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 فـزدی اطالعات  -1

 :ميشان تحصيالت -2

 

 

 حزفه ای در توسعه کسب و کار:سوابق  -3

 طزاح ٍ پایِ گذار تاؽگاُ ًخثگاى کغة ٍ کار(beesclub.net) 

  ؽزکتْا ٍ هزاکش سیز هجوَػِ )داًؼ تٌیاى( اى گزٍُ پارعیاى َّؽوٌذ پایِ گذاریکی اس ٍ(www.ipcgroup.ir) 

 (طزاح ٍ پایِ گذار ٍ ػضَ ؽَرای عیاعت گذاری جایشُ عزآهذی ؽزکتْای تزتز هغلواىwww.meccaward.com) 

 (طزاح ٍ تٌیاى گذار عاهاًِ رتثِ تٌذی تجاری عاسی ایذُ ّای داًؼ تٌیاى اتاق ایزاىwww.ikbb.ir) 

 ِگذار طزاح ٍ پای (ؽثکِ تْیٌِ کاٍی ایزاىwww.irbn.ir) 

 ُایزاى در ؽثکِ جْاًی تْیٌِ کاٍی ًوایٌذ(www.globalbenchmarking.org) 

 (طزاح ٍ پایِ گذار هزکش هطالؼات التصادی ایزاًیاىwww.iresc.ir) 
 (طزاح ٍ پایِ گذار عاهاًِ هلی اًذاسُ گیزی ٍ تحلیل ؽاخص ّای هالی، التصادی ٍ تْزُ ٍری ایزاىwww.irpmc.ir) 

 طزاح ٍ پایِ گذار ؽثکِ هتخصصیي کیفیت ایزاى(www.qme.benet.ir) 

  ِگذار طزاح ٍ پای(جؾٌَارُ هلی تْزُ ٍریwww.ipcel.ir) 

 َیکی اس پایِ گذاراى هزکش هذیزیت تکٌَلَصی کؾَرّای ػضَ اک)mot.com-www.eco( 

 محمد: وام پدر                             حسه فريزان فردوام ي وام خاوًادگي :     

 فرزود 2متاهل ي دارای يضعیت تاهل:                          تهران: محل تًلد                        5354تاريخ تًلد :     

 
 

hff@ipcgroup.ir: mail-E 
 

 تاريخ اخذ دانشگاه گزايش رشته تحصيلي مذرك تحصيلي رديف

تْزاىداًؾگاُ داًؾکذُ التصاد ـ  ًظزی التصاد کارؽٌاعی 1  1378 
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ارؽذ کارؽٌاعی  

 

MBA 
Master of 
Business 

Administration 

 

General 
 
 

Carleton University of Canada 

Sprott School of Business 
1385 
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 دکتزی

 

DBA 
Doctor of  
Business 

Administration 

Strategic 
Management 

Heriot - Watt University of GB 

Edinburg School of Business 
1394 

 کاًذیذای دکتزی 4

DBA 
Doctor of  
Business 

Administration 

Entrepreneurship  Entrepreneurship Faculty of 

Tehran University 
1397 

 

http://www.beesclub.net/
http://www.ipcgroup.ir/
http://www.meccaward.com/
http://www.ikbb.ir/
http://www.irbn.ir/
http://www.iresc.ir/
http://www.irpmc.ir/
http://www.ipcel.ir/
http://www.eco-mot.com/
mailto:hff@ipcgroup.ir
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 : در شزکت هاسمت  -4
 

 ُگزٍُ پارعیاى َّؽوٌذ )َّلذیٌگ( ؽزکت رییظ ّیات هذیز(www.ipcgroup.ir) 

 هذیزػاهل ؽزکت رتثِ تٌذی اػتثاری اعتاریت(www.starit.ir) 

  ت هذیزُ ؽزکت هٌْذعیي هؾاٍر پارعیاى َّؽوٌذ عزآهذارییظ ّیًایة(www.ipc.co.ir) 
 ت هذیزُ هَعغِ هذیزیت تْزُ ٍری َّؽوٌذ ایزاًیاىاًایة رییظ ّی(www.irpmc.ir) 

