بسمه تعالی

خالصه وضعیت و سوابق علمی تجربی

خرداد ماه 9313

مشخصات فردی:
احوذ هْذیسادُ ـ هتَلذ  1339تْراى
تلفي تواض 77250314 :ـ 09121386680
هعلط بِ زباى ّای اًگلیعی ٍ آلواًی
Email: ahmadmahdizadeh@yahoo.com

تحصیالت:
.1

کارؼٌاظی هٌْذظی هخابرات ـ داًؽگاُ خَاجِ ًصیرالذیي طَظی ــ 1365

.2

کارؼٌاظی ارؼذ هٌْذظی صٌایع ،هذیریت ظیعتن ٍ بْرُ ٍری ـ داًؽگاُ علن ٍ صٌعت ایراى ـ 1374

اهم دوره های تخصصی طی شذه:
.1

زباى اًگلیعی پرٍفیؽٌعی ـ داًؽگاُ ؼیراز ـ هعادل ٍ 14احذ درظی ـ 1358

.2

زباى آلواًی ـ ظازهاى هذیریت صٌعتی ـ  400ظاعت ـ 1368

.3

زباى آلواًی ـ هَظعِ  CDCدر آلواى غربی ـ  70رٍز ـ 1368

.4

دٍرُ یک ظالِ کارٍرزی در کٌترل کیفیت ـ ؼرکت کرٍپ اطلط الکترًٍیک ـ آلواى غربی ـ  1368تا 1369

.5

دٍرُ ّای کاهل ظری اظتاًذاردّای  ISO 9000:1994ـ هَظعِ آهَزؼی تحمیماتی صٌایع دفاعی ـ  120ظاعت ـ 1368

.6

دٍرُ ّای کاهل ظری اظتاًذارد  ISO 9000:2000ـ هَظعِ آهَزؼی تحمیماتی صٌایع دفاعی ـ  60ظاعت ـ 1380

.7

دٍرُ ّای کاهل هٌْذظی کیفیت ـ ؼرکت  TUV NORDـ  8رٍز ـ 1382

.8

ظرهویسی ظری اظتاًذارد  ISO 9000:2000ـ ؼرکت  TUV NORDـ  5رٍز ـ 1381

.9

دٍرُ ّای تخصصی تربیت ارزیاب جایسُ تعالی ٍزارت دفاع ـ هَظعِ آهَزؼی تحمیماتی صٌایع دفاعی ـ  8رٍز ـ 1384

 .10دٍرُ ّای عوَهی ،تخصصی ٍ کارٍرزی تربیت هؽاٍر هذیریت کیفیت ـ گرٍُ کارؼٌاظاى ایراى ـ  20رٍز ـ 1383
 .11اظتاًذاردّای  ISO 14001 ٍ OHSAS 18001 ٍ ISO/IEC 17025 ٍ ISO/TS 16949:2002ـ ؼرکت  TUV NORDـ  3رٍز ـ 1382
 .12دٍرُ ّای 6ظیکوا ،بْیٌِ کاٍیً ،ت ،کالیبراظیَى..... ٍ BSC ،TQM ،QFD ،

سوابق کاری:
.1

عضَ تین ٍ هذیر پرٍشُ ّای تحمیماتی الکترًٍیکی ـ  1365تا 1368

.2

هذیر تضویي هرغَبیت هجتوع ؼْیذ بْؽتی ٍابعتِ بِ صاایراى ـ  1371تا 1375

.3

هعاٍى کٌترل ٍ تضویي هرغَبیت در صٌایع پارچیي ـ  1375تا 1380

.4

هذیر هرغَبیت هحصَل ظاّف ـ  1380تا 1386

.5

هعاٍى تضویي هرغَبیت گرٍُ صٌایع ؼْیذ بالری ـ  1386تا 1389

.6

هعاٍى کیفیت ٍ ظیعتوْا در ؼرکت هپرا.



