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 مشخصات فزدی :

 ًام ّ ًام خاًْادگی : دمحم حغیي هضیذی

 2531 –هحل ّ عال تْلذ :  یضد 

 2251422315 کذ هلی :

 mazidi711@gmail.com:  پغت الکتشًّیکآدسط 

 32255353325تلفي : 

 :  مذارج تحصیلی

 2533 ضد داًؾگاٍ ی -ٌذعی صٌایع گشایؼ  تْلیذ صٌعتی هِ

 2523عاصهاى هذیشیت صٌعتی  -(  EMBAاجشایی ) فْق لیغاًظ هذیشیت 

 :سىابق کاری 

  (2523-2525ؽشکت فْالد آلیاژی ایشاى ) -هذیشهٌاتع اًغاًی ّ اهْس اداسی 

 ( هذیشّاحذ عیغتوِای اطالعات هذیشیتMIS )- ( 2525-2533ؽشکت فْالد آلیاژی ایشاى) 

  (2532-2534ؽشکت فْالد آلیاژی ایشاى ) -سییظ ّاحذ هٌِذعی صٌایع 

  (2533-2532ؽشکت فْالد آلیاژی ایشاى ) -سییظ ّاحذ اًثاسُا ّ عفاسؽات 

  ًایة سییظ ُیات هذیشٍ ّ کاسؽٌاط اسؽذHRM - (2533ؽشکت آسهاى گغتش  )تا کٌْى 

  (2523-2533ؽشکت عاهاى آّساى تْععَ ) –عضْ ُیات هذیشٍ ّ کاسؽٌاط اسؽذ پشّژٍ ُا 

  ٍ(2523تاسهاى )ؽشکت  -هذیش عاهل  ّ عضْ ُیات هذیش 

 (2523هذیش عاهل ؽشکت هذیشیت تِیي آفشیي سُیاس  )تاکٌْى 

  ٍهؾاّس هذیش عاهل دسحْصHRM   ؽشکت تْععَ آُي ّ فْالد گلگِش -ّ عیغتوِا 

  ٍهؾاّس هذیش عاهل دسحْصHRM   ؽشکت صٌایع غزایی آسهیتا -ّ عیغتوِا 

  ٍهؾاّس هذیش عاهل دسحْصHRM  - ؽشکت فشاًغْص 

 

 :  ارت هاتخصص ها و مه

  تِشٍ ّسی ّ تعالی عاصهاًی  ضٍ جایهلی اسصیابEFQM  

  هویض داخلی عیغتن هذیشیت ( َیکپاسچIMS ) 

 اسصیاب کاًْى اسصیاتی ّ تْععَ هٌاتع اًغاًی (Assesment Center) 

 ( کوشتٌذ عثض ؽؼ عیگواSix Sigma Green Belt) 

 ( لِشهاى ؽؼ عیگواSix Sigma Champion 

 

 

 



 : گذرانذه شذه  دوره های آمىسشی

o عیغتوِای هذیشیت یکپاسچَ هویضی داخلی IMS –  ؽشکتTUV NORD (1334) 

o  ّ تْلیذ ًابJIT -  ؽشکتIGS (1333) 

o Innovation In Production - JPC  ْ( 1333 ) ژاپي –تْکی 

o Enterprise Resourse Planning  (ERP  )-  ( 1334)آلواى  –هًْیخ 

o International Joint – ْ(1321تشکیَ ) –ل اعتاًث 

o ( آؽٌایی تا هفاُین ّ سّیَ ُای جایضٍ هلی تِشٍ ّسی ّ تعالی عاصهاًیEFQM )– ٍسی ّهْعغَ هطالعات تِش

2/3/2535 

o ( کاسگاٍ آهْصؽی تشتیت اسصیاب جایضٍ هلی تِشٍ ّسی ّ تعالی عاصهاًیEFQM )–  گشٍّ هؾاّساى تعالی عاصهاًی

23ّ24/4/2531  

o کاسگاٍ آهْصؽی تشتیت اسصی( اب جایضٍ هلی تِشٍ ّسی ّ تعالی عاصهاًیEFQM )–  هْعغَ هطالعات تِشٍ ّسی