 رییظ ّیات هذیزُ ؽزکت تَلیذی صٌایغ غذایی کاهثیشwww.kambizfood.com)) 

 تْیٌِ کاٍی ایزاى ؽزکت ؽثکِت هذیزُ ارییظ ّی (www.irbn.ir) 

 زکت تَعؼِ َّؽوٌذ ًَیي تْزُ ٍراىؽ هذیزُ تاّی ًایة رییظ(www.karbod.ir) 

  3رییظ ّیات هذیزُ ؽزکتw solutions   ِتزکیwww.3w-solutions.com)) 

  تلضیکیهذیز ػاهل ؽزکت IBC  ( www.ibelgianc.be)  

  پارعیاى ًَ اًذیؼ کاهیاررییظ ّیات هذیزُ تؼاًٍی 

  یگاًِ َّؽوٌذ ًایة رییظ ؽزکت خذهات حغاتذاری ٍ هالی ایزاًیاى 

 

 سمت در مزاکش و جوايش -5

 

  اػضای اتاقهذیز طزح هلی رتثِ تٌذی جاًؾیي (تاسرگاًی ایزاىwww.r4b.ir) 
  ِعزدتیز ًؾزیِ رتث)www.rotbehonline.ir( 

 هذیز اجزایی تاؽگاُ ًخثگاى کغة ٍ کار(beesclub.net) 

 ّ ت هذیزُیارییظ ( هزکش رتثِ تٌذی ایزاًیاىwww.irating.ir) 

  هطالؼات التصادی ایزاًیاى هزکشرییظ (www.iresc.ir) 

  ٍ ػلوی کویتِ  دتیزػضَ کویتِ راّثزی(جؾٌَارُ هلی تْزُ ٍریwww.ipcel.ir) 

 اری عیغتن اػتثار عٌجی اػضای اتالْای تاسرگاًی کؾَرّای اعالهیشػضَ ؽَرای عیاعتگ(www.ic-crs.com) 

 کویتِ ارسیاتی دتیزخاًِ جایشُ هلی کیفیت ایزاى ػضَ ؽَرای راّثزی ٍ(www.inqa.org) 

 ػضَ کویتِ ػلوی ٍ راّثزدی جایشُ هلی تؼالی عاسهاًی(www.iranward.org) 

  ػضَ کویتِ ػلوی کٌفزاًظ تَاًوٌذ عاسی هٌاتغ اًغاًی)hre.com-www.iran( 

 

 

 فعاليت های تشکلي: -6

 
 ػضَ ّیات هذیزُ اًجوي هؾاٍراى هذیزیت ایزاى   (www.imca.ir) 

 اًجوي خیزیِ احیا ارسػ ّاٍ  اًجوي خیزیِ تَاًیاب ػضَ ّیات هذیزُ ٍ ّیات اهٌا)www.spasdi.ir( 

  ایزاى کیفیت هذیزیت اًجويػضَ ّیات هذیزُ ٍ خشاًِ دار(www.iranqms.ir) 

 ػضَ ّیات هذیزُ عٌذیکای صٌایغ کٌغزٍ ایزاى  

 ُخشاًِ دار ػضَ ّیات هذیز ٍ (اًجوي دارًذگاى ًؾاى اعتاًذاردwww.iranadna.com) 

 در اًجوي حغاتزعاى داخلی ایزاى ػضَ حمیمی (iaia.org.ir) 

http://www.ipcgroup.ir/
http://www.ipc.co.ir/
http://www.irpmc.ir/
http://www.irbn.ir/
http://www.karbod.ir/
http://www.r4b.ir/
http://www.rotbehonline.ir/
http://www.beesclub.net/
http://www.irating.ir/
http://www.ipcel.ir/
http://www.iranward.org/
http://www.iran-hre.com/
http://www.spasdi.ir/
http://www.iranadna.com/
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 سمت در ديگز نهاد ها و ساسمان ها: -7

 
 ػضَ ّیات ًوایٌذگاى اتاق تاسرگاًی، صٌایغ، هؼادى ٍ کؾاٍرسی تْزاى در تخؼ کؾاٍرسی)www.tccima.ir( 

 ػضَ ّیات ًوایٌذگاى دٍرُ ّؾتن اتاق تاسرگاًی، صٌایغ، هؼادى ٍ کؾاٍرسی ایزاى(www.Iccima.ir) 

