیتدرEFQM  

o کارگاه آموزشی تربيت ارزیاب  مدل تعالی  سیتدرEFQM 

o براساس مدل تعالی   یسیکارگاه اظهارنامه نو سیتدرEFQM  

o و تسهيلگری در استقرار مدل تعالی  مشاورهEFQM  

o 20001استاندارد  یلگريو تسه مشاورISO (انیمشتر اتیشکا ستمي)س 

o درويمیا یربهره و زهیجا اريو هم مشاور  

o رانیدفتر کار سبز ا تیریمد ستميس اريو هم مشاور 

o مدرس دوره تعالی سازمانی 

o  مدرس دورهAQA شرکت آسياتک 
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 858                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 

 سوابق تالیف

  EFQMکتاب نگرشی جامع بر مدل تعالی  -

 سوالی ( 92) پرسشنامه  EFQMکتابچه خود ارزیابی بر اساس مدل  -

 ای بزرگ برای واحده DQAکتابچه امتياز دهی مدل تعالی  -

 برای واحدهای کوچک و متوسط  DQAکتابچه امتياز دهی مدل تعالی  -

 برای واحدهای خدماتی  DQAکتابچه امتياز دهی مدل تعالی  -

 انیکتابچه راهنمای کالن نظام سنجش و بهبود رضایت مشتر -

 کتابچه نظام خدمات پس از فروش  -

 کتابچه راهنمای استقرارنظام خدمات پس از فروش  -

 یاهنمای تفصيلی نظام سنجش و بهبود رضایت مشترکتابچه ر -

 (CRM)انیکتابچه ارتباط با مشتر -

 رانیمد یستگیکتاب شا -

 باال یسازمان با تکنولوِ کیدر  رانیمد یهايستگیمدل شا یمقاله با عنوان طراح -
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 852                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 وحید دهقان

 

 سوابق تحصیلی

 دانشگاه شيراز –های اطالعاتی گرایش مدیریت سيستم –عات کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطال 

  دانشگاه تهران -ها ریزی و تحليل سيستمگرایش برنامه -ليسانس مهندسی صنایع 

 

 تجارب كاری

 قائم مقام مدیر عامل شرکت ایده ورزان سيستم -

 ریزی و کنترل پروژهمشاور برنامه های ميامیشرکت توسعه بين اللملی سيستم -

 مدیر پروژه طراحی نظام ارزیابی عملکرد مدیران گروه مهندسين مشاور کوشا مدیران آینده نگار -

 عضو تيم پروژه گروه مهندسين مشاور کوشا مدیران آینده نگار -

 ارزیاب ارشد ایده اندیشان کار آمد -

 لکرد مدیر پياده سازی نظام ارزیابی عم گروه مهندسين مشاور کوشا مدیران آینده نگار -

 IMSعضو تيم پياده سازی سيستم مدیریت یکپارچه  گروه مهندسين مشاور کوشا مدیران آینده نگار -

 PMBOK (2008)مشاور استقرار استاندارد مدیریت پروژه  های ميامیشرکت توسعه بين اللملی سيستم -

 استقرار سامانه جامع  مدیر پروژه طراحی و های اطالعاتی مدیریت یکپارچه سما )ساميکس(شرکت سيستم -

 موسس و عضو هيات مدیره تعاونی توليدی صنعتی تيراژه کویر یزد -

 مسئول تامين محتوای کنفرانس بين الملی مدیریت گروه پژوهشی صنعتی آریانا -

 تيم اجرایی کنفرانس گروه پژوهشی صنعتی آریانا -

 موسس و عضو هيات مدیره                    های اطالعاتی مدیریت یکپارچه سما شرکت سيستم -
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 موسس و دبير انجمن علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی –دانشگاه تهران  -

 -موسس و دبير اجرایی نشریه تخصصی گروه مهندسی صنایع  دانشکده فنی –دانشگاه تهران  -

 فن صنایع دانشگاه تهران با نام نشر -

 عضو تيم اینترنشيپ ایران خودرو  -

 

 د متفرقهموار

o ارزیاب جایزه ملی مشتری مداری 

o ارزیابی عملکرد در شرکت پليمر بوشهر 

o پروژه ارزیابی عملکرد در گروه توليدی کيال 

o ارزیابی و مميزی و بازدید بيش از ده ها شرکت و مجموعه صنعتی و توليدی و خدماتی 

o مدرس دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه 

o پروژه  مدرس دوره آموزشی مدیریتPMBOK 

o  مدرس دوره آموزشی مدیریت پورتفوليوPortfolio Management 

o مدرس دوره آموزشی مدیریت ارزش کسب شده 

o افزار مدرس دوره آموزشی نرمMSP 2010 

o های آموزشی اصول مدیریتمدرس دوره 

o های مدیریت کيفيت در سازمانهای آموزشی نظاممدرس دوره 

o  های کسب و کارفرایندمدرس دوره آموزشی مهندسی مجدد 

o ( مدرس دوره آموزشی کارت امتيازی متوازنBSC) 

o افزاریهای نرمگر ارشد سيستمتحليل 

o  دوره  02مدرس بيش ازICDL :Word ،Excel ،PowerPoint ،Windows ،Hardware 
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 های تخصصیحوزه

 ISO9001:2008 ،ISO 14001:2007 ،OHSAS 18000های تسلط بر مفاهيم استاندارد -0

 و پياده سازی آن PMBOKتسلط بر استاندارد  -0

 تسلط بر اصول مدیریت و کنترل پروژه -3

  RUPآشنایی با متدولوژی  -0

 (IS)های اطالعاتی و ارائه مدلی برای تلفيق آن با مفاهيم سيستم (BPR)وکار تسلط بر مهندسی مجدد کسب -5

 (X_Engineering)تسلط بر بازمهندسی فراگير  -1

 (Information Systems)های اطالعاتی سلط بر مفاهيم سيستمت -1

  MOSS (Microsoft Office SharePoint Services)افزارهای تسلط بر نرم -9

 افزارهای تخصصی مهندسی صنایع تسلط بر نرم -9

(M.S.project, Project Server, Minitab, Visual SLAM & AweSim, Vensim,  Visio, …) 

 (Value Engineering)بر مهندسی ارزش  تسلط -02

 5Sتسلط بر روش  -00

 BSCتسلط بر استقرار نظام ارزیابی عملکرد بر مبنای  -00
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 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 محسن نقدی

 

 سوابق تحصیلی

 مدرک و رشته تحصيلی: فوق ليسانس مدیریت صنعتی   

 EFQMو مدل تعالی  BSCی متوازن عنوان پایان نامه ارشد: همراستایی کارت امتياز

 

 سوابق اجرایی

  ارزیاب ارشد جایزه  ملی بهره وری و تعالی سازمانی 

  ارزیاب جایزه توانمند سازی منابع انسانی 

  ارزیاب  جایزه سبز 

 ارزیاب  جایزه غذا و دارو 

 90شرکت زمزم در سال  -ارزیاب سطح اشتهار  

 شرکت توفيق دارو -ارزیاب سطح اشتهار 

 اب جایزه تعالی صنعت پتروشيمیارزی 

  99در سال  پایسا بليمال ارزیاب سطح تندیس )جایزه ملی بهره وری (شرکت 

 92مپنا در سال  ارزیاب سطح تندیس )جایزه ملی بهره وری (گروه 

 90-فروشگاه اتکا اصفهان - 90ارزیابی سطح تقدیر)جایزه ملی بهره وری ( در شرکتهای گاز مازندران 

 مورد( 32هتمام )جایزه تعالی وزارت( در شرکت های وابسته )بيش از ارزیاب سطح ا 

  ) خطوط لوله و مخابرات خرم آبادارزیاب سطح گواهينامه )جایزه ملی بهره وری 
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   داوری جایزه  بهره وری 

  مشاوره پروژه تعالی سازمانی در صنایع مختلف وزارت دفاع 

  ستاره 0دگویان شهر ری سطح تقدیر شرکت نفت شهيد تنمشاوره پروژه تعالی  سازمانی 

 مشاور پروژه مدل تعالی سازمانی در پاالیشگاه نفت آبادان 

 مشاور پروژه مدل تعالی سازمانی پتروشيمی تخت جمشيد سطح تعهد 

  ستاره 3مشاور پروژه مدل تعالی سازمانی صنایع منتظرالمهدی )عج( سطح تقدیر 

 مشاوره پروژه مدل سبز در شرکت مس شهر بابک 

   استاندارد  –مشاور پروژه استقرار نظام مدیریت کيفيتISO 9001:2008 در صنایع مختلف وزارت دفاع 

  مشاوره پروژه استقرار نظام آراستگی  استانداردIDS578  در صنایع مختلف وزارت دفاع 

  مشاور استقرار کارت امتيازی متوازن در صنایع وزارت دفاع 

 مميز استاندارد ISO9001:2008 

 ز استاندارد نظام آراستگی مميIDS578 

 

 سوابق تدریس

  تدریس( دوره آشنایی با ارزشها و معيارهای مدل تعالی سازمانیEFQM) 

