رزومه

مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد

طرحی نو رد اندا زیم...

مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد در یک نگاه

 +10سال سابقه فعالیت

 +200پروژه اجرا شده در سراسر کشور

برگزاری جوایز مختلف سیستم
مدیریت کیفیت
مشارکت در تدوین استاندارد نظام مدیریت
نوآوری برمبنای استاندارد CEN/TS16555
 +100همایش و سمینار برگزار
شده
 93%میزان رضایتمندی مشتریان

ارائه خدمات مشاوره مدیریت
درسراسر کشور
 +1000دوره آموزشی برگزار شده
در سراسر کشور

ISO 45001:2018
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ترجمه استاندارد بین المللی

طرحی نو رد اندا زیم...

مهمترین سازمان هایی که به  IPCاعتماد کرده اند:
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طرحی نو رد اندا زیم...

همکاران ما در گروه پارسیان هوشمند:

…Let's Renovate

طرحی نو رد اندا زیم...
پروژه های اجرا شده در حوزه های مختلف به قرار ذیل می باشد:


پروژه های انجام شده در زمینه بهسازی ساختار سازمانی


بازنگری ساختار سازمان – سازمان ملی زمین و مسکن – سال 1392



تهیه و اجرای طرح تدوین شرح وظایف پست های سازمانی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -سال 1393



ساماندهی گمرکات اجرایی کشور –گمرک جمهوری اسالمی ایران  -سال 1393



طراحی ساختار گمرک جمهوری اسالمی ایران متناسب با اهداف ،استراتژی ها و فرآیندها مشتمل بر تشکیالت
تفصیلی واحدهای ستادی و اجرایی همراه با شرح وظایف مربوطه  -گمرک جمهوری اسالمی ایران  -سال 1393





مهندسی مشاغل سازمان  -گمرک جمهوری اسالمی ایران  -سال 1393



تدوین نظام گردش و مسیر ارتقا شغلی کارکنان در سطح سازمان  -گمرک جمهوری اسالمی ایران  -سال 1393



تدوین آیین نامه های اداری و استخدامی  -سازمان ملی زمین و مسکن – سال 1394

پروژه های انجام شده در زمینه مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت



پروژه پیادهسازی استاندارد  ISO 9002در شرکت سامان کاشی



پیادهسازی استاندارد  ISO 9002درکارخانجات ذوب فلزات (باتری سازی نیرو)



پیادهسازی استاندارد  ISO 9002در شرکت چینی سازی البرز



پیادهسازی استاندارد  ISO 9001در شرکت فرش سهند



مشاور پروژه پیادهسازی استاندارد  ISO 9001در شرکت ماندانا شیمی



مشاور پروژه پیادهسازی استاندارد  ISO 9001:2000در شرکت ایران پاتسل



مشاور پروژه پیادهسازی استاندارد  ISO 9001:2000در شرکت توسعه و خدمات منابع انسانی اشتیاق



مشاور پروژه پیادهسازی استاندارد  ISO 9001در شرکت تابا شیمی



پروژه پیاده سازی سیستم یکپارچه  ISO9001:2000 , ISO14000 , OHSAS 18000در مجتمع کشتی
سازی و سازه های دریایی فراساحل (( )ISOICOگروه سازه های دریایی)



مشاور پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO9001:2000در روابط عمومی بنیاد مستضعفان و جانبازان



پروژه پیاده سازی نظام مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO9001:2000 , ISO 14001
 OHSAS 18001در شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری

…Let's Renovate



پیاده سازی استاندارد  ISO 9002و سیستم مدیریت اطالعات در شرکت کاشی و سرامیك الوند

طرحی نو رد اندا زیم...


پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO9001:2000در شرکت پخش بین المللی بهروز نیك



پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO14000 , OHSAS 18000در شرکت گاز استان تهران



پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO14000 , OHSAS 18000 , ISO9001:2000در شرکت صنایع
فراساحل ایران (صف)



پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO9001:2000در شرکت پمپ پارس



پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO9001:2000و  ISO 14000در نیروگاه شهید منتظری اصفهان



پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO9001:2000و  HACCPدر شرکت فرد آذربایجان



پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO9001:2000و  ISO TS/ 16949در شرکت دیسکی لنت ایران



پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO9001:2000در شرکت وزین بار



پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO9001:2000در شرکت زمزم شرق



پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO9001:2000در مجتمع صنایع امام علی (ع)



پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO14001و  OHSAS18001در شرکت صنعتی چادرملو



پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO9001:2000و  ISO TS/ 16949در شرکت تابا شیمی



مشاوره در پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO9001:2000در سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
()IMIDRO



پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO14000 , OHSAS 18000 , ISO9001:2000در شرکت صنایع دریا
فن قشم (صدف)



پروژه پیاده سازی استاندارد  ISO14000 , OHSAS 18000 , ISO9001:2000در شرکت پرتو -گروه
مپنا



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس  ISO 9001: 2008در شرکت شناور سازه پویش -



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس  ISO 9001: 2000در اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
تهران



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه در  IMSدر شرکت پره توربین مپنا – پرتو



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  – ISO9001:2008شرکت پرسال – مرداد
1392
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SSP

طرحی نو رد اندا زیم...


طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ،ISO14001 ،ISO9001
 -HSE ،ISO10004 ،ISO10002 ،ISO10015 ،OHSAS18001شرکت داروسازی سبحان انکولوژی-
آبان 1393



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  -ISO9001:2008اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران -آذر 1393



مشاوره امور کیفی و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران در راستای
استاندارد  -ISO 9001:2008تیر 1394



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ،ISO14001 ،ISO9001
 - ،ISO3834-2 ،ISO/TS29001 ،OHSAS18001شرکت سازه های فلزی شهریار -مهر 1395



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  -ISO9001:2015اتاق
بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی کاشان-آذر 1395



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  -ISO9001:2015اتاق
بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی سنندج-آذر 1395



طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد  - OHSAS1800شرکت
کوثرخزل الوند هگمتان -دی 1395



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  -ISO9001:2015اتاق
بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی البرز-اسفند 1395



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  -ISO9001:2015اتاق
بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی قزوین-اسفند 1395

بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اردبیل-اردیبهشت 1396


طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  -ISO9001:2015شرکت دانش بنیان ادمان
فناوری پنگان -تیر 1396



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  – ISO9001:2015درمانگاه امام علی –
تیر 1396
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طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  -ISO9001:2015اتاق

طرحی نو رد اندا زیم...


طراحی

و

پیاده

سازی

سیستم

مدیریت

یکپارچه

بر

اساس

استانداردهای،ISO10002 ،ISO10015 ،OHSAS18001 ،ISO14001:2015،ISO9001:2015
 IS0 45001:2018- ،ISO10004شرکت داروسازی سبحان دارو -تیر 1396


ارائه خدمات مشاوره در حوزه سیستم های مدیریتی و بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار – شرکت پرسال-
مرداد  1396تا کنون



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  -ISO9001:2015اتاق
بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی مازندران-شهریور1396



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  -ISO9001:2015اتاق
بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی همدان-شهریور1396



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO10002- -ISO9001:2015
 ،ISO10004- ISO10003-ISO10001صندوق نوآوری و شکوفایی-شهریور 1396



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  -ISO9001:2015اتاق
بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اهواز-آبان 1396



ارائه خدمات مشاوره طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو براساس استاندارد
 -IATF16949:2016صنایع الستیکی پارمیدا-دی 1396



طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای و آزمایشگاهی بر
اساس استاندارد ،ISO17025:2005 -ISO45001 -ISO14001:2015 -ISO9001:2015
HSEMS- ISO29001شرکت فرآورده های نفتی سیه فام-بهمن  1396تا کنون



ارتقا سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی بر اساس استاندارد ،ISO14001:2015 -ISO9001:2015
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی -اسفند1396

 ،ISO45001 -ISO14001:2015شرکت خدمات حفاری سپیدان-تیر  1397تا کنون


نگهداری سیستم مدیریت بر اساس استاندارد  – ISO9001:2015اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن و کشاورزی
البرز  -مرداد 97



مشاوره جهت نگهداری سیستم مدیریت بر اساس استاندارد  – ISO9001:2015اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن
و کشاورزی قزوین  -مرداد 97
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ارتقا سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد -ISO9001:2015

طرحی نو رد اندا زیم...