22ّ23/3/2535 

o  52/1/2533تکفا  –هفاُین اهٌیت اطالعات ّ سّؽِای حفع اطالعات 

o ( خْدؽٌاعی عاصهاًیEnneagram )–  22/2/2534تا 21ؽشکت آسهاى گغتش 

o  25ّ22/5/2534آسهاى گغتش  –تغییش ًگشػ ّ تاثیش آى دس استثاط هتماتل 

o  هویضی عیغتن هذیشیت کیفیت تش اعاط اعتاًذاسدISO9001 –  ؽشکتIGS (2000/6/18,17) 

o  هویضی عیغتن هذیشیت کیفیت تش اعاط اعتاًذاسدISO9001 –  ؽشکتRWTUV (2003/10/9,8) 

o  هویضی عیغتن هذیشیت صیغت هحیطی تش اعاط اعتاًذاسدISO14001 –  ؽشکت فْالد آلیاژی ایشاى

2ّ23/3/2532 

o  تش اعاط اعتاًذاسد  ایوٌی ّ تِذاؽت حشفَ ای هویضی عیغتن هذیشیتOHSAS18000–  ؽشکتRWTUV 

(2005/2/14-12) 

o  سّػ ُای اسسصیاتی سیغک خطشات ایوٌی ّ تِذاؽت حشفَ ای– RW-TUV (2535) 

o  ّ پشّسػ یادگیشی خالقE-Learning   2ّ3/2/2531عاصهاى تْععَ ّ ًْعاصی صٌایع ّ هعادى 

o 3/5/2531ؽشکت عاهاى آّساى تْععَ  –شیت ّ تشًاهَ سیضی اعتشاتژیک هذی 

o  2534 -ؽشکت عاهاى آّساى تْععَ  –آؽٌایی تا هفاُین ؽؼ عیگوا 

o ( کوشتٌذ عثض ؽؼ عیگواSix Sigma Green Belt )–  ؽشکتICS  (1332  223هعادل )عاعت 

o ( لِشهاى ؽؼ عیگواSix Sigma Champion –  (1332) 

o ُضیٌَ ُای کیف( یتCOQ )–  ؽشکتSPSK (1334) 

o  13/4/2533 –عاصهاى هذیشیت ّ تشًاهَ سیضی کؾْس  –هثاًی تفکش عیغتوی 

o  ؽشکت  -هذیشیت فشآیٌذُاTUV NORD (1334) 

o ( طشاحی آصهایؾاتDOE )–  5ّ2/3/2532ؽشکت فشاسّػ صثا 

o  َ22/22/2532ّصاست هعادى ّ فلضات  –اصْل عشپشعتی پیؾشفت 

o 22/23/2532ّصاست هعادى ّ فلضات  –ى غیش هالی اهْس هالی تشای هذیشا 

o  2532-ؽشکت فْالد آلیاژی ایشاى  –آؽٌایی تا فتْؽاپ 

o  2532 – عاصهاى آهْصػ فٌی حشفَ ای کؾْس –آؽٌایی تا اصْل آتؼ ًؾاًی ّ اطفای حشیك 



o  2535-ؽشکت فْالد آلیاژی ایشاى  –هذیشیت ًگِذاسی ّتعویشات 

o 5اصْل عاهاًذُی هحیظ کاسS)-2533-فْالد آلیاژی ایشاى  ؽشکت 

o  2533-ؽشکت فْالد آلیاژی ایشاى  -هثاحث اعتشاتژیک دس تاصاس 

o  2534-عاصهاى آهْصػ فٌی حشفَ ای کؾْس  –تکٌیکِای ًوًَْ گیشی ّ ًوًَْ تشداسی اص هحصْل 

o  2533-ؽشکت هٌِذعی ًشم افضاس گلغتاى  –تشًاهَ سیضی اعتشاتژیک فٌاّسی اطالعات 

o  2533 –فْالد آلیاژی ایشاى ؽشکت  –اتْهاعیْى 

o  2533 -هشکض آهْصػ ّ پژُّؼ صٌایع ایشاى  –ًمؼ ّ ّظایف هٌِذعیي صٌایع دس تِشٍ ّسی 

o  2523ؽشکت فْالد آلیاژی ایشاى -آؽٌایی تا هذیشیت داًؼ ّ پیادٍ عاصی آى دس عاصهاى ُا 