  دوره آموزشی منطق رادار و روشهای خودارزیابیتدریس 

  دوره آموزشی نقشه راه تعالیتدریس 

  دوره آموزشی نظام مدیریت کيفيتتدریس 

 گی محيط کاردوره آموزشی  نظام آراست تدریس 
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 سمینارهای آموزشی ها ودوره

o دوره آموزشی تربيت ارزیاب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی 

o حضور در پنجمين کنفرانس بين المللی سرآمدی و کيفيت و همایش ملی مدیریت نوآوری 

o  ارزیابی تعالی سازمانی بر اساسIDEAبا رویکرد مالی 

o  ه ملی بهره وری و تعالی سازمانیموسس 92دوره بازآموزی مدل تعالی 

o دوره آموزشی ارزیابی جایزه کيفيت غذا و دارو 

o  0202دوره آموزشی مدل تعالی ورژن 

o  دوره بازآموزی مدل تعالی 

o دوره آموزشی ارزیابی توانمند سازی منابع انسانی 

o دوره آموزشی نقشه راه تعالی 

o دوره آموزشی آشنایی با ارزشها و معيارهای مدل تعالی سا( زمانیEFQM) 

o ( دوره آموزشی پرورش ارزیاب بر اساس مدل تعالی سازمانیEFQM) 

o ( دوره آموزشی تدوین اظهارنامه بر اساس مدل تعالی سازمانیEFQM) 

o دوره آموزشی آشنایی با منطق رادار 

o  دوره آموزشی مميزی داخلی سيستم های کيفيتISO9001-2008 

o دوره آموزشی مدیریت کيفيت و بهره وری 

o ره آموزشی رهبری کالس درس ویژه مدرسيندو 

o ( دوره آموزشی  مدیریت زنجيره تامينSCM) 

o دوره آموزشی هزینه یابی کيفيت 

o دوره آموزشی مصاحبه گران استخدام 

o  دوره آموزشی اجرای کارت امتيازی متوازنBSC 

o دوره آموزشی مهندسی ساخت 
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 851                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

o  دوره آموزشیTDP ) بسته های اطالعات فنی ( 

o  دوره آموزشی( 5خانه داری صنعتیS) 

o دوره آموزشی روانشناسی صنعتی 

o دوره آموزشی مدیریت توليد پيشرفته 

o دوره آموزشی فنون و تحليل  آماری 

o دوره آموزشی برون سپاری سازمانی 

o سمينار آموزشی مدیریت عملکرد 

o سمينار آموزشی سيستم های اطالعاتی مدیریت پيشرفته 

o دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی 

o ه آموزشی مدیریت استراتژیکدور 

o دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک 

o دوره آموزشی تئوری های مدیریت پيشرفته 

o سمينار آموزشی مدیریت عملکرد 

o دوره آموزشی بهينه کاوی 

o دوره آموزشی رفتارسازمانی پيشرفته 

o دوره آموزشی انتقال تکنولوژی 

o دوره آموزشی حسابداری مدیریت 
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 859                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 مسعود نصری

 

 سوابق تحصیلی

 19-15 – طوسی نصيرالدین خواجه صنعتی صنعتی از دانشگاه صنایع گرایش توليد ندسیليسانس مه 

 0315 –تهران  مفيد دبيرستان :متوسطه تحصيالت 

 

 سوابق اجرایی

o براساس مدل ای گيالن، مازندران و خوزستاهای برق منطقه ای برق باختر، آب منطقهارزیاب شرکت( نEFQM ) 

o  ارزیاب اپراتورهای فناوری اطالعات بر اساس الگوی جامع ارزیابی رتبه بندی و انتخاب اپراتور های برتر سرویسهای فناوری

 0390سال  –اطالعات 

o ارزیاب صنایع خودرویی و شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو در سطح گرایش به تعالی و ارزیابی عملکرد 

o ر شرکت های قطع سازی زیر مجموع شرکت پارس خودر و سایپا ارزیاب د 

o   کرماننسوز  شرکت فرادر  سيستم مدیریت آراستگیارزیاب 

o طراحی مدل ارزیابی عملکرد شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی پليمر 

o  ارزیاب شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی پليمر 

o ارس ارزیابی عملکرد شرکتهای زیرمجموعه هولدینگ دارویی 

o  ارزیاب شرکتهای زیرمجموعه گروه مپنا 

o  شرکت فن آوران انياک –مدیر سيستم ها و روش ها 

o  شناسایی ، تحليل و طراحی ، پياده سازی و استقرار فرایندهای سازمانی شرکت انياک 
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o ابراتی، مجری پروزه طراحی و پياده سازی نرم افزارهای مانيتورینگ سوئيچ های بانکی،  شبکه های ارتباطی و مخCall 

Center 

o  مجری پروژه طراحی و پياده سازی سيستم مدیریت منابع انسانی در بسترSharePoint مبتنی بر گردش کار 

o مدیر پروژه تعالی سازمانی حوزه سرپرستی بانک مهر اقتصاد ایران 

o  مدیر پروژه تعالی سازمانی شرکت پویا تدبير 

o  افقمدیر پروژه تعالی سازمانی شرکت پویه پرداز 

o  شرکت گروه مپنا  –کارشناس وب 

o  شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا  –رئيس سيستم ها ی اطالعاتی 

o گزارش تهيه سازمان و سطح در اطالعاتی جامع سيستمهای استقرار و توسعه مختلف راهکارهای بررسی 

 BPM  و پيشنهاد راهکار MIS,BPM,ERP,MTSبرای شرکت نظير   Total Systemانتخاب  کارشناسی

o کار و کسب فرایندهای مدیریت مدیریت پروژهBPM   پروژه حسن اجرای بر نظارت و 

o  راه اندازیBPM و استقرار سيستم مدیریت فرایندهای منابع انسانی گروه مپنا 

o  راه اندازی سيستم اجرای فرایند ارزیابی عملکرد با استفاه از زیرساختSharePoint در گروه مپنا 

o رار سيستم مدیریت اسناد طراحی و مهندسیراه اندازی و استقEDMS  در گروه مپنا 

o  اجرای فرایندهای مدیریت سرویسهای فناوری اطالعات و انجام اصالحات ساختاری در حوزه سرویسهای کاربردی و توليد

 در گروه مپنا ITILمستندات مربوطه بر اساس استاندارد 

o  صنایع ایران شرکت نوسازی  –کارشناس سيستم ها و برنامه ریزی 

o شرکت نوسازی صنایع ایران -پروژه  کنترل مسئول  -استراتژیک مطالعات و سيستمها کارشناس 

o کشور صنایع نوسازی استراتژی و اجرایی فرایندهای تدوین در همکاری 

o ایران صنایع نوسازی شرکت اجرایی فرایندهای تدوین و طراحی 

o م نظا مصلحت تشخيص مجمع اقتصادی کارشناس کميسيون 

o ،اداری مورد نياز کميسيون اتوماسيون و اطالعاتی های سيستم اجرای و سازی پياده طراحی 
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 848                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

o آب  منابع توسعه جهاد شرکت  -سازی بهينه و اتوماسيون و کامپيوتر کارشناس 

o طوسی  نصير خواجه دانشگاهصنایع  مهندسی دانشکده -کامپيوتر  مرکز مسئول 

 

 سوابق آموزشی

o زیاب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیدوره آموزشی تربيت ار 

o حضور در پنجمين کنفرانس بين المللی سرآمدی و کيفيت و همایش ملی مدیریت نوآوری 

o  دوره آموزشی ارزیابی تعالی سازمانی بر اساسIDEA با رویکرد مالی 

o  موسسه ملی بهره وری و تعالی سازمانی 92دوره بازآموزی مدل تعالی 

o مدل تعالی سازمانی  دوره آموزشی تشریحEFQM 

o  کارگاه آموزشی تربيت ارزیاب بر اساس مدلEFQM  0203ویرایش 

o  ل مدس ساانامه بررظهااین وتدکارگاه آموزشیEFQM دبهبوی برنامههای لویتبندو او 

o ن ضایت مشتریاان ریابی ميزارز(CSM) 

o کيفيت  داخلی مميزیISO 9001:2000 (Internal Auditor) 

o با  گرا شی طراحی و تحليلUML  و رویکرد OOA 

o دوره آموزشی آشنایی با مدیریت کسب وکار در گروه مپنا بویلر 

o سازمان در سازمان مدیریت صنعتی یابیعارضه متدولوژی با دوره آموزشی آشنایی 
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 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 احمد عبدالوند

 

 

 سوابق تحصیلی

 اشتر، مهندسی صنایع، گرایش تکنولوژی صنعتیدانشگاه صنعتی مالک -(0311کارشناسی )

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، مدیریت اجرایی، گرایش مدیریت استراتژیک-(0399کارشناسی ارشد )

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، مدیریت بازاریابی-( 0390) دکتری پژوهش محور

 