مشاوره جهت نگهداری سیستم مدیریت بر اساس استاندارد  – ISO9001:2015اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن
و کشاورزی همدان  -مرداد  97تا کنون



مشاوره جهت پیاده سازی سیستم مدیریت بر اساس استاندارد-ISO9001:2015--صنایع مهمات سازی مهام-
مرداد  97تا کنون



مشاوره جهت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس استاندارد  -ISO17025:2005شرکت
رنگ و رزین طیف سایپا -شهریور 97



مشاوره جهت نگهداری سیستم مدیریت بر اساس استاندارد  – ISO9001:2015اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن
و کشاورزی اردبیل  -آذر  97تا کنون



پشتیبانی و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استاندارد ،ISO14001:2015 -ISO9001:2015
ISO450001:2018شرکت داروسازی سبحان انکولوژی -فروردین  98تا کنون



پشتیبانی و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  ISO9001:2015اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن
و کشاورزی اهواز  -اردیبهشت  98تا کنون



ارایه خدمات مشاوره جهت طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت زیست محیطی و ایمنی و سالمت شغلی
بر مبنای استانداردهای  – ISO45001:2018- ISO14001:2015شرکت آسیا لنت – مرداد  98تا کنون
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طرحی نو رد اندا زیم...


خود ارزیابی با انواع مدل های تعالی سازمانی (  ، Deming ، EFQMمالکم بالدریچ ، INQA ،
) ...


انجام ممیزی و ارزیابی بیش از  87شرکت در استاندارد INQA ،EFQM



مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران ( )INQAبه منظور حضور در جایزه
ملی کیفیت ایران در شرکت داروسازی روز دارو ،شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس ،شرکت شیر پاستوریزه پگاه
خوزستان ،شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی و الستیك بارز



پروژه آموزش و خودارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران در مجتمع صنایع الستیك کرمان در سال 90



مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو – شرکت سندن
ایرانیان – خرداد 1391



مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو – شرکت کیان
خودرو نوین – خرداد 1391



مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو – شرکت آذین
خودرو – خرداد 1391



مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو  -شرکت کالچ
سازی شایان صنعت – خرداد 1391



مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو – شرکت الکتریك
خودرو شرق – خرداد 1391



مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران ( )INQAبه منظور حضور در جایزه
ملی کیفیت غذا ،دارو و بهداشت ایران و تدوین مسیر بهبود ( )Road Mapسه ساله – شرکت داروسازی سیناژن



مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران ( )INQAبه منظور حضور در جایزه
ملی کیفیت غذا ،دارو و بهداشت ایران و تدوین مسیر بهبود ( )Road Mapسه ساله – شرکت داروسازی اسوه
– شهریور 1392



مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران ( )INQAبه منظور حضور در جایزه
ملی کیفیت غذا ،دارو و بهداشت ایران و تدوین مسیر بهبود ( )Road Mapسه ساله – داروسازی سبحان
انکولوژی – شهریور 1392
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– تیر 1392

طرحی نو رد اندا زیم...


مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران ( )INQAبه منظور حضور در جایزه
ملی کیفیت غذا ،دارو و بهداشت ایران – داروسازی کیش مدیفارم – آبان 1392



مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران ( )INQAبه منظور حضور در جایزه
ملی کیفیت غذا ،دارو و بهداشت ایران – داروسازی البرز دارو – آذر 1392



مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل  INQAبه منظور حضور در جایزه ملی کیفیت ایران-
صنایع الستیکی پارمیدا -مهر 1395



مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل ( )EFQMبه منظور حضور در جایزه ملی تعالی ایران-
شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان -آذر 1395



ارائه خدمات مشاوره در حوزه مدل های تعالی سازمانی -شرکت پرسال  -مرداد 1396



مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل  EFQMبه منظور حضور در جایزه تعالی و پیشرفت-
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی – شهریور 1396



مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل  EFQMبه منظور حضور در جایزه تعالی و پیشرفت –
شرکت داروسازی سبحان دارو – مهر 1396



مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران ( – )INQAشرکت اورند پیشرو – مهر
1396



مشاوره جهت حضور در جایزه تعالی سازمانی ،ارزیابی سطح بلوغ ،تدوین مسیر بهبود -شرکت داروسازی کاسپین
تامین -اردیبهشت 1397



