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 سوابق تحصیلی 
 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی

 مهندسی  مکانیک طراحی جامدات کارشناسی

 مهندسی مکانیک ساخت و تولید کارشناسی ارشد

 سیستم و بهره وری-مهندسی صنایع دکتری

 راحی جامدات)سیستم های مهندسی،طراحی و مدیریت ساخت(ط-مهندسی مکانیک

 شغلیسوابق 
 خاتمه شروع سمت نام سازمان

ماشین شرکت مهندسی و قطعات 

 (هپکوآالت راهسازی ایران )

  :مدیر پروژه های طراحی و ساخت 

 جکهای تعادل بیل مکانیکی چرخ الستیکی-CA25جکهای غلطک 

 شیر هیدرولیکی ترمز گریدر-NRV1,NRV2شیر هیدرولیک 

 شیر هیدرولیکی بلوک بولدوزر -راهه 6روتاری هیدرولیکی 

 نمونه سازی اربیترل فرمان 

1375 1377 

 1378 1376 شرکت ساپکو -خودرو  در تناژهای مختلف مدیر نمونه سازی و تولید جک استاتیکی شرکت نیکیران صنعت 

موج  نیسنگ یشرکت بازرس

 )بازرس ساپکو(

 ینگارش مدارک مهندس نهیدر زم یو توسعه و استانداردساز قیتحق یپروژه ها ریمد

 خودرو یلترهایف

1377 1378 

شرکت تعاونی و تولیدی مواد 

 غذایی برکت 

 1378 1377 مدیر کارخانه و مدیر تعمیرات و نگهداری

 مدیر فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه  شرکت کوشش رادیاتور

 تهیه مستندات فنی رادیاتورهای خودرو و نمونه سازی رادیاتور آردی

1377 1378 

 شرکت گواهی دهنده بین المللی 

QMI 

 مدیر بازاریابی و امور قراردادها

 سر ممیز رسمی سیستمهای مدیریت از موسسه ملی کیفیت کانادا  _

 دوره های کیفیت و بهره وری درشرکتهای تولیدی و مهندسی مدرس رسمی -

1378 1381 

 یر فنی و مهندسی و ساخت تجهیزاتقائم مقام مدیر عامل و مد  P.E.Sشرکت تولیدی و صنعتی 

 میلیمتر  1000ساخت دستگاه جوش پلی اتیلن برای قطرهای باالی 

1381 1382 

نی مشاوره در زمینه استانداردهای های  مدیریتی  وف  پروژه های عامل و مدیردیرم شرکت رایورزان کیفیت 

 و مدرس  مهندسی

 تاکنون 1382

 10دبیرستان تیزهوشان عالمه حلی 

  سمپاد-دوره اول

 تاکنون 1398 رئیس انجمن اولیا و مربیان

 تاکنون 1398 انجمن اولیاء و مربیان 13آموزش و پرورش تهران  منطقه 

https://orcid.org/0000-0002-3002-5378
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 سوابق مشاوره:

 از موسسه/کشور قابلیت های حرفه ای
 کانادا ALLIANCEکانادا و  PECBانگلستان، IRCA رسمی بین المللی مدیریت کیفیتارشد سر ممیز 

 کانادا ALLIANCEکانادا و  PECBانگلستان، IRCA رسمی بین المللی مدیریت محیط زیستسر ممیز ارشد 

 کانادا ALLIANCE سر ممیز ارشد رسمی بین المللی مدیریت ایمنی و بهداشت

 کانادا ALLIANCE سر ممیز ارشدرسمی بین المللی مدیریت ایمنی غذا

 ناداکا ALLIANCE سر ممیز رسمی بین المللی مدیریت انرژی

 کانادا ALLIANCE سر ممیز رسمی بین المللی استاندارد کیفیت در صنایع هوا و فضا

 کانادا ALLIANCE سر ممیز رسمی بین المللی استاندارد کیفیت در صنایع مخابرات

 کانادا ALLIANCE سر ممیز رسمی بین المللی استاندارد های ثبت محصول

 موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی تعالی سازمانیسر ارزیاب جایزه ملی بهره وری و 