 های تخصصیحوزه

های بزرگ )دولتی و ها، سازمان( در هولدینگBSC با رویکردمدیریت استراتژیک ) توانایی مشاوره در خصوص سيستم -0

 خصوصی(
   (PMBOK2013اساس راهنمای  توانایی مشاوره در خصوص مدیریت پروژه )بر -0
توانایی مشاوره در خصوص مياحث مهندسی سيستم )مدیریت الزامات ذینفعان، مدیریت پيکره بندی، مدیریت ریسک  -3

 .(سازمانی و..
 (EFQMمدل تعالی سازمانی  ISO9001:2008-)توانایی مشاوره در خصوص سيستم های مدیریت کيفيت  -0
 نيز و   MS PROJECTکنترل پروژه های تحقيقاتی با استفاده از نرم افزارهایی نظيرآشنایی با برنامه ریزی و  -5

PRIMAVERA 

 OFFICE   MS آشنایی با  مجموعه نرم افزارهای -1
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 SPSS افزار آماریآشنایی با نرم  -1
 آشنایی با زبان انگليسی -9

 

 سوابق علمی

o ( و مقاله مصوب در مجله علمی پژوهشی کسب و کار دانشگاه آزاد واحد تهران 90عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد )بهمن

 99 الآن بانک از س EPS(: بررسی رابطه بين اجرای استراتژی های ژنریک در بانک دی و روند رشد 90)مرداد  مرکزی

 90 لغایت نيمه نخست سال

o 90 تابستان-عنوان پروژه کارشناسی: طراحی و اجرای سيستم نگهداری و تعميرات در شرکت ساخت آهنربای سراميکی 

o  :مدیریت ریسک سازمانی»ارائه مقاله علمی پژوهشی با عنوان (ERM ابزاری برای تصميم گيری اثربخش در حوزه اهداف ،)

در « کشور ورزشی اماکن نگهداری و تجهيز توسعه، رش گری و رعایتی سازمان، مورد کاوی: شرکتراهبردی، عملياتی، گزا

 90 بهار -فصلنامه علوم ورزش واحد کرج

o  :ارائه مقاله علمی ترویجی با عنوان«C4I ،در هشتمين کنفرانس دانشجویی مهندسی صنایع« ابزار جدید مدیریت نظامی- 

 19 زمستان -دانشگاه الزهرا )س(
o  در اولين کنفرانس خالقيت  "نقش مدیریت دانایی در سازمان یادگيرنده نيروهای مسلح"ارائه مقاله علمی ترویجی با عنوان

 90 تابستان-دانشگاه امام حسين )ع(-در نيروهای مسلح
o  به مدت پنج « دهدکتر سينا نعمتی زا»تدریس درس برنامه ریزی استراتژی در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی در معيت استاد

 تا کنون( 90 )از سال  ترم
o (93 مشاور استراتژیک معاون هماهنگی  دانشگاه آزاد اسالمی در استان البرز )زمستان 
o  مشاوره و همکاری با دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت جهت انجام پایان نامه )فهرست ذیل( در مقام دستيار جناب آقای

 دکتر سينا نعمتی زاده:
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o استاد راهنما: -واحد تهران مرکزی-فاطمه بيات –مشاع ريغ ودرامد مشاع و یبانک د یابیبازار یاستراتژ نيبطه برا یبررس

 دکتر سينا نعمتی زاده

o بررسی رابطه بين اجرای مدیریت ریسک سازمانی در شرکت توسعه اماکن ورزشی و بهره وری تصميمات هيأت مدیره-

 اد راهنما: دکتر سينا نعمتی زادهاست-واحد تهران مرکزی-محمدرضا خاک کار

o نرگس -کشور یاماکن ورزش یسازمان در شرکت توسعه و نگهدار سکیر تیریمد ميتصم بانيخبره پشت ستميتوسعه س

 استاد راهنما: دکتر سينا نعمتی زاده-واحد علوم تحقيقات -نعمتی
o استاد راهنما: -واحد قزوین-حاجی علی اکبری رايسم -تدوین استراتژی های وظيفه ای بانک دی با استفاده از مدل هاروارد

 دکتر سينا نعمتی زاده

o واحد تهران -محمدتقی آبروش -یکاربرد یدر شهر تهران و ارائه راهکارها یبانک د یکيخدمات الکترون تيفيک یابیارز

 استاد راهنما: دکتر سينا نعمتی زاده-مرکزی

o  یسکه طال در بورس کاال یآت یقراردادها گذارانهیسرماگریزی  و پشيمان یزیبرابهام گر یفرد یها یژگیوبررسی تأثير 

 استاد راهنما: دکتر سينا نعمتی زاده-واحد تهران مرکزی-ژاله شکوری– رانیا

o استاد -واحد تهران مرکزی-علی فتاحی -یکارکنان بانک د یشغل تیبر رضا "استعداد تیریمد"یراهبردهاتأثير  یبررس

 دهراهنما: دکتر سينا نعمتی زا

o استاد راهنما: دکتر -واحد تهران مرکزی -محمدرضا قدیمی-نيزم رانیبانک ابرای مناسب  جایگاه استراتژیک مالی شنهاديپ

 سينا نعمتی زاده

o ساختار کالن مدیریتی و ساماندهی روابط سازمانها سند راهبردی منطقه پارس و نواحی تاثير پذیر در حوزه  الگو و ارائه یطراح

 استاد راهنما: دکتر سينا نعمتی زاده-واحد تهران مرکزی -ابوذز منصوری-ه پارسو ذینفعان منطق
o  طراحی الگو و ارائه سند راهبردی منطقه پارس و نواحی تاثير پذیر در حوزه توسعه آموزش، توانمندسازی و اشتغال منابع

 استاد راهنما: دکتر سينا نعمتی زاده-واحد تهران مرکزی -امير دروگری-انسانی
o استاد راهنما: دکتر -واحد علوم و تحقيقات اراک-مهسيما ميبدی-زیابی عملکرد بانک دی با استفاده ازکارت امتيازی متوازنار

 سينا نعمتی زاده
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o استاد راهنما: -واحد تهران مرکزی -الهه معصومی-تأثير اجرای مدیریت استراتژی بر افزایش همدلی در بانک ایران زمين

 دکتر سينا نعمتی زاده
o واحد تهران مرکزی استاد  -آذین نادری-ررسی ارزش پيشنهادی به مشتریان هدف بانک ایران زمين در بانکداری اختصاصیب

 راهنما: دکتر سينا نعمتی زاده

o ییشاخص بازده دارا شیبر افزا «یاقتصاد مقاومت» کردیبا رو رانیا یبانک مل یاستهايس ريتأث یبررس ( هاROA) آن  در

 استاد راهنما: دکتر سينا نعمتی زاده-واحد تهران مرکزی -نجنیحسين عبدی ه-بانک
o  در این واحد دانشگاهی« تبدیل علم به ثروت»پيشنهاد راهبردهای مناسب برای مرکز رشد دانشگاه آزاد واحد کرج با رویکرد-

 دهاستاد راهنما: دکتر سينا نعمتی زا-واحد تهران مرکزی )درحال تصویب پروپوزال(  -معصومه کيایی
o  تاثير راهبردهای بازاریابی مشترک در شرکت های دانش بنيان مرکز رشد دانشگاه آزاد واحد کرج بر سودآوری آنها در فن

 استاد راهنما: دکتر سينا نعمتی زاده-واحد تهران مرکزی -بابک حيدری-بازارها
o یسجاد پارس -آزاد اسالمی واحد کرج(  )مطالعه موردی: دانشگاهنيروی انسانی ریوره بر به نیتحول آفر یسبک رهبر ريتاث 

 استاد راهنما: دکتر سينا نعمتی زاده-واحد تهران مرکزی -راد

o بررسی راهبردهای دستيابی به مزیت رقابتی پایدار دانشگاه آزاد اسالمی البرز با رویکرد RBV- واحد تهران - اریاحمد نيمه

 استاد راهنما: دکتر سينا نعمتی زاده-مرکزی

o ستاد مرکزی بانک پاسارگاد(  )موردکاوی: رانیا یخصوص یدر بانک ها یرقابت یها تيبر قابل کیاستراتژ یچابک ربررسی تأثي

 استاد راهنما: دکتر سينا نعمتی زاده-واحد تهران مرکزی-نيکوطبع خشنود  –
o دانشگاه  )مطالعه موردی: انشناسایی و اولویت بندی عوامل زمينه ساز و تاثير گذار بر پياده سازی مدیریت استعداد در سازم

 استاد راهنما: دکتر سينا نعمتی زاده-واحد تهران مرکزی -ندا واعظ-آزاد واحد کرج(
o بر تلفن  یمبتن یالکترونيک یخدمات جدید بانکدار یتعيين شده در پذیرش و کارآمد یشاخص ها یميزان اثرگذار یبررس

 استاد راهنما: دکتر سينا نعمتی زاده-واحد تهران مرکزی -ریاسماعيل منصو-در بانک ملی ایران همراه )همراه بانک(
o واحد  -احسان عبدالوند -93آن بانک در سال یسودآور برالملل  نيب یبانک ملت در حوزه بانکدار یرقابت بررسی تأثير مزیت