ارائه خدمات مشاوره در حوزه جایزه ملی کیفیت ایران  -شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران -تیر 1397



ارائه خدمات مشاوره جهت حضور در جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران -شرکت تولید و بهره برداری
سد و نیروگاه شهید عباسپور-تیر 1397

-98شرکت داروسازی سبحان انکولوژی-مهر سال 1397


ارائه خدمات مشاوره جهت ارتقا سطح تعالی سازمانی و حضور در فرآیند جایزه تعالی و پیشرفت سال - 97شرکت
داروسازی سبحان دارو-آبان سال 1397



ارائ ه خدمات مشاوره جهت حضور در جایزه تعالی سازمانی ایران در سال - 98شرکت کویر تایر-اردیبهشت سال
1398
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ارائه خدمات مشاوره جهت ارتقا سطح تعالی سازمانی و حضور در فرآیند جایزه تعالی و پیشرفت سال های  97و

طرحی نو رد اندا زیم...




ارائه خدمات مشاوره در حوزه جایزه ملی کیفیت ایران  -شرکت مهندسی عمران مارون -تیر 1398

مدیریت استراتژیک (تدوین ،اجرا و بازنگری)


عضو کمیته تهیه برنامه استراتژیك میان مدت بنیاد مستضعفان



پروژه برنامه ریزی استراتژیك شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی در سال 89



پروژه تهیه برنامه میان مدت بنیاد در حوزه پروفیل سازی



پروژه تهیه برنامه میان مدت بنیاد در حوزه مشاوره مدیریت



بازنگری و به روز رسانی برنامهریزی استراتژیك -شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی -اردیبهشت 1392



بازنگری و به روز رسانی استراتژیهای سازمان ،جاری سازی استراتژیها با کارت امتیازی متوازن ( )BSCو پایش
و کنترل سنجه ها برای دوره پنج ساله تا  – 1397شرکت داروسازی اسوه – شهریور 1392



بازنگری و به روز رسانی استراتژیهای سازمان ،جاری سازی استراتژیها با کارت امتیازی متوازن (-)BSC
شرکت داده گستر عصر نوین -آذر 1393



ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه تحلیل محیط کسب و کار با متد  Delphiو استراتژی های سازمان – شرکت
پرسال -مرداد 1396



ارائه خدمات مشاوره در بازنگری استراتژی های کسب و کار و جاری سازی آنها با کارت امتیازی متوازن (-)BSC
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی -مهر 1397



تعیین سبک رهبری


تعیین سبك رهبری و افزایش اثر بخشی رهبران در شرکت های شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ،شیر
پاستوریزه پگاه خوزستان ،الستیك بارز و پاالیشگاه گاز سرخون و قشم ،خدمات مشاوره ایی حامی ایرانیان





پروژه تهیه نظامنامه آماری سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران()IMIDRO



پروژه تهیه نظامنامه آماری شرکت آلومینیم ایران



پروژه تهیه نظامنامه آماری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران



پروژه تهیه نظامنامه آماری شرکت احداث صنعت
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مدیریت فرآیندها

طرحی نو رد اندا زیم...


عارضه یابی سازمانی و تدوین پروژه های بهبود


انجام پروژه عارضه یابی دستگاه های دولتی با توجه به هفت برنامه تحول اداری در استان کرمان (اداره کار و امور
اجتماعی(



اجرای  QFDو شناسایی و تحلیل نیازها و انتظارات ذینفعان  -بیمارستان پارس تهران – مهر 1391



عارضه یابی و تدوین  Road Mapبهبود و مسیر تعالی سازمان -شرکت داده گستر عصر نوین -تیر 93



عارضه یابی و تدوین  Road Mapبهبود و مسیر تعالی سازمان -شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان-
مهر 95



مدیریت فناوری و نوآوری


مدیریت برنامه ریزی و اجرای ارزیابی های جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران -به عنوان همکار انجمن
مدیریت فناوری ایران و دبیرخانه جایزه -از سال  1393تاکنون



مطالعات تطبیقی و بررسی ضرورت ایجاد مرکز نوآوری در ساختار سازمانی -شرکت ارتباطات سیار ایران – همراه
اول -تیر 1394



پروژه ملی پیمایش نوآوری در سازمان های ایرانی-کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -آذر 1394



پروژه تحلیل داده های پیمایش نوآوری در سازمان های ایرانی -کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری-
آبان 1395



طراحی و استقرار نظام مدیریت فناوری و نوآوری  -شرکت ارتباطات سیار ایران – همراه اول -مهر 1396



مشاوره جهت حضور در جایزه مدیریت فناوری و نوآوری  -شرکت تولید برق سد و نیروگاه شهید عباسپور –
مرداد  1397تا کنون
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طرحی نو رد اندا زیم...