 سازمان ملی استاندارد ایران سر ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران

 ولید ،پروژه های مشاوره )سیستمهای مدیریت یکپارچه ، مدیریت فرآیندهای طراحی برای ساخت ، مدیریت بهره وری در ت

 مدیریت ارتباط با مشتری ، مدیریت زنجیره تامین ومدیریت انرژی (مدیریت عملکرد تولید، 

 شرکت آینه بازتاب شرکت شیشه میرال شرکت پرتو سرد توان)هیمالیا(
 شرکت پویا پلیمر شرکت عرف ایران شرکت زرخیزان

 شرکت توزیع نیروی برق سمنان شرکت مهندسی و قطعات هپکو شرکت برق منطقه ای کرمان
 آب منطقه ای هرمزگان شرکت توزیع نیروی برق گیالن منطقه ای سمنانشرکت برق 

 شرکت برق منطقه ای یزد 

 

 توزیع برق  شمال کرمان

 

 نیروگاه زرند کرمان

 توزیع برق  جنوب کرمان 

 

 آب و فاضالب روستایی اصفهان نیروگاه باغین کرمان
 نیروگاه طرشت نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

 

 نیروگاه تبریز

 صنایع دریایی شهید تمجیدی شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم 
 صنایع مهام پارچین سازمان بازرسی ساصد شرکت رجا شیمی

 نیروگاه ارومیه قرارگاه مهندسی و پشتیبانی پارچین

 

 اگزوز خودرو خراسان
 شرکت زامیاد ایندامین سایپا شرکت کابل خودرو سبزوار

 شرکت آب منطقه ای همدان آب و فاضالب روستایی استان مرکزی IPMIشرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران
 شرکت دوار محرک  باشگاه فرهنگی و ورزشی استقالل تهران

 

 صنایع شهید زین الدین
 شرکت پارس لیان  شرکت ارتباطات سیار ایران)همراه اول( صنایع شهید زین الدین

 شرکت طراحی و مهندسی والعصر شرکت سیمان مازندران شرکت نیشکر دهخدا 
 

  

 :های جامع ارزیابی
 شرکت فراورده های نسوز تبریز .1

 ای اصفهان شرکت برق منطقه .2

 شرکت مهندسی و توسعه سایپا ) سیکو( .3

 شرکت رینگ سازی مشهد .4

 شرکت تولید قطعات خاور .5

 شرکت مدیریت تولید برق بیستون .6

 خودرو)ایران خودرو( شرکت امداد .7
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 ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران
 شرکت فولمن                          شرکت زامیاد                    شرکت ایران خودرو 

 )متن(وزارت نیرو توسط مرکز تحقیقات نیرو جایزه  ارزیابی 
 شرکت کابلسازی ایران          شرکت آلومتک قزوین          شرکت پلی اتیلن سمنان          شرکت فولمن 

 و:ایز تخصصیعمومی و استانداردهای یزی مم
 ((ISO9001,ISO14001,ISO45001,ISO22000,ISO29001,AS9100,TL9000,CE,COC 

 کانادا.  ARC ,کانادا  QMI , Allianceنفر روز ممیزی های در شرکت های  2000بیش از 

 ارزیابی هتلهای کشور بر اساس استاندارد درجه بندی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
       شهد وم،هتل قصر هتل جنت  مشهد تهران، هتل کارون تهران، هتل اسکان  ،هتل هما  تهران ، هتل خانه سبز  ،هتل هایت خزر  ،هتل رامتین 

 هتل صفائیه یزد
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 سوابق تدریس در دانشگاه

 واحد علوم و تحقیقات تهران اسالمی گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد  -

 

 نموده امبرگزار  که اینجانب بعنوان استاد آموزشیدوره های 

امه ، دوین اظهارنیابی ، تمدلهای تعالی سازمانی ، تربیت ارزیاب ، مدل تعالی سازمانی ، خود ارز :دوره آموزشی همچون هزاربرگزاری بیش از 