 شهر قدس
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 اجرایی سوابق 

 سال 0 کارشناس بازرگانی و قراردادها به مدت -0
  1ل پروژه به مدتکارشناس برنامه ریزی و کنتر -0
 سال 5 به مدت  EFQM ارزیاب مدل تعالی سازمانی -3
 به مدت دو سال EFQMمدیر تعالی مدل  -0
 مدیر پروژه استقرار سيستم مدیریت بازدید کنندگان موزه عبرت ایران -5
 0392-عضو پروژه برنامه ریزی استراتژی در بانک دی -1
 0390-بانک دی در« منابع انسانی»ای عضو پروژه تدوین استراتژی وظيفه -1
 0390نيمه دوم  –)مدیریت ریسک سازمانی( در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی   ERMمدیر پروژه استقرار  -9
 0390پایيز-مدیر پروژه تحول استراتزیک فرهنگی، اجتماعی شهرداری تهران -9

 0390زمستان -عضو پروژه استقرار نظام مدیریت استراتژی در بانک گردشگری -02
 0393نيمه اول-تدوین سند راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پارس و نواحی تاثير پذیرمدیر پروژه  -00
 0393نيمه اول -مدیر پروژه استقرار نظام مدیریت استراتژی در بانک ایران زمين -00
  0390نيمه اول -مدیر پروژه طراحی فرایندها، ساختار سازمانی و شرح مشاغل مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور -03
 حال اجرا در -دیریت تحول فرهنگی، اجتماعی شرکت پاالیش گاز فجر جم در تعامل با محيط پيرامونمدیر پروژه م -00
 تاکنون -مدیر دپارتمان بازاریابی کانون تبليغات و آگهی تبيان -05
 0390 پایيز-عضو پروژه تدوین استراتژی هولدینگ شرکت توسعه گردشگری و ميراث فرهنگی )سمگا( -01
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 0390زمستان-هولدینگ شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی عضو پروژه تدوین استراتژی -01
 

 های تدریسزمینه

o مدیریت پروژه با رویکرد PMBOK مدیریت ذینفعان، یکپارچگی، محدوده، زمان، هزینه، ریسک، ارتباطات،  )شامل

 کيفيت، نيروی انسانی، تدارکات(
o مدیریت استراتژی با رویکرد BSC راتژی، اجرای استراتژی، نظارت و کنترل استراتژی(تدوین برنامه است )شامل 
o  مدیریت ریسک سازمانی )تدوبن خط مشی ریسک، شناسایی ریسک ، ارزیابی ریسک، سنجش ریسک، استراتزی پاسخ

 به ریسک(
o ( تعالی سازمانیEFQMشامل مواردی چون )  کليات ضرورت تعالی سازمانی، فرایند خودارزیابی، اظهارنامه نویسی، نحوه

 گانه مدل00رزیابی، تشریح معيارهایا
o هژنرم افزار کنترل پرو MS PROJECT 
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 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 فراز صالحی

 

 سوابق تحصیلی

 تکنولوژی صنعتی، دانشگاه آزاد گچساران –کارشناس مهندسی صنایع 

 ادغام سيستمهای مدیریت کيفيتعنوان پروژه پایانی: 

 

 سوابق اجرایی

o 0399ور سيستم های مدیریت کيفيت، مهندسين مشاور رسا )راهبران سيستم آتيه(  کارشناس مشا  

o  نماینده مدیریت در اجرای سيستمISO9001 0399/0399شرکت کيافرین و رنگينه و کاتاليست پارس 

o  مجری پياده سازی سيستمهای مدیریتیISO14000 &18000 0399/0399در رنگينه و کاتاليست پارس 

o 0399/0399ش دهی واحدها براساس نمودارهای تفضيلی به مدیریت در شرکت رنگينه و کاتاليست پارسطراحی مدل گزار 

o  0399/0399کاهش هزینه های تمام شده محصول بر اساس ميزان هزینه تعميرات دستگاهها 

o  مدیریت کارخانه و نماینده مدیریت در سيستمISO9001 0391در شرکت اخگر کار آمل 

o  16949سيستمنماینده مدیریت در ISO/TS  وISO9001 0391شرکت جهان صنعت شمال بابلسر 

o 16949نماینده مدیریت و مشاور پياده سازی سيستم ISO/TS 0391شرکت کيوند 

o 0395مدیر برنامه ریزی شرکت فوالد قطعه بابل 

o  مربی ماشينهایCNC0390سازمان آموزش فنی و حرفه ایی استان قم 

o 0390مهندسی صنایع در صنعت پتروشيمی گچساران مدیر پروژه تحقيقات در مورد نقش 
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 سوابق آموزشی

 ، شرکت کيافرینISO9001دوره استاندارد  5تدریس بيش از  .0

 دوره مميزی داخلی در شرکت کيافرین و جهان صنعت وشرکتهای دیگر  5تدریس بيش از  .0

 ، رنگينه و کاتاليست پارس و دیگر شرکتها 5s دوره  5تدریس بيش از  .3

 ، شرکت کيافرینTS16949 ISO/ره استانداردتدریس دو .0

 

 دوره های آموزشی گذرانده شده

 شنایی با الزامات ومستند سازی و مميزی داخلی آISO 9001-2000 

 شنایی با الزامات ومستند سازی و مميزی داخلی آISO TS/16949 

 5شنایی آS 

 شنایی آCRM 

 یه و تحليل حاالت باالقوه خرابی و اثار انزتجFMEA) ) 

 رنامه ریزی تامين مواد بMRP)) 

 تهيه برنامه کنترل خطوط توليد(Control Plan) 

 افزار  نرمMS.PROJECT 

  نرم افزارOffice 

  برنامه نویسی انواع ماشين هایCNC 
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 اجرایی و علمی ،تحصیلی بیوگرافی

 حسن مقدسی

 

 سوابق تحصیلی

  0315-0319 ،يرخواجه نصصنعتی دانشگاه توليد صنعتی  -کارشناسی مهندسی صنایع 

 (0392-0390دانشگاه صنعتی اميرکبير ) پلی تکنيک ( تهران )صنایع  -کارشناس ارشد مهندسی صنایع 

( با Batch Processing Machineتعيين توالی بهينه انجام کارها در ماشين های توليد دسته ای ) عنوان پروژه پایانی:

 زمان های ورود پویا.

 ( دانشجوی دکترایPHDرشته م ) 0390هندسی صنایع در دانشکده صنعتی امير کبير )پلی تکنيک تهران( از سال تحصيلی-

0393 

 

 سوابق آموزشی

 ( برگزاری دوره آموزشی برنامه ریزی منابع توليدMRP IIدر شرکت شهاب توسعه ) 

 

 ییسوابق اجرا

  ناوین :تا کنون ( با ع 90همکاری با موسسه مطالعات و بهره وری  منابع انسانی ) از سال 

  بر اساس مدل تعالی  "گاز استان کرمانشاه "ارزیاب شرکتEFQM  0391در سال 

  مدیریت پروژه های نيروگاهی ایران )مپنا( بر اساس مدل تعالی  "ارزیاب شرکتEFQM  0395در سال 

  بر اساس مدل تعالی  "قالب های بزرگ صنعتی سایپا "ارزیاب شرکتEFQM  0390در سال 

 عضو تيم طرح تجا( ری شرکت لبنی کاله و مشارکت در تدوین طرح تجاریBusiness Plan) 
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 کنترل و نظارت بر اجرایی نموده طرح تجاری در شرکت کاله 

  تدوین برنامه های استراتژیک شرکت گاز استان خراسان جنوبی  "عضو تيم پروژه"  

  در شرکت سایپا  "ا استفاده از کارت امتياز متوازن بازنگری و پياده سازی استراتژی های شرکت سایپا دیزل ب "عضو تيم پروژه

 دیزل.