 رییظ کویغیَى التصاد عالهت اتاق تاسرگاًی، صٌایغ، هؼادى ٍ کؾاٍرسی تْزاى  ًایة(www.tccima.ir) 

  ػضَ کویغیَى کؾاٍرسی، آب ٍ صٌاتغ غذایی اتاق تاسرگاًی، صٌایغ، هؼادى ٍ کؾاٍرسی تْزاى(www.tccima.ir) 

  رییظ کارگزٍُ رتثِ تٌذی ؽزکت ّای تزتز ایزاًی ػضَ عتاد التصادی پغا تزجام اتاق تاسرگاًی، صٌایغ، هؼادى ٍ کؾاٍرسی تْزاى ٍ 

  رییظ کویغیَى رلاتت، خصَصی عاسی ٍ عالهت اداری( اتاق تاسرگاًی، صٌایغ، هؼادى ٍ کؾاٍرسی ایزاىwww.iccima.ir) 

 ،صٌایغ، هؼادى ٍ کؾاٍرسی تْزاى  ػضَ کویتِ عزهایِ گذاری خارجی اتاق تاسرگاًی(www.tccima.ir) 

  عاسهاى اهَر اعتخذاهی کؾَر ٍ ػضَ ؽَرای راّثزی تَعؼِ هذیزیت در عاسهاى اهَر هالیاتی کؾَرًوایٌذُ رعوی(www.mdhc.ir) 

 ًوایٌذُ رعوی عاسهاى اهَر اعتخذاهی کؾَر ٍ ػضَ ؽَرای راّثزی تَعؼِ هذیزیت در اعتاًذاری تْزاى (www.mdhc.ir) 

 َرای راّثزی تَعؼِ هذیزیت ًْاد ریاعت جوَْریػضَ ؽٍ  ًْاد عاختار اصالح جْت جوَْری ریاعت دفتز هؾاٍر 

 یظ تاؽگاُ هتخصصاى عزآهذی کؾَرّای اعالهییر (www.beesclub.net) 

  جاًؾیي(َهذیز پزٍصُ رتثِ تٌذی اػضای اتالْای تاسرگاًی اتاق اکwww.r4b.co) 

  ٍ ؽکَفاییػضَ کویتِ تذٍیي اعتاًذارد در صٌذٍق ًَآٍری 

 
 
 

 :دوره های آموسشي طي شذه -8

 

  دٍرُ تزتیت ارسیاب هذل ّای تؼالی عاسهاًیEFQM )ايتالیا  (((EFQM 

  دٍرُ تزتیت ارسیاب رعویEFQM )اخذ دیپلن((EFQM) 

 عز هویشیISO9001:2000 (RWTUV) 

  عز هویشیOHSAS 18001 (IMQ) 

  عیگواکوزتٌذ عثش 6دٍرُ آهَسؽی (RWTUV) 

  ِدٍرُ رعوی تذٍیي اظْارًاهEFQM (EFQM) 

  دٍرُ رعوی خَد ارسیاتی(EFQM) EFQM 

 کارگاُ آهَسؽی تَعؼِ هْارت ّای هذیزیت اجزاییMBA   (Carleton University of Canada) 

  هغتٌذ عاسی ٍ تؾزیح الشاهاتISO9001:1994 

  کیفیتعیغتن هذیزیت هویشی داخلی 

  هغتٌذ عاسی ٍ تؾزیح الشاهاتISO9001:2000(RWTUV) 

  هویشی داخلیISO9001:2000 (RWTUV) 

 دٍرُ تاساریاتی تیي الوللی ًٍحَُ حضَر در ًوایؾگاّْا 

 هغتٌذ عاسی ٍ تؾزیح الشاهاتHACCP(RWTUV) 

 هویشی داخلیHACCP(RWTUV) 

 BPR  )طزاحی هجذد فزآیٌذ ّای کغة  ٍ کار((IMQ) 

http://www.tccima.ir/
http://www.r4b.co/
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 3  کیفیتدٍرُ حضَر در کٌفزاًظ تیي الوللی هذیزاى 