ت کیفیت تم مدیریو بهداشت شغلی ، دوره های  سیسدوره های مدیریت محیط زیست ، دوره های مدیریت ایمنی  ، جامع دوره های مدیریت کیفیت

، دوره های  IRCAتبار دوره مدیریت کیفیت در صنایع هوا و فضا ، دوره های سر ممیزی تحت اع    در صنایع خودرو ، دوره های طرحریزی کیفیت ،

ایزه جره های جامع دو اخت،س،دوره جامع طراحی برای انی بهره وری ، دوره های مدیریت انرژی ، دوره های سازمان و مدیریت ،  دوره های رفتار سازم

و  د سیستمهادوره بهبو دوره مدیریت و مهندسی ارزش، دوره نگرش سیستمی، دوره مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی، تعالی و پیشرفت،

ری و بهبود ندازه گیادوره مدیریت  گرش فرایندی،دوره ن ،مدیریت مشتری مداری،روشها،دوره مدیریت و رهبری تحول،دوره انگیزش و توان افزایی

 ،(5s) دوره جامع اقدامات اصالحی ،دوره جامع سازماندهی محیط کار عملکرد سازمانی،
 

 دوره های گذرانده شده:
 نام دوره آموزشی و موسسه برگزار کننده برگزاری تاریخ

 IATCAو  ANSIتحت اعتبار استاندارد مدیریت کیفیت دوره سرممیزی  1378

 تولیدیدوره جامع ممیزی سیستمهای کیفیت  1378

 دوره جامع مدل تعالی سازمانی اروپا تحت اعتبار دانشگاه برلین 1381

 و ایمنی بهداشتسرممیزرسمی کیفیت ، محیط زیست  1382

  ی شمالیدر االینس آمریکا طراحی و تولید دوره ارزیابی جامع 1382

 EMAتحت اعتبار  استاندارد زیست محیطیدوره سرممیزی  1382

 سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ایدوره سر ممیزی  1382

 در  موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی EFQMدوره تربیت ارزیاب  1383

          عوامل تطبیق استانداردهای فنی خدمات گردشگری در  سازمان میراث فرهنگی و گردشگری                          1384

 دوره ارزیابی استاندارد کیفیت در صنایع مخابرات با کتابچه اندازه گیری 1386

 در مجتمع فنی تهران  ICDLدوره جامع  1388

 در صنایع پزشکی در موسسه االینس تحت اعتبار مرکز استاندارد کانادادوره سرممیزی کیفیت  1388

 توسط موسسه بی تی آی کانادا 2010دوره تغییرات مدل تعالی سازمانی ویرایش  1389

 دوره ارزیابی استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع خودرو  1389

 آی کانادا دوره آموزشی اندازه گیری جامع عملکرد توسط موسسه بی تی 1390

 دوره آموزشی اندازه گیری شکایت مشتریان 1390

 دوره آموزشی اندازه گیری رضایت مشتریان 1394

 دوره آموزشی مدیریت ریسک توسط موسسه بی تی آی کانادا 1394

 در موسسه االینس 2015دوره آموزشی تغییرات استاندارد مدیریت کیفیت در ویرایش  1394

 در موسسه گلوبال گروپ انگلستان 2015پیشرفته مدیریت کیفیت در ویرایش دوره آموزشی  1395

 در موسسه گلوبال گروپ انگلستان 2015دوره آموزشی پیشرفته مدیریت زیست محیطی در ویرایش  1395

 دوره آموزشی پیشرفته مدیریت ریسک در موسسه گلوبال گروپ انگلستان 1395

  آمریکا ANSIکانادا تحت اعتبار PECBسرممیزی رسمی مدیریت کیفیت از موسسه  1395

  آمریکا ANSIکانادا تحت اعتبار PECBسرممیزی رسمی مدیریت زیست محیطی از موسسه  1395
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 مقاالت ، تألیفات و تحقیقات 