  در شرکت سایپا دیزل "آموزش و خودارزیابی بر اساس روش شبيه سازی جایزه "عضو تيم پروژه 

  آموزش خودارزیابی و بکارگيری مدل تعالی سازمانی  "عضو تيم پروژهEFQM" در مجتمع صنعتی فوالد اسفراین 

 عضو تيم برنامه ریزی اس( تراتژیک شرکت نفت سپاهان و تدوین برنامه های استراتژیک کالنGrand Strategy برای )

 شرکت نفت سپاهان

  جاری سازی استراتژی های سطح کسب و کار و استراتژی های وظيفه ای شرکت نفت سپاهان با استفاده از کارت امتياز ی

 (BSCمتوازن)

 ( طراحی مدلی برای فرایند های کسب و کارBusiness Process Model شرکت نفت ایرانول با توجه به شرایط خاص )

 صنعت

 انجام فرایند برنامه ریزی استراتژیک در شرکت نفت ایرانول 

 بررسی و تحليل ساختار صنعت روغن های روانکار در ایران، منطقه خاورميانه و جهان 

 تدوین و پياده سازی فرایند های کسب و کار در شرکت نفت ایرانول 

 حی و نظارت بر توسعه سيستم های نرم افزاری شرکت نفت ایرانول از قبيل سيستم صادرات، سيستم توزیع شهری و ... .طرا 

  مشارکت در پروژه پياده سازیMIS : در شرکت توربين گازی ایران )توگا( و 

 (Job Shopطراحی سيستم برنامه ریزی و کنترل توليد مبتنی بر محيط کار کارگاهی ) -

 ستم تحویل محصولطراحی سي -

 ( Preventive Maintenanceطراحی سيستم تعمير و نگهداری مبتنی بر روش نگهداری و تعميرات پيش گيرانه ) -

 طراحی سيستم برنامه ریزی و کنترل مواد -

 طراحی سيستم برنامه ریزی کالن ) پيش بينی بلند مدت توليد( -
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 ( ارائه مدل مفهومیConceptual Model برای فرایند بر )نامه ریزی استراتژیک صنعت روشنایی پارس توشه 

 ( اجرای فرایند برنامه ریزی استراتژیک برای صنعت روشنایی پارس توشه و تعيين استراتژی های سطح کالنCorporate 

Strategy .) 

 ( تسری استراتژی های کالنCorporate Strategy ( صنعت روشنایی به استراتژی های کسب و کار )Business 

Strategy( و استراتژی های محصول )Product Strategyدر شرکت المپ پارس شهاب ) 

 تحليل و بررسی ساختار صنعت روشنایی در ایران، منطقه خاورميانه و جهان در شرکت المپ گارس شهاب 

 ( طراحی کارت امتياز متوازنBSCبرای شرکت المپ پارس شهاب به عنوان ابزاری برای کنترل استراتژیک و ت ) بدیل استراتژی

 های کسب و کار شرکت به برنامه های عملياتی

  ارائه طرح توجيه فنی– ( اقتصادیFeasibility Study راه اندازی خط توليد آرک تيوب های جيوه ای در شرکت شهاب )

 توشه

 ( ارائه مدل ریاضی برای مرتبط کردن خط رشد ماتریس گروه مشاوران بوستونBCGزارهای مورد استفاده ( ) به عنوان یکی از اب

 ( و انتظارات مدیرانROI( به نرخ بازگشت سرمایه )Portfolio Managementدر مدیریت سبد محصول )

 

 تالیفات و پروژه های تحقیقاتی   

 عضو هيئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد کرج 

 تعيين توالی بهينه انجام کارها در ماشين های توليد دسته( ایBatch Processing Machine با زمان های ورود پویا )

-NP( برای مسئله Heuristic( و متعدد ابتکاری )Optimum)پایان نامه کارشناسی ارشد( و ارائه روش های حل بهينه )

hard فوق الذکر 

 ( انجام پروژه تحقيقی در مورد کارت امتياز متوازنBalanced Scorecardو ارائه سمينار درسی در مورد آن ) 

  انجام پروژه تحقيقاتی در مورد روش های حل مسائل برنامه ریزی توليد در محيط هایJob Shop 
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 انجام شده توسط پرسنل پژوهشهای 

 مشاور رسا نسیمهند
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 پژوهشهای انجام شده توسط پرسنل مهندسین مشاور رسافهرست 

  با همکاری شرکت  "مدیریت و مهندسی ارزش"تاليف کتابRWTUV Iran . چاپ دوم 

  استاندارد "تاليف کتابOHSAS 18001: 2007 0391انتشارات فن آوران. سال . "ارزیابی و مدیریت ریسک و   

  0390. سال رسا . انتشارات  "مدیریت بهره وری و راهکارهای ارتقای آننگرشی کاربردی به "تاليف کتاب 

  استاندارد "ترجمه کتابISO 5001:2011 0392آوران، ، انتشارات فن"سيستم های مدیریت انرژی 

 مدل تعالی کيفيت اروپاچارچوب مدیریت انرژی در  دایناميک برای ارایه مدلعنوان  پروژه تحقيقاتی باEFQM   مصوب

 دانشگاه تهران

o K. Rezaie & A.Shekari, 2004, “Design of a Dynamic Model for Energy Management in EFQM”-

10th International Conference on Energex  Lisbon 

o A.Shekari and A.H.Khosrojerdi and A.Hadizedeh, 22-23 November 2007, " reduce strategic 

fissure on EFQM model by balanced score card ", the Third International Conference of 

Management and Industrial Engineering, ICMIE 2007, Bucharest, Romania. 

o A.Shekari  &  M. Haghnevis, 2006, " The Compilation of strategic Planning in the energy 

domain of Iran" 5th conference of ISIE, Montréal, Canadian 

o A.Shekari and A.H.Khosrojerdi, 18-19 Jun 2006, "Value engineering and Six sigma", the 36th 

CIE conference on computers and industrial engineering 

o A.Shekari and M.Hashemieh Anaraki
 

& S. Farboudi, 18-19 Jun 2006, "Value engineering and 

Six sigma", the 36th CIE conference on computers and industrial engineering 

o A.Shekari and S.Fallahian, July 29-August 3,2007, "A new approach to linking value engineering 

and lean methodology",  19th International conference on Production Research, Valparaiso Chile.  

o A.Shekari and S.Fallahian, May 4 to May 7, 2007, "Improvement of lean methodology with 

FMEA", POMS 18th Annual conference, Dallas. Texas, U.S.A.  

o A.H.Khosrojerdi and A.Shekari, 26-27 Nov 2006, "The suggested model for integration value 

engineering and six sigma", the first international conference of problem solving strategies and 

techniques. 

o A.Shekari and S.Fallahian, 2007, "A NEW METHODOLOGY TO LINKING VALUE 

ENGINEERING AND FMEA", HICH conference, Germany 
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o S.Fallahian and A.Shekari, 26-27 Nov 2006, "Lean thinking & FMEA", the first international 

conference of problem solving strategies and techniques. 

  با تمرکز به محور مشتری گرایی در چارچوب مدلعلی معلولی ارایه مدل " امير شکاریرضایی و کامرانEFQM  " مجله

     0395، مهرماه 503-531صص  0شماره  02دانشگاه تهران، جلد  بين المللی علمی پژوهشی دانشکده فنی

  ازمان ازمنظـر رشـد و یـادگيری مـدل     ط دارایيهـای نامشـهود سـ   او مجتبی اميدی بررسی ارتبامير شکاریBSC    بـا مـدل

EFQM" –  0395تير  –تهران، ایران  –هفتمين کنفرانس بين المللی مدیران کيفيت 

  ،و اميرحسين خسروجردی،  ارایه مدلی برای سنجش عملکرد سيستم  امير شکاریایرج محمدفامHSE  مبتنی بر مدل تعالی

EFQM0391دهم، شماره چهارم، زمستان  ، علوم و تکنولوژی محيط زیست، دوره 

 بررسی نقـش خالقيـت و نـوآوری در چرخـه حيـات ایـده هـای پـایين بـه بـاال بـر            " ،زاده دربانو موسی زمان امير شکاری

 0395تير  –تهران، ایران –هفتمين کنفرانس بين المللی مدیران کيفيت  – "EFQMتوانمندسازهای مدل 

  دل علی معلولی برای معيار رضایت مشتری در مدل تعالی کيفيت اروپا ارایه م" امير شکاریکامران رضایی وEFQM "- 

 ایران تهران  -0390 -چهارمين کنفرانس بين المللی مدیران کيفيت

  030شماره  00سال  ـمجله تدبير  ـ "وریمهندسی ارزش ابزار قدرتمند بهره" امير شکاریرضا توکلی مقدم و. 

  مکانيک مهندسی المللیبين کنفرانس هشتمين –های ساخت جهت پروژهمهندسی ارزش  امير شکاریرضا توکلی مقدم و- 

 .ایران تهران – مدرس تربيت دانشگاه -0393 اردیبهشت 30 تا 09

  ،تعيين راهکار مناسب در  تدوین و بکارگيری متدولوژی مهندسی ارزش جهت"، عليرضا مهرابی امير شکاریرضا توکلی مقدم

 تهران ایران  -ـ دانشگاه صنعتی شریف 0393اسفند  03و 00المللی مدیریت ـدومين کنفرانس بين -"یک مجتمع پتروشيمی

  ،کاربرد مهندسی ارزش جهت بهبود عملکرد امور مشترکين شرکت  "91مهر  و محمد سهرابی،امير شکاری رضا توکلی مقدم

  10-10صص  -10المللی علمی پژوهشی آب و فاضالب،شماره مجله بين "آب و فاضالب مازندران

 نخسـتين کنفـرانس   ، "مهندسی ارزش و شش سيگما راهکار نيل به تعالی سازمانی "و اميرحسين خسروجردی؛  امير شکاری

 )مقاله برگزیده( 95مرداد  09و  09، ی شش سيگمابين الملل
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 دومـين کنفـرانس ملـی مهندسـی ارزش      - مهندسی ارزش و تفکر ناب، محمد هاشميه انارکی و شادی فربودی امير شکاری