برگزاری جوایز
مجری

سال برگزاری

شرح جایزه

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1386 - 1383

موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی

1386 - 1383

طراح و مجری جایزه سرآمدی شرکت های برتر مسلمان

مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق اسالمی و

سه دوره از  2007تا

()MECCAward

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

2014

طراح و مجری جایزه تعالی پلیس آگاهی شهرستان ها

فرماندهی پلیس آگاهی نیروی انتظامی

اولین دوره سال 1387

مرکز مدیریت بهره وری و تعالی سازمانی

در تمامی ادوار از سال

ایرانیان

1388

عضویت مدیران ارشد در کمیته ارزیابی جایزه ملی
کیفیت ایران
عضویت مدیران ارشد در کمیته راهبری و علمی جایزه
ملی تعالی سازمانی

عضویت در کمیته اجرایی جشنواره ملی بهره وری ایران
عضویت در هیات رییسه و مسئول کمیته ارزیابی جایزه
ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران

انجمن مدیریت فناوری ایران

عضویت در کمیته ارزیابی جوایز بخشی مدیریت کیفیت

دبیرخانه های بخشی جوایز در وزارتخانه های

(جایزه غذا و دارو ،جایزه خودور ،جایزه )ICTINQA

مرتبط

در تمامی ادوار از سال
1391
در تمامی ادوار
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طرحی نو رد اندا زیم...
 دوره ها و کارگاههای آموزشی
آموزش

تاریخ(سال)

مدرس(استاد)

محل برگزاری

توانمندسازی رهبران

1385

آقایان شکرخدایی -فروزان فرد

برق منطقه ای اصفهان

توانمندسازی رهبران

1385

آقایان شکرخدایی -فروزان فرد

چرخشگر

توانمندسازی رهبران

1385

آقایان شکرخدایی -فروزان فرد

مهاب قدس

تدوین اظهارنامه

1385

آقایان شکرخدایی -فروزان فرد

زامیاد

مدیریت دانش

1385

آقایان شکرخدایی -فروزان فرد

زامیاد

مدیریت در کیفیت

1385

آقای شکرخدایی

IMS

1387

آقای فخر

به روش سازان

طرحریزی مسیر سرآمدی

1387

آقای شکرخدایی

فراگامان صنعت و تجارت

چرخه مدیریت بهره وری

1387

آقایان شکرخدایی -فروزان فرد

توزیع برق استان بوشهر

مشاوره

1388

آموزش حضوری -داخل شرکت

قند نقش جهان

ارزیابی جایزه ملی بهره وری

1388

آقایان شکرخدایی -فروزان فرد

پاالیش گاز سرخون و قشم

برنامه ریزی استراتژیك

1388

آقایان شکرخدایی -فروزان فرد

پایانه ها و مخازن پتروشیمی

مدیریت استراتژیك

1389

آقای فروزان فرد

پاالیش گاز هاشمی نژاد

مفاهیم INQA

1389

آقای شکرخدایی

بهنوش ایران

مفاهیم INQA

1389

آقای فروزان فرد

پاالیش گاز پارسیان

مفاهیم INQA

1389

آقای شکرخدایی

ارتباط سیار

بازنگری مدیریت استراتژیك

1389

آقای فروزان فرد

پاالیش گاز هاشمی نژاد

مفاهیم INQA

1389

آقای شکرخدایی

بهنوش ایران

تربیت ارزیاب پیشرفته

1389

آقایان شکرخدایی -فروزان فرد

فوالد مبارکه

مدیریت و برنامه ریزی استان
تهران
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طرحی نو رد اندا زیم...
آموزش
کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب رسمی جایزه ملی
فناوری و نوآوری ایران
مفاهیم و مبانی سیستمهای مدیریت کیفیت و الزامات
استاندارد ISO9001:2008
دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت غذا ،دارو و بهداشت
ایران و کارگاه خود ارزیابی
مفاهیم و مبانی سیستم های مدیریت کیفیت و
الزامات استاندارد ISO9001:2008