 تاریخ نام نشریه/ کتاب/ کنفرانس  عنوان
 1376 نشریه بزرگان صنعت مقاله تولید پودر الومینیوم بروش متالوژی پودر

 1376 نشریه کاوه دانشگاه آزاد اسالمی مقاله علمی طرحریزی پیشاپیش کیفیت در ساخت  جک استاتیکی ده تن

مقاله در خصوص استقرار سیستمهای مدیریت در شرکت های پیمانکاری 

 EPCو ساختمانی و پروژه های 

 1383 نشریه بزرگان صنعت

 1385 89حه صف -1385رداد خ -100شماره  –نشریه روش  مقاله موضوع کلی کار در عرصه جدید

مقاله استقرار اصول مدیریت کیفیت راهی به سوی رویکردهای مدل تعالی 

 به منظور دستیابی به بهره وری و اثربخشی  EFQMسازمانی 

 1385 39صفحه  – 1385سال   -96ماره ش -نشریه روش

 1385 کنفرانس ممیزین و سرممیزین منطق فازی ممیزی سیستمهای مدیریت با رویکرد امتیازدهی و

مدیریت کیفیت جامع رویکردی سیستماتیک و فراگیر بمنظور رشد و 

 ارتقاء بهره وری فنی کنفرانس کیفیت و بهره وری در صنعت برق

 1387 هفتمین کنفرانس کیفیت و بهره وری در صنعت برق

 

درمدیریت  در صنعت برق بمنظور بهره وری Web GISطراحی سیستم 

 اطالعات و بهنگام رسانی سریع آن

  هفتمین کنفرانس کیفیت و بهره وری در صنعت برق

1387 

 

 1387 کتاب منتشر شده  نگرش یکپارچه به استانداردهای سیستم های مدیریت 

ره و به شما 978-964-04-7872-1کتاب منتشر شده به شماره شابک  مدیریت انرژی 

 2581824کتابشناسی ملی : 
1390  

گیری رضایت مشتری با رویکرد استانداردهای مقاله پایش و اندازه

 مدیریت کیفیت و خطوط راهنمای رضایت مشتری 

آذر و دی ماه  – 55و  54شماره  –ماهنامه تخصصی پردازش 

 120صفحه  – 90

1390  

د وری در ارتقاء عملکرمقاله نقش مدیریت انرژی با رویکرد ارتقاء بهره

 هاسازمان

بهمن و  – 57و  56شماره  –ماهنامه تخصصی پردازش 

 180صفحه  – 90اسفند ماه 

1390  

اردیبهشت و  – 59و  58شماره  –ماهنامه تخصصی پردازش  مدیریت برند و چگونگی حفظ و ارزیابی آن

 117صفحه  -91خرداد 

1391  

  1395 شدهمنتشر  کتاب  2015ترجمه و تدوین استاندارد مدیریت کیفیت در ویرایش 

  1396 شدهمنتشر  کتاب  2015ترجمه و تدوین استاندارد مدیریت زیست محیطی در ویرایش 

 مجله علمی،پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب  مقاله تعیین فاکتورهای هزینه طراحی برای ساخت

 تحقیق و کاربرد در مهندسی مکانیک 
http://jmra.azad.ac.ir/article_532244.html 

1396  

 یطراح ندیفرآ تیهدا یبرا داریپا یکردیرو دیتول یبرا یطراحISI مقاله 

 کم. نهیاز مناسب بودن به هز

 اشپرینگر  یو ساخت تعامل یطراح یالملل نیمجله ب

1-00840-022-http://dx.doi.org/10.1007/s12008 

1400  

http://jmra.azad.ac.ir/article_532244.html
http://dx.doi.org/10.1007/s12008-022-00840-1
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 ملی و بین المللی یکنفرانسها و همایشهاسمینار،سخنرانی در 

 تاریخ نام و موضوع
 1384 کنفرانس بهبود کیفیت خدمات پس از فروش در شرکت هیمالیا  

 1384 در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قزوین  در شرکتهای تولیدی جامع سمینار مدیریت کیفیت 