 ایران. تهران -ایران صنعت و علم دانشگاه – 0390آذر  –ایران

 ی به کشـورهای در  ژنقش مهندسی ارزش در انتقال تکنولو "نيا ؛ ایرج محمدفام و نوا سيمایی و مهشيد ذوالنور، امير شکاری

  90،  بهمن دومين کنفرانس ملی ایمنی بنادر، " حال توسعه از منظر ایمنی

o  ،بندری بکارگيری مهندسی ارزش در تامين تجهيزات استراتژیک"، محمود رضا شمس امير شکاریمحمد هاشميه انارکی" - 

 ایران -تهران  -0390آذر  00و  02 – مهندسی صنایعبين المللی  کنفرانسچهارمين 

  ،جهت بهينه سازی واحد اسيد فسـفریک در یـک مجتمـع    مهندسی ارزش "و عليرضا محرابی  امير شکاریرضا توکلی مقدم

 ایران. -تهران -دانشگاه علم و صنعت ایران -0390آذر  3و  0–دومين کنفرانس ملی مهندسی ارزش ایران - "پتروشيمی

  مسایل زمانبندی تک ماشين چند معياره با تاکيد بر افزایش رضایت مشتری به کمک یک الگوریتم ابتکاری" شکاری،امير" ،

 مجله بين المللی علمی پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران.

  ،دسـی ارزش  ارایه نمونه ای از بهينه سازی تدارکات پروژه با رویکرد مهن"نویس و معيد حق امير شکاریرضا توکلی مقدم– 

 ایران – تهران – 0390 اسفند – پروژه مدیریت المللی بين کنفرانس دومين

 سـومين کنفـرانس بـين المللـی تعـالی       – "ایجاد تفکر ناب در مدل تعالی کيفيت اروپـا "راد و محمود مویدزاده امير شکاری

 0395خرداد  –تهران، ایران  –سازمانی 

  هبود ساختار مدیریت زنجيره تـامين بـه کمـک رویکـرد شـش سـيگمای نـاب       ب "امير شکاری و اميرحسين خسروجردی؛" ،

 95مرداد  09و  09نخستين کنفرانس بين المللی شش سيگما، 

  ارائه ساز و کار پيشنهادی جهت ناب سازی بخش هـایی از مـدیریت زنجيـره    "امير شکاری، نوا سيمایی و مهشيد ذوالنورنيا ؛

 95آبان  09و  09 و زنجيره تامين، دومين کنفرانس ملی لجستيک، "تامين

 ارزیابی پياده سازی ناب در زنجيره تأمين با استفاده از شاخص های "و محمد صادقی چمازین؛  سهيل فالحيان، امير شکاری

 95دومين کنفرانس ملی لجستيک و زنجيره تامين، آبان ، "اندازه گيری عملکرد

 لکرد سيسـتم  مدیریت عم "و اميرحسين خسروجردی ؛  امير شکاریHSE      سـومين  "بـه کمـک کـارت امتيـازی متـوازن ،

 95بهمن  05و  00کنفرانس ملی ایمنی در بنادر، 



 

 628-11258682تلفکس:  628-66422566تلفن:  2، واحد 81شهيد بهشتی، خيابان پاکستان، کوچه چهارم، پالک  تهران: خيابان
  WWW.RASA-CO.ORG 
   

167     
 

 862                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

  نخستين کنفرانس بين المللی شش سيگما، "شش سيگما راهکار نيل به تعالی سازمانی "امير شکاری و محمد امين آذرمهر؛ ،

 95مرداد  09و  09

 یکپارچه سازی مدیریت زنجيره تامين و مدیریت ارتباط با "للهی و شيده صيادمنش؛ امير شکاری، الهام آخوندی، فاطمه فتح ا

 95آبان  09و  09زنجيره تامين، دومين کنفرانس ملی لجستيک و ، "مشتری

  هـای ابتکـاری و ژنتيـک   سه معياره توسط الگوریتمحل مساله زمانبندی تک ماشين با هدف اميرشکاریرضا توکلی مقدم و-  

 ایران.  تهران اميرکبيرـ صنعتی دانشگاه –0393تير 00و  03 -صنایعمهندسیالمللی انس بينسومين کنفر

 بکارگيری تکنيک  "اميرحسين خسروجردی و مهسا خسروجردی؛  ،امير شکاریAHP     جهت اولویـت بنـدی راهکارهـای

 91مهر  09و  09يره تامين، نخستين کنفرانس بين المللی مدیریت زنج، "در زنجيره تامين SCORارایه شده توسط مدل 

 0390بهار و تابستان  0شماره -ـ سری دوم "مهندسی ارزش ـ فصلنامه عمران ایران" امير شکاری  

  دانشـگاه علـوم پزشـکی    پژوهشـی  مجله علمی  –ارزیابی اعمال ناایمن در بين کارگران کارخانه ریخته گری گدازان همدان

 0392ـ همدان 

  0319ـ پزشکی قانونی ایران ـ مجله علمی 0319تجزیه و تحليل حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان همدان در سال 

  0319ـ زاهدان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی  حوادث ناشی از کار در ایران ـ طبيب شرق ـآناليز  

  0392ـکردستان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ارزیابی حوادث شغلی در کارخانه آلومينيوم اراک ـ 

   کردسـتان  نشگاه علـوم پزشـکی   مجله علمی داتجزیه و تحليل حوادث رانندگی در استان تهران و ارائه راهکارهای کنترلی ـ

 0392ـ

  مجله صنعت و ایمنی  –مدیریت ایمنی فرایندهای شيميایی 

  مجله صنعت و ایمنی –بررسی ریسک و مدیریت آن 

 بررسی ریسک خطاهای انسانی ـ مجله صنعت و ایمنی 

 بازرسی برنامه های ایمنی(Safety Audits) ـ مجله صنعت و ایمنی 

  در ارزیابی ریسک ـ مجله صنعت و ایمنیکاربرد روش فرانک و مورگان 
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  مجله صنعت و ایمنی –تجزیه و تحليل سود ـ هزینه ارگونومی 

  0392 دیماه – 02 شماره – پيام ارگونومی -خطاهای انسانی، حلقه ارتباطی ایمنی و ارگونومی 

  مجله صنعت و ایمنی -ارزیابی رابطه بين ضبط و ربط و نرخ جراحات در محيط کار 

  روش ویليام و فاین در ارزیابی ریسک ـ مجله صنعت و ایمنیکاربرد 

 (اختالالت ناشی از ضربات تجمعیsCTD )- مجله صنعت و ایمنی 

 صنایع دوستدار ایمنی ـ مجله صنعت و ایمنی 

 نمونه برداری از رفتارهای ایمنی ـ مجله صنعت و ایمنی 

  0311مجله بهداشت جهان ـ  -کارگران کوچک و استعمارگران بزرگ 

  0311 –نام من امروز است ـ  مجله بهداشت جهان 

  0390 – ایمنی و صنعت مجله –اعمال ناایمن و نقش آن در حوادث 

  0390بهار -مجله صنعت و ایمنی  -دستيابی به عملکرد برتر در ایمنی از طریق مدیریت کيفيت فراگير 

  0390تابستان  –پيام ایمنی  –بررسی ریسکهای اکولوژیکی 

  خطاهای انسانی و کاربرد تکنيکHazop  0390ـ تابستان و  پائيز  5در شناسایی و کنترل آنها ـ دنيای کيفيت ـ شماره 

 0390پائيز  –های بهداشتی ـ مجله پيام ایمنی  ارزیابی ریسک  

  95شماره  –مجله صنعت و ایمنی  –کاربرد تقویت انگيزه در کاهش رفتارهای ناایمن 

 پائيز و زمستان ـ 0و 0مجله ارگونومی ـ شماره   - هشدار دهنده در کاهش بروز اعمال ناایمن کارگران  ارزیابی نقش عالئم

0390 

  ارزیابی ایمنی کارخانه رنگ با استفاده از تکنيکHazop  0393بهارـ 0شماره  -دوره دوم مجله ارگونومی ـ   - کارگران 

 0390ـ پائيز 0اره آناليز حوادث یک روش سيستماتيک ـ فرهنگ ایمنی ـ شم 

  0390ـ زمستان  5ایمنی حریق در بيمارستانها ـ فرهنگ ایمنی ـ شماره 

  شماره  –مجله صنعت و ایمنی  –کاربرد روش تحقيقات الیه ای در آناليز حوادث 
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  0393بهار  – 05شماره  –پيام ارگونومی  –نقش خطاهای انسانی در قابليت اطمينان سيستم 

 0393 بهار – 1 شماره – دوم سال – ایمنی فرهنگ –برای کودکان  ضرورت آموزش ایمنی راه 

  0393 – 0 شماره – اول سال – ایمنی پيام –ایمنی در فضاهای محدود 

  0390 – 3 شماره – اول سال – ایمنی پيام –ارزیابی خطرات مواد شيميایی 

  0393 آذر  - 01 شماره – پارس نفت ماهنامه –انتخاب وسایل حفاظت فردی 

 0390  بهار– 0 شماره – اول سال –پيام ایمنی  - مهندس ایرج محمدفام  ربرد روش ویليام فاین در آناليز ریسککا 