فعالیت های تخصصی:
.1

تحمیمات ٍ طراحی دظتگاُ ّای الکترًٍیک از جولِ رهسکٌٌذُ صَتی ٍ هالتی پلکط

.2

تحمیك ٍ اجرای آزهَى ّای ؼرایط هحیطی بر اظاض اظتاًذاردّای MIL-STD-202D ٍ MIL-STD-810F

.3

هؽاٍر ،هویس ٍ هذرض در هَضَعات کیفیت ٍ هذیریت ـ  1380تا 1389

.4

اظتمرار ظیعتن ّای هذیریت ،کیفیت ٍ تعالی ظازهاًی در بخػ ّای صٌعتی ،خذهاتی ٍ پصٍّؽی از جولِ هجتوع پارض جٌَبی ٍ صٌایع صٌام

.5

طرح ریسی ٍ راُ اًذازی آزهایؽگاُ ّای تعت ٍ کالیبراظیَى

.6

هؽارکت در بیػ از  250هویسی ؼخص ظَم ظیعتن ّای هذیریت ایسٍ  ،9001ایسٍ  18001 ٍ 14001بِ عٌَاى ظرهویس

.7

هؽارکت در پٌج دٍرُ ارزیابی جایسُ تعالی ٍزارت دفاع بِ عٌَاى ارزیاب ارؼذ

.8

عضَ ؼَرای ظردبیری هجلِ دًیای کیفیت برتر

مقاالت و تالیفات:
.1

ترجوِ ظری اظتاًذاردّای آزهَى ّای ؼرایط هحیطی MIL-STD-810F

.2

ترجوِ اظتاًذارد ظیعتن هذیریت کیفیت  ISO 9001:2000؛ ظیعـتن هـذیریت کیفیـت صـٌایع خـَدرٍیی  ISO/TS 16949:2002؛ ظیعـتن
هذیریت کیفیت صٌایع َّافضای  ٍ EN/AS 9100:2001اًتؽار ایي کتاب ّا تَظط ظازهاى صٌایع َّافضا

.3

ترجوِ ٍ اًتؽار کتاب اظتاًذارد راٌّوایی ّایی برای هویسی ظیعتن ّای هذیریت کیفیت ٍ زیعت هحیطی ISO 19011:2002

.4

ترجوِ کتاب بْبَدظازی در لابلیت اطویٌاى هحصَل ٍ اًتؽار آى تَظط ظازهاى صٌایع َّافضا

.5

طراحی دٍرُ ّای آهَزؼی ظفارغ هؽتری در زهیٌِ کیفیت ٍ تعالی ظازهاًی در حَزُ صٌعتی /خذهاتی

.6

تْیِ پکیج ّای آهَزؼی هرتبط با دٍرُ ّای طراحی ؼذُ

.7

ارائِ هماالت هختلف در هجلِ دًیای کیفیت برتر ٍ ظویٌارّا

فعالیت های آموزشی:
ارائِ دٍرُ ّا ٍ ظویٌارّا در زهیٌِ تواهی هَضَعات بیاى ؼذُ در بٌذّای فَق برای بخػ ّای صٌعتی ،خذهاتی ٍ پصٍّؽی

توانمنذی ها:
.1

ارائِ هؽاٍرُ جْت طرح ریسی ،اظتمرارً ،گْذاری ٍ بْبَد رٍی هَضَعات کیفیت ،تعالی ٍ هذیریت

.2

طرح ریسی ٍ اجرای طرح ّای ارتماء کیفیت هحصَل

.3

برگساری دٍرُ ّای آهَزؼی رٍی هَضَعات هذیریت ،کیفیت ٍ تعالی

.4

طراحی دٍرُ ّای آهَزؼی ،تذٍیي پکیج ّای هربَطِ ٍ برگساری آًْا

.5

اجرای پرٍشُ ّای کیفیتی /هذیریتی /الگَّای تعالی ظازهاًی

.6

طراحی ٍ راُ اًذازی آزهایؽگاُ ّای کویت ّای فیسیکی ،الکترًٍیکی ٍ ؼرایط هحیطی

.7

ترجوِ ٍ تذٍیي هتَى فٌی ٍ اظتاًذارد در حَزُ کیفیت ،تعالی ظازهاًی ٍ هذیریت

.8

هویسی ؼخص دٍم ٍ ظَم ظیعتن ّای .IMS