 1385 کنفرانس ممیزی و سرممیزی و عضو کمیته داوری  

 1387 سمینار مدیریت بهره وری در آب و فاضالب  روستایی اصفهان  

 1387 ت در موسسه  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یفکنفرانس کی 

 1387 در سیمان مازندران  تولید کنفرانس بهبود بهره وری 

 1387 روز ملی کیفیت در سمینار شهرداری مشهد  

 1388 سمینار تعالی سازمانی در شرکت مهندسی و قطعات ماشین آالت راهسازی هپکو 

 1388 وری در صنعت برق و عضو کمیته داوری کنفرانس بهره 

 1388 کنفرانس استاندارد سازی در خدمات گردشگری  

 1388 وری و تعالی در آبفار استان  مرکزی کنفرانس بهره 

 1388 سمینار بهره وری با رویکرد نظام آراستگی در اداره کل پست جمهوری اسالمی ایران  

 1388 در مدیریت تولید برق طرشت تولیدکنفرانس تعالی  

 1388 اداره کل پست جمهوری اسالمی ایران عملیات  سمینار بهره وری با رویکرد نظام آراستگی در  

 1389 کنفرانس مدیریت تعالی سازمانی در منابع انسانی در کرمان 

 1389 وری انرژی در استان قمکنفرانس بهره 

 1390 سمینار بهره وری انرژی در کرمان  

 1390 همایش ملی مدیریت و ارتقای توان داخلی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی  

 1390 با همکاری  در دانشگاه اصفهان  خانه صنعت و معدن اصفهان شرکتهای تولیدیدر سمینار ارزش گذاری برند  

 1390 در سالن کار و تالش وزارت کار در طراحی و ساخت وریهمایش جهاد اقتصادی با رویکرد بهره 

 1391  یو ارتقا داخل تیریمد یمل  یعلم شیهما نیدوم 

 1391 ملی طرحریزی کیفیت در پروژه های ساخت  یعلم همایش 

 1391 ملی رویکرد استراتژیک در مدیریت ورزش  یعلم کنفرانس 

 1391 ملی مدیریت و ارتقا داخلی   یعلم دومین همایش 



 

 

 دکتر حجت معینی 
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 در آموزش کارکنان دولت سازمان برنامه ریزی و مدیریت استان تهران مورد تایید استاد

 دستگاه اجرایی مربوطه: دوره آموزشی:عنوان 
 شرکت برق منطقه ای تهران بهبود سیستمها و روشهامتدها و تکنیکهای دوره 

 شرکت ارتباطات زیر ساخت دوره مدیریت کیفیت و بهبود فرایندهای سازمانی

 شرکت پست جمهوری اسالمی ایران دوره مدیریت بهره وری

 پست جمهوری اسالمی ایران شرکت دوره مدیریت ارتباط با مشتری

 وزارت صمت دوره طرحریزی واحدهای صنعتی

 اداره کل راهداری و حمل و نقل استان تهران دوره مدیریت و مهندسی ارزش

 وزارت دادگستری دوره مدیریت و رهبری تحول

 وزارت صمت دوره مدیریت کیفیت جامع

 استان تهرانبنیاد شهید  دوره انگیزش و توان افزایی کارکنان

 سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران دوره مدیریت کیفیت و بهبود فرایندهای سازمانی

 شرکت پست جمهوری اسالمی ایران دوره جامع مدیریت فرایندهای سازمانی

 سازمان فضایی ایران دوره مدیریت و رهبری تحول

 بنیاد شهید استان تهران دوره مدیریت برون سپاری

 اداره کل راهداری و حمل و نقل استان تهران مدیریت و رهبری تحولدوره 

 بنیاد شهید استان تهران دوره مدیریت و رهبری تحول

 سازمان امور استخدامی دوره ارتباطات سازمانی

 سازمان امور استخدامی دوره حفاظت از مدارک سازمانی