  0390  تابستان– 0 شماره – اول سال –پيام ایمنی  -ایرج محمدفام ؛ کتایون ورشوساز بررسی ریسک های اکولوژیکی 

 0390  پائيز– 3 شماره – اول سال –پيام ایمنی  - ورشو سازایرج محمد فام ، کتایون  ارزیابی خطرات مواد شيميایی 

  0390  زمستان– 0 شماره – اول سال – ایمنی پيام –پيام ایمنی  ایمنی در فضاهای محدود 

 0393  بهار– 0 شماره – دوم سال –پيام ایمنی  - بهبود ایمنی مبتنی بر رفتار از طریق مدیریت کيفيت فراگير 

 ســـال ســـوم –پيـــام ایمنـــی  -دکتـــر ایـــرج محمـــدفام ان تهدیـــدی بـــر عليـــه فـــرداحـــوادث راننـــدگی و کودکـــ 

 0395بهار  -9شماره 

   ــر ــدیریت کيفيـــت فراگيـ ــق مـ ــی از طریـ ــر در ایمنـ ــرد برتـ ــه عملکـ ــتيابی بـ ــی  – دسـ ــام ایمنـ ــوم -پيـ ــال سـ  سـ

 0395تابستان  - 02شماره 

  ســـــال ســـــوم -پيـــــام ایمنـــــی   -  ارایـــــه یـــــک سيســـــتم تجزیـــــه و تحليـــــل حـــــوادث شـــــغلی 

 0395 پائيز - 00شماره 

 (نگاهی بر سيستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محيط زیستHSEMS )– دی – 09 شـماره  – پـارس  نفـت  ماهنامه 

0393 

  دو هفته نامه بهداشت حرفه ای و پزشکی   -نگره ای بر سيستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محيط زیست–  

  شـهریور  - 30 شـماره – سـوم  سـال  –مه بهداشت حرفه ای و پزشـکی  دو هفته نا -نحوه انتخاب تجهيزات حفاظت فردی 

0393 

 



 

 628-11258682تلفکس:  628-66422566تلفن:  2، واحد 81شهيد بهشتی، خيابان پاکستان، کوچه چهارم، پالک  تهران: خيابان
  WWW.RASA-CO.ORG 
   

171     
 

 826                      اهبران سيستم آتيه(                        )ر رسـامهندسين مشاور 

 Development of a thermal de sorption method for the analysis of particle associated polycyclic 

aromatic hydrocarbons in ambient air – International journal of environmental Science and 

Technology. Vol1.No.3. Aut.2004. 

  مجله  ـ 0 شماره –طبيب شرق علمی پژوهشی  مجله -ارزیابی اعمال ناایمن در بين رانندگان اتوبوسهای بين شهری همدان

  0393ـ زاهدان دانشگاه علوم پزشکی 

  0390 – 5 شماره – دوم سال –پيام ایمنی   -بهبود ایمنی مبتنی بر رفتار از طریق مدیریت کيفيت فراگير 

 The Impacts of Total System Design Factors on Human Performance in Power Plants – 

American Journal of Applied Sciences- Year: 2005 Volume: 2 - Issue: 9 

 A Framework for Development of Integrated Inteligent Humann Engineering Environment - 

American Journal of Information Technology 

 The Impacts of Macroergonomics on Environmental Protection and Human Performance in 

Power Plants – Iranian Journal of  Environmental  Health Sciences Engineering. 2005. Vol. 1. 

No. 1. pp. 60-66. 

 Enhancing The Availability and Reliability of  Power plants Through Macroergonomics 

Approach  – Journal of Scientific and industrial Research –  

  بهار  –مجله علمی و پژوهشی فيض کاشان  –برآورد هزینه انسانی ناشی از حوادث شغلی منجر به فوت در استان تهران

0391 

  0319-همایش بهداشت پرتوها ـ همدان -اصول طراحی حفاظ در رادیولوژیها 

  0319-همدان -مالحظات ایمنی ماشين آالت ـ همایش بهداشت و ایمنی صنعتی 

 0319-استانداردهای بيمارستانی و کاهش هزینه ها ـ همایش نقش مدیریت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ـ کرمان 

  0319 -همدان -همایش بهداشت و ایمنی صنعتی  -روشهای نوین بررسی حوادث 

   بررسی اپيدميولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان همدان ـ همایش تخصصی راهنمایی و رانندگی ناجا ـ تهـران

– 0319 

  0392 -کرمانشاه  –گيری سومين کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پيش -آناليز حوادث شغلی یکساله استان همدان 
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  تکنيک کاربردChange Based Analysis  خـرم آبـاد   –سراسـری حـوادث   همایش ـ  در تجزیه و تحليل حوادث - 

0319 

 0319-و نقش آن در توسعه ـ تهران تجزیه و تحليل حوادث ناشی از کار در استان همدان ـ کنگره ملی مهارت، سالمت 

  کاربرد تکنيکBarrier Analysis 0319-در آناليز شغل  ـ کنگره ملی مهارت، سالمت و نقش آن در توسعه ـ تهران 

  کاربرد تکنيکwhat if  در ارزیابی ایمنی سيستمها  ـ چهارمين همایش ایمنی، بهداشت و محيط زیست در معادن و صنایع

 ی سار ـ 92 -معدنی 

  0392 -کارگران کوچک و استعمارگران بزرگ ـ همایش پيشگيری از خشونت عليه زنان و کودکان ـ سنندج 

 0392-تجزیه و تحليل انفجار سيلندر در یکی از بيمارستانهای آموزشی همدان ـ همایش ایمنی مددجو ـ تبریز 

 0392-کار کودکان، واقعيتی تلخ ـ همایش حقوق کودکان ـ سنندج 

 0392-منی ترافيک: یک ضرورت ـ همایش شهر و روستای سالم ـ همدانآموزش ای 

 0392 -تعيين کيفيت پساب کارخانجات چرمسازی همدان ـ همایش شهر و روستای سالم ـ همدان 

 0319-ایمنی و صنعت سيمان ـ همایش ایمنی در صنعت سيمان ـ همدان 

  0319–ایمنی برق ـ چهارمين همایش ایمنی برق ـ همدان 

  0392-خطاهای انسانی در بروز حوادث ـ پنجمين همایش ایمنی برق ـ اراکنقش 

  تهـران    -همایش ملی ارگونومی در صنعت و توليد  –ارزیابی نقش عالئم هشدار دهنده در کاهش اعمال ناایمن کارگران- 

0390 

 همایش ملـی ارگونـومی در    - ارزیابی خطاهای انسانی در شغل دیسپاچر اتاق کنترل بخش زغال کارخانه ذوب آهن اصفهان

 0390 –تهران   -صنعت و توليد 

  0390 –تهران  –نگره سراسری طب نظامی ک –خطاهای انسانی و نقش آن در قابليت اطمينان سيستمها 

  همایش خطرات شغلی در بين کارکنان بهداشتی و درمانی  –ارزیابی ایمنی کپسولهای اکسيژن مورد استفاده در بيمارستانها– 

 0390 –اراک 
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  0390 –تبریز  –همایش پرستار و ارتقاء سالمت کودکان  –حوادث رانندگی و کودکان تهدیدی بر عليه فردا 

  تهران –سمينار ملی مدیریت ایمنی پارکها  –آناليز علمی حوادث پارکها: یک ضرورت 

 تهران –ریت ایمنی پارکها سمينار ملی مدی –کاربرد تکنيکهای مدرن ارزیابی ایمنی در کنترل حوادث پارکها 

  0390 -تهران  -همایش پایداری تهران  -ارزیابی و مدیریت مواد شيميایی در شهر تهران 

   0390 -تهران  -همایش پایداری تهران  -بررسی اپيدميولوژیکی حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان تهران 

  توسعه پایدار و لزوم ارزیابی و مدیریت ریسک مواد 

  0390بهمن ماه  -تهران  -چهارمين همایش ملی دو ساالنه انجمن متخصصان محيط زیست ایران 

  0390اسفند ماه  0و3 -تهران  -همایش علمی تحقيقی مدیریت امداد و نجات  –حودث رانندگی و مدیریت امداد و نجات 

  01 -تهـران   -ی در اتـاق عمـل   همـایش علمـی بهداشـت حرفـه ا     -ارزیابی خطاهای انسانی در بين متخصصين بيهوشی 

 0390اردیبهشت ماه 

  کرج  -همایش علمی ایمنی در صنعت برق  -تحليل حوادث شغلی در شرکت برق منطقه ای باختر و ارائه راهکارهای کنترلی

 0390تير  -

  کاربرد روشFuture Workshop       در جلب مشارکت رانندگان شرکت برق بـاختر در راسـتای کنتـرل حـوادث شـغلی- 