 عاسهاًی عزآهذی ْایحضَر در کٌفزاًغ 

  حضَر در عویٌار آؽٌایی تا اعتاًذاردISO22000 (BVQI) 

 حضَر درEFQM  Learning Age ٌ(ايتالیا ي هلىدهای )دير 

 2012حضَر درEFQM FORAM 

 اخذ دیپلن( دتی-دٍرُ آهَسؽی رتثِ تٌذی اػتثاری( )S&P) 

  آؽٌایی تا تغییزات اعتاًذاردISO14001 2004در ٍیزایؼ  (BVQI) 

 
 

 و سخنزاني و  مقاله: سوابق بزگشاری دوره های آموسشي يا سمينار   -9

  تؾزیح الشاهاتISO9001:1994 

 آهَسػ هویشی داخلی 

 آهَسػ هغتٌذعاسی ٍ هفاّین کیفیت 

  آؽٌایی تا هفاّینآهَسػ HACCP 

 آهَسػ هویشی داخلیHACCP 

 آهَسػ هغتٌذ عاسی ٍ تؾزیح الشاهات  ISO9001:2000 

 5 آهَسػ اصَل ٍ هفاّینS 

 آهَسػ اصَل هذیزیت تاساریاتی اعتزاتضیك 

 آهَسػ عز هویشی اعتاًذارد  ISO9001:2000 

  دٍرُ آهَسؽی ّشیٌِ ّای کیفیتCOQ 

  ِکارتي، تزرعی راتطِ هیاى تْزُ ٍری، عَد آٍری ٍ ػولکزد عاسهاًی ٍ رتثِ تٌذی ؽزکتْای تَرعی حاضز در صٌؼت چَب، ارایِ همال

 کاغذ ٍ تغتِ تٌذی تز اعاط عَد ػولیاتی کغة ؽذُ

 ِرتثِ تٌذی ؽزکتْای تَرعی حاضز در گزٍُ پالعتیك تز اعاط ّشیٌِ اًزصیهمالِ  ارای 

 ِتزرعی ارتثاط تیي تْزُ ٍری ًیزٍی کار ٍ هٌطمِ جغزافیایی ؽزکتْای هَجَد در صٌؼت عیواىهمالِ  ارای 

  غذا ٍ دارٍکیفیت جایشُ هلی جایشُ هلی کیفیت در هزاعن افتتاحیِ ارایِ عخٌزاًی تحلیلی در هَرد هذل 

 ارایِ همالِ در سهیٌِ تکارگیزی هذل تؼالی در َّلذیٌگ ّا ٍ هفاّین کارتزدی خَد ارسیاتی 

  ارایِ دٍ همالِ تخصصی در سهیٌِ خاللیت ٍ ًَآٍری در ّوایؼ تَاًوٌذ عاسی هٌاتغ اًغاًی 

  ٌِراتطِ اًذاسُ گیزی ٍ یادگیزی در ّوایؼ هلی تؼالی عاسهاًیارایِ همالِ تخصصی در سهی 

  در صذّا ؽزکت ایزاًیٍ اتشار ّای کیفی تزگشاری دٍرُ ّای تخصصی هذیزیت کیفیت 

  تزگشاری دٍرُ ّای هتؼذد خَدارسیاتی تحت لیغاًظEFQM 

 ت ّا تزگشاری دُ ّا عویٌار اصالح الگَی هصزفثا رٍیکزد تْزُ ٍری در عطح عاسهاى ّا ٍ ؽزک 

 ِتزگشاری دٍرُ ّای هتؼذد آؽٌایی تا هذل جایشُ هلی کیفیت ایزاى در دُ عال گذؽت 

  تزگشاری دٍرُ ّای تزتیت ارسیاب جایشُ کیفیت ایزاى ٍ تزتیت کٌٌذُ هزتیاى ٍ هذرعاى جایشُ هلی کیفیت ایزاى 

 تزگشاری دٍرُ ّای آهَسؽی آؽٌایی تا هفاّین هذل تؼالی عاسهاًی ٍ هٌطك رادار 

  تزگشاری دٍرُ ّای آهَسؽی هفاّین عیغتن هذیزیت ایوٌی ٍ تْذاؽت صٌؼتیOHSAS 18001 

 هماالت یِ عخٌزاًی در عویٌارّا ٍ ّوایؼ ّای هتٌَع در همَلِ ّای کیفیت، تْزُ ٍری، تؼالی، رتثِ تٌذی، تْیٌِ کاٍی ٍارایارا ِ