تاریخ(سال)

مدرس(استاد)

1392

آقای مصطفی بغدادی

1392

1392

1393

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت غذا و داروی ایران و
کارگاه خود ارزیابی

1392

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت غذا و داروی ایران و
کارگاه خود ارزیابی

1392

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت غذا و داروی ایران و
کارگاه خود ارزیابی

آقایان خبیری – بغدادی

آقای مصطفی بغدادی

آقای مصطفی بغدادی

و نوآوری ایران
شرکت پرسال
شرکت تحقیقاتی و تولیدی
سیناژن
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران
شرکت داروسازی اسوه
شرکت داروسازی سبحان
انکولوژی

1392

آقای مصطفی بغدادی

1392

آقای مصطفی بغدادی

شرکت داروسازی البرزدارو

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب رسمی جایزه ملی
فناوری و نوآوری ایران

آقای مصطفی بغدادی

دبیرخانه جایزه مدیریت فناوری

شرکت داروسازی کیش مدیفارم

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت غذا و داروی ایران و
کارگاه خود ارزیابی

آقای مصطفی بغدادی

محل برگزاری

1393

دوره آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت

آقای مصطفی بغدادی

آشنایی با مدل و مفاهیم EFQM 2013

1394

آقای مصطفی بغدادی

کارگاه خودارزیابی براساس مدل EFQM 2013

1394

آقای مصطفی بغدادی

آشنایی با الزامات ISO9001:2008

1394

آقای نوید خبیری

و نوآوری ایران
شرکت داروسازی سبحان
انکولوژی
شرکت پرداخت الکترونیك
سامان کیش
شرکت پرداخت الکترونیك
سامان کیش
شرکت داروسازی سبحان
انکولوژی
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آموزش براساس استاندارد ISO10015:1999

1393

آقای نوید خبیری

دبیرخانه جایزه مدیریت فناوری

طرحی نو رد اندا زیم...
تاریخ(سال)

مدرس(استاد)

آموزش

1394

آقای نوید خبیری

دوره آموزشی آشنایی با الزامات ISO10002:2014

1394

آقای نوید خبیری

دوره آموزشی آشنایی با الزامات ISO10004:2012

1394

آقای نوید خبیری

مدل جایزه فناوری

1395

آقای مصطفی بغدادی

دوره آموزشی مدیریت فناوری و نوآوری

1395

آقای مصطفی بغدادی

آشنایی با اصول و فنون ممیزی براساس استاندارد
ISO19011:2011

دوره آموزشی مدیریت فناوری و نوآوری و آشنایی با

دوره آموزشی مدیریت فناوری و نوآوری و آشنایی با
مدل جایزه فناوری

1395

آشنایی با مدل جایره ملی مدیریت فناوری و نوآوری

آقای مصطفی بغدادی

ایران

1395

آقای مصطفی بغدادی

دوره آشنایی با مدل  INQAویژه مدیران

1395

آقای مصطفی بغدادی

دوره آشنایی با مدل  INQAویژه کارشناسان

1395

آقای مصطفی بغدادی

دوره آشنایی با مدل INQA

1395

آقای مصطفی بغدادی

کارگاه آموزشی خود ارزیابی

1395

آقای مصطفی بغدادی

دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت

1395

آقای مصطفی بغدادی

محل برگزاری
شرکت داروسازی سبحان
انکولوژی
شرکت داروسازی سبحان
انکولوژی
شرکت داروسازی سبحان
انکولوژی
شرکت پتروشیمی فجر
شرکت پتروشیمی فجر
شرکت پتروشیمی بندر امام
دبیرخانه جایزه مدیریت فناوری
و نوآوری ایران
شرکت نیرو محرکه
شرکت نیرو محرکه
شرکت صنایع الستیکی پارمیدا
شرکت صنایع الستیکی پارمیدا
شرکت دارو سازی سبحان دارو

فناوری و نوآوری

استاندارد ISO9001:2015
آراستگی محیط کار )(5S

1395

آقای نوید خبیری

1395

آقای نوید خبیری

شرکت گاز استان تهران
)(KQR

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015

سازمان بنادر امام خمینی
)(KQR
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دوره سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای

1395

آقای نوید خبیری

دوره عمومی )(IMQ

طرحی نو رد اندا زیم...
تاریخ(سال)

مدرس(استاد)

محل برگزاری

آموزش

1395

آقای نوید خبیری

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و

دوره آموزشی آشنایی با الزامات ISO9001:2015

1395

آقای نوید خبیری

شرکت رامك خودرو

کارگاه آموزشی خود ارزیابی

1396

آقای مصطفی بغدادی

شرکت خدمات مشاوره حامی
ایرانیان

آشنایی با استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه
)(IMS

1396

بازآموزی استاندارد ISO9001:2008

کشاورزی ایران

آقای مصطفی بغدادی

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی اراک
شرکت های دانش بنیان به

دوره آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت
یکپارجه ()IMS

1396

آقای نوید خبیری

دوره آموزشی آشنایی با الزامات ISO9001:2015

1396

آقای نوید خبیری

شرکت سازه های فلزی شهریار

1396

آقای نوید خبیری

شرکت سازه های فلزی شهریار

دوره آموزشی آشنایی با الزامات ISO9001:2015

1396

آقای نوید خبیری

دوره آموزشی آشنایی با الزامات ISO9001:2015

1396

آقای نوید خبیری

دوره آموزشی آشنایی با الزامات ISO9001:2015

1396

آقای نوید خبیری

دوره آموزشی آشنایی با الزامات ISO9001:2015

1396

آقای نوید خبیری

دوره آموزشی آشنایی با الزامات ISO9001:2015

1396

آقای نوید خبیری

دوره آموزشی آشنایی با الزامات ISO9001:2015

1396

آقای نوید خبیری

دوره آموزشی آشنایی با الزامات ISO45001:2018

1397

آقای نوید خبیری

دوره آموزشی آشنایی با الزامات ISO45001:2018

1397

آقای نوید خبیری

دوره آموزشی آشنایی با الزامات ISO/TS
29001:2010

کارگذاری صندوق نواوری و
شکوفایی

اتاق های بازرگانی،صنایع ،معادن
و کشاورزی سنندج
اتاق های بازرگانی،صنایع ،معادن
و کشاورزی کاشان
اتاق های بازرگانی،صنایع ،معادن
و کشاورزی البرز
اتاق های بازرگانی،صنایع ،معادن
و کشاورزی قزوین
اتاق های بازرگانی،صنایع ،معادن

اتاق های بازرگانی،صنایع ،معادن
و کشاورزی ساری
پتروشیمی کرمانشاه
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
کشاورزی تهران
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و کشاورزی اردبیل

طرحی نو رد اندا زیم...
 سایر پروژه های انجام شده :


تهیه سلسله مقاالت و گزارشات تحلیلی در آماری در نیروی دریایی سپاه در معاونت طرح و برنامه دریایی سپاه



پروژه برنامهریزی و کنترل تولید و مواد مکانیزه در کارخانه پالستیك شاهین



پروژه طراحی و ساماندهی انبار فنی شرکت صنایع غذایی کامبیز



پروژه ارزیابی کار و زمان و حمل و نقل ها در کارخانه صنایع مواد غذایی کامبیز



پروژه تحقیقاتی و امکان سنجی دارو سازی برای بنیاد مستضعغان



پروژه طرح جابجایی و انتقال کارخانه بنیاد موتور



طراحی نرم افزار برنامهریزی تولید و مواد  -قابل استفاده برای تمام صنایع



مجری برگزاری ارزیابی های اولین دوره جایزه تعالی پلیس آگاهی شهرستانها در سال 87



مشاور پروژه تحقیقات بازار فرش ماشینی در شرکت جامعه نگر



پروژه تعیین معیارهای بررسی خودروهای تولید شده در بنیاد استاندارد در بنیاد



پروژه تحقیقاتی پیرامون مدلهای مختلف اعتبار دهی و رتبه بندی در مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق اسالمی
– آذر 1385



پروژه تحقیقاتی پیرامون جوایز سرآمدی کشورهای اسالمی در مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق اسالمی – تیر
1385
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طرحی نو رد اندا زیم...

021-44023566
021-44023568

021-43089599

info@ipc.co.ir

09218268418
@ipccoir
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