 0390تير  -کرج  -همایش علمی ایمنی در صنعت برق 

  0390یکپارچه سازی سيستم های ایمنی, بهداشت و محيط زیست ـ همایش سراسری بهداشت محيط ـ ساری ـ 

        کرمـان ـ     -90ارزیابی اثرات متقابل ایمنی و ارگونومی در یک اتاق کنترل و ارائه راهکارهـای کنترلـی ـ همـایش ایمنـی

 0390آذز

   کرمان ـ   -90ارزیابی نقش خطای انسانی و پيامدهای آن در بخش زغال توليدات کک ذوب آهن اصفهان  ـ همایش ایمنی

 0390آذر

  دانشـگاه   –دومين کنگره پيشگيری از بيماریهای غير واگيـر   –ارزیابی رفتارهای ناایمن رانندگان اتوبوس در هنگام رانندگی

 0390اسفند  –شهيد بهشتی تهران 
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  0390 –یزد  –اولين کنگره سراسری آموزش بهداشت  –کاربرد عالئم هشدار دهنده در کاهش حوادث ناشی از کار 

  دی  –همایش ملی تخصصی آموزش محيط زیست ایران  –کاربرد تکنيکهای مدرن در جلب مشارکت های زیست محيطی

 تهران -0390

  :تکنيکهای ارزیابی ایمنی در صنایع شيمياییHazop ایش ملی رنگ و محصوالت جانبی. تهران: دانشگاه اميـر کبيـر.   . هم

 بهمن 03-00

    اراک  –آناليز نقش ارتباطات در مرکز فوریتهای پزشکی همدان ـ همایش سراسری ارتباط در خدمات بهداشتی و درمـانی– 

 0390د ماه ناسف

 0390خرداد اصفهان ـ بهداشت و ایمنی حرفه ای: دیروز، امروز و فرداـ پنجمين همایش دانشجویی ـ 

  ایمنی محيط زیست؛ موضوعی فراموش شده ـ دومين همایش ملی بحرانهای زیست محيطی ایران و راهکارهای بهبود آنها ـ

 0393اهواز ـ آذر 

  0393ایمنی و محيط زیست ـ اولين کنفرانس ملی راهکارهای توسعه فرهنگ زیست محيطی ـ تهران ـ مهر 

 0393 مهرماه – سيمان المللی بين همایش – تجزیه و تحليل درخت خطا "ر کوره سيمان به  روش ارزیابی ایمنی الکتروفيلت 

  ارزیابی ایمنی پيمانکارن با استفاده از روشFuture Workshop -  همدان –چهارمين همایش بهداشت حرفه ای – 

 0393 ماه مهر

  مهـر  – همدان –چهارمين همایش بهداشت حرفه ای  -ارزیابی ایمنی سيستم کلر زنی ایستگاههای تصفيه آب شهر تهران 

 از پيشگيری و ایمنی کاربردی علمی همایش – عمل اتاق در بيهوشی فرایند در اشتباهات  از ناشی حوادث بررسی ،0393 ماه

 0393 – سپاه مشترک ستاد بازرسی معاونت – حوادث و سوانح

  ين همایش ملی سازماندهی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای اول  -بررسی خطاهای کادر بيهوشی و حوادث ناشی از آن

 0393 آذر 01 و 05: تهران –

  احمر هالل سازمان – 0390 اردیبهشت: تهران – نجات و امداد مدیریت همایش دومين –ارزیابی کمی ریسک خطوط لوله 

  0393 –پزشکی شهيد بهشتی  علوم دانشگاه – بحران مدیریت همایش –ارزیابی خطاهای انسانی در اتاق عمل 
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  مـاه  بهمـن  – بنـادر  در ایمنـی  ملی همایش اولين –طراحی و پياده سازی سيستم ایمنی مبتنی بر سنجش عملکرد در بنادر 

 وسيما صدا های همایش سالن تهران -0393

  0390ت اردبيهش تهران – انرژی ملی همایش پنجمين –کاربرد و نحوه اثربخشی سيستم های خبره در بخش انرژی 

   طراحی مدلی برای ادغام سيستم های بهداشت، ایمنی، محيط زیست و ارگونومی )مهندسی عوامل انسانی( با استفاده از فـن

 0390 ماه آبان 09 الی 01 – تهران –آوری اطالعات. هشتمين همایش ملی بهداشت محيط 

  هشتمين همایش بين المللی حمل و نقل ریلی -شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در بهره برداری از واگنهای غزال 

 دومين همایش ملی ایمنی در بنادر – از منظر ایمنی ی به کشورهای در حال توسعهژنقش مهندسی ارزش در انتقال تکنولو 

 09شماره  -ماهنامه نفت پارس - انتخاب وسایل حفاظت فردی در محيط کار 

 نگاهی بر سيستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محيط ( زیستHSEMS)  - - 09شماره  -  ماهنامه نفت پارس 

 دومين کنگره پيشگيری از بيماریهای غير واگير – ارزیابی رفتارهای ناایمن رانندگان اتوبوس در هنگام رانندگی 

 همـایش سراسـری نقـش مـدیریت در ارائـه       - محمدفام ها, / یداهلل حميدی، ایرجبيمارستانی و کاهش هزینه استانداردهای

 دمات بهداشتی درمانیخ

 01-33، صفحات 10صنعت و ایمنی, ، شماره  - الدینی، ایرج محمدفامریسک خطای انسانی, زینت نظام بررسی 

  2ارزیابی وضعيت ایمنی واحد توليد گازCO استفاده از تکنيـک   باخوشنوش همدان  کارخانهWhat If Analysis? – 

 دانشگاه شریف

  طراحی نرم افزارHSEE  آن در ادغام سيستم های بهداشت، ایمنی، محـيط زیسـت و ارگونومی)مهندسـی عوامـل      نقش و

 دانشگاه شریف - (HSEEانسانی( )

 .27-33 ، صفحات10صنعت و ایمنی, ، شماره  - انسانی بررسی ریسک خطای 

 0395همایش یک روز همدان -نگاهی بر سيستم های مدیریت یکپارچه 

  برق باختر با استفاده از روش  شرکتطراحی سيستم تعيين ضریب ایمنیSafety Audit –  همایش ایمنی در برق  –یزد

0395 
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  ارزیابی ایمنی در واحد ریخته گری ذوب آهن اصفهان با استفاده از تکنيکPHA 

  غال کارخانه ذوب آهن اصفهان با استفاده از تکنيک زارزیابی خطاهای انسانی در واحدHEIST 

  ارزیابی خطر آتش سوزی در کارخانه چوب اکباتان همدان اصفهان با استفاده از تکنيکFTA  

  2ارزیابی ایمنی بخشCO   سازی کارخانه نوشابه زمزم همدان با استفاده از تکنيکWhat if? 

 غربی  ارزیابی حوادث ناشی از کار در استان آذربایجان 

 ویه و بویر احمدارزیابی حوادث ناشی از کار در استان کهکيل 

   ارزیابی حریق در استان خراسان 

  0319تا  0315بررسی حوادث ناشی از کار استان چهار محال و بختياری در سالهای 

  بررسی اثرات متقابل ایمنی و ارگونومی در بخش زغال سازی توليدات کک ذوب آهن 

 ارائه مدل مناسب هزینه های حادثه در کارخانه شيشه همدان 

  ریسک آتش سوزی با استفاده از روش فرانک و مورگان در کارخانه تسميران همدانارزیابی 

  طراحی یک سيستم تجزیه و تحليل حوادث شغلی 

 تجزیه و تحليل حوادث ناشی از کار یکساله کارخانه آلومينيم سازی اراک 

 0393، فناوری، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهوازآبادی، نانوسياالت: دانش و  رضا نقره و امين ميثم موالنا  

  رسانش پيشرفته، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز ميثم موالناسالم بعنونی و ، 

 Maysam Molana and Salem Banooni, Investigation of Heat Transfer Processes Involved Liquid 

Impingement Jets: A review, Brazilian Journal of Chemical Engineering,   Vol. 30, No. 03, pp. 

413 - 435, 2013. 

 Salem Banooni, Hossein Zarea and Maysam Molana, Thermodynamic and Economic 

Optimization of Plate Fin Heat Exchangers Using the Bees Algorithm, Heat Transfer – Asian 

Research, DOI:10.1002/htj.21087. 

 Salem Banooni and Maysam Molana, Color Change of Flat Bread during Baking in an 

Impingement Oven, Journal of Food Processing and Preservation. 
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 Salem banooni and Maysam Molana, Variation of Heat Transfer Coefficient in Impingement 

Oven, 7th Asia-Pacific Drying Conference, China, 2011  

 Maysam Molana and Sina Izadi, Heat Transfer in an Impingement Oven, 1st Middle East Drying 

Conference, Iran, 2012. 

 Salem Banooni and Maysam Molana, Investigation of Flat Bread Surface Color Variation in an 

Impingement Oven During Baking, 1st Middle East Drying Conference, Iran, 2012. 

 

 

 

 