 تخصصی
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 :سيستمهای مذيزيتتجزبيات علمي و عملي در سمينه طزاحي و پياده ساسی  -11

 

   عزهویشی رعوی اعتاًذارد ّای عیغتن ّای هذیزیت کیفیت IMQ  تا کٌَى 1381اس عال 

 تا کٌَى 1383اس عال جایشُ هلی کیفیت ایزاى  ارسیاب ارؽذ ٍ ػضَ کویتِ ّای تخصصی ٍ ارسیاتی 

  کٌَىتا  1386کاهثیش اس عال ؽزکت تَلیذی صٌایغ غذایی اهَر کیفیت ًوایٌذُ هذیزیت در 

  هذیز پزٍصُ ّای هؾاٍرُ تزای پیادُ عاسی اعتاًذاردISO9001 ٍHACCP  دُ ّا ؽزکت ایزاًیدر 

  در دُ ّا ؽزکت ایزاًیهذیز پزٍصُ ّای هؾاٍرُ تزای ارتمای عیغتوْای هذیزیت کیفیت 

 ُتؼالی عاسهاًی دُ ّا ؽزکت ایزاًی  تزای آهَسػ ٍ خَد ارسیاتی هذل ّای هذیز پزٍصُ ّای هؾاٍر 

 هذیز پزٍصُ ّای هؾاٍرُ تزای آهَسػ ٍ پیادُ عاسی فزآیٌذ تزًاهِ ریشی راّثزدی دُ ّا ؽزکت ایزاًی 

  ایزاًی تٌگاُ التصادی 1060جاًؾیي هذیز پزٍصُ اًذاسُ گیزی ٍ تجشیِ ٍ تحلیل ؽاخصْای تْزُ ٍری تیؼ اس 

  ٍسارت صٌؼت هؼذى ٍ تجارت ارسیاتی تؼییي صالحیت هؾاٍراى در طزح عامّوکاری رعوی تزای(www.irsam.ir) 

 
 

 عضويت در انجمنها و ساسمانهای تخصصي  سيز: -11
 

 اًجوي التصادداًاى ایزاى 

 اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى 

   اًجوي هؾاٍراى هذیزیت ایزاى 

 تاؽگاُ هتخصصیي عزآهذی کؾَرّای اعالهی 

 اًجوي تْزُ ٍری ایزاى 

 اًجوي تَعؼِ تْزُ ٍری ایزاى 

  ِتْیٌِ کاٍی جْاًی ؽثک 

 ؽثکِ هتخصصیي تْیٌِ کاٍی ایزاى 

 تاؽگاُ هتخصصیي ػلَم ٍ صٌایغ غذایی آریا 

 ( ٍسارت صٌؼت ٍ هؼذى ٍ تجارتعاهاًِ ارتماء هذیزیتؽثکِ پیواًکاراى ػوَهی طزح عام ) 

 اًجوي احیا ارسػ ّا ٍ تَاًیاب 

 عٌذیکای صٌایغ کٌغزٍ ایزاى 

 اًجوي حغاتزعاى داخلی ایزاى 

 اتاق ایزاى ٍ اًگلیظ 

 اًجوي دارًذگاى ًؾاى اعتاًذارد 

 اتاق ایزاى ٍ تلضیك 

 
 

 

http://www.irsam.ir/
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 :انتشارات  -12

 

 در صٌایغ هختلف کتاب عالٌاهِ آهار تْزُ ٍری کؾَر 

  تا کٌَى 1388هجوَػِ کتاب ّای رتثِ تٌذی صٌایغ ) تیؼ اس صذ جلذ کتاب( اس عال 

  ؽزکت تزتز اس هٌظز تَلیذ ارسػ افشٍدُ ٍ تْزُ ٍری  400کتاب رتثِ تٌذیR4B400 

  ؽوارُ(  14) تاکٌَى 1393اًتؾار فصلٌاهِ رتثِ اس تْار 

 