o  2521 –ؽشکت آسهاى گغتش  –هذیشیت سفتاس عاصهاًی 

o  2521 –هذیشیت صٌعتی عاصهاى  –هذیشیت تِشٍ ّسی 

o  2525 –عاصهاى هذیشیت صٌعتی  –هذیشیت عولکشد 

o  2525 –ؽشکت آسهاى گغتش  –اصْل ّ فٌْى تصوین گیشی 

o  2525 –ؽشکت آسهاى گغتش  –ؽیٍْ ُای ایجاد اًگیضػ 

o  2532 –داًؾکذٍ هذیشیت داًؾگاٍ تِشاى  –ًظام پیؾٌِادات 

o  2533 –هذیشیت ّ تشًاهَ سیضی کؾْس عاصهاى  –تِشٍ ّسی هٌاتع اًغاًی دس ًظام اداسی 

o  2532 –هشکض آهْصػ ّ پژُّؼ صٌاتع ایشاى  –لاًْى کاس 

o  2532 –ؽشکت ّاسثاى جاّیذ صٌایع  –اخالق حشفَ ای 

o  عاعت ( 213)  2532 –ؽشکت تْععَ اًذیؾَ فشدای عثا  –آهْصػ هیاى هذت داًؼ یک 

o  2533 –عاصهاى هذیشیت ّ تشًاهَ سیضی  –آؽٌایی تا ًشم افضاسُای آصاد / هتي تاص ّ لیٌْکظ فاسعی 

o  2523 –هجتوع فٌی تِشاى  –دّسٍ تشتیت هذسط 

o  2533 –اًجوي هلی في آّسی اطالعات  –هذیشیت في آّسی اطالعات 

o  2532 –جِاد داًؾگاُی  –اهٌیت فضای تثادل اطالعات عاصهاى ُا 

o  ٍآؽٌایی تا ًشم افضاس کٌتشل پشّژMSP – 2533 –کؾْس  عاصهاى آهْصػ فٌی حشفَ ای 

o 5اصْل عاهاًذُی هحیظ کاسS –  2533 –عاصهاى آهْص ػ فٌی حشفَ ای کؾْس 

o  2533 –هْعغَ آهْصؽی پژُّؾی ّصاست صٌایع ّ هعادى  –هذیشیت خاللیت ّ ًْآّسی 

o  2533 –هْعغَ آهْصؽی پژُّؾی ّصاست صٌایع ّ هعادى  -هذیشیت اعتشط 

o  2533 –ژی ایشاى ؽشکت فْالد آلیا –ایوٌی عوْهی ّ تِذاؽت صٌعتی 

o  2534 -عاصهاى آهْصػ فٌی حشفَ ای کؾْس  –عاسضَ یاتی ّ هْاًع استمای تِشٍ ّسی 

o  2534 –عاصهاى آهْصػ فٌی حشفَ ای کؾْس  -تشًاهَ سیضی تشای تِثْد تِشٍ ّسی ّ اجشای آى 

 

 

 

 

 



 : سىابق فعالیت های حزفه ای

 تعالی عاصهاًی  جایضٍ هلی تِشٍ ّسی ّ اسصیابEFQM – فْالد هثاسکَ ایشاى تؽشک 

  تعالی عاصهاًی جایضٍ هلی تِشٍ ّسی ّ اسصیابEFQM – ؽشکت داسّعاصی فاساتی 

  اسصیاب داخلی تعالی عاصهاًی تش اعاط هذلEFQM – ؽشکت فْالد آلیاِژی ایشاى 

  ٍؽشکت تْععَ آُي ّ فْالد گلگِش –طشاحی عاختاس عاصهاًی ّ تذّیي ؽشح هؾاغل  هذیش پشّژ 

   ٍؽشکت رّب سّی تافك –طشاحی عاختاس عاصهاًی ّ تذّیي ؽشح هؾاغل هذیش پشّژ 

  هؾِذ ؽشکت داسّعاصی ثاهي –هذیش پشّژٍ  طشاحی عاختاس عاصهاًی ّ تذّیي ؽشح هؾاغل 

 ٍؽشکت اعتواد کاال -تشًاهَ سیضی اعتشاتژیک  هذیش پشّژ  

  ؽشکت في آّساى فْالد آتتیي  -هذیش پشّژٍ تشًاهَ سیضی اعتشاتژیک 

  ؽشکت فْالد آلیاژی ایشاى –هذیشیت عولکشد عیغتن طشاحی ّ اعتمشاس پشّژٍ هذیش 

  ؽشکت فْالد آلیاژی ایشاى  –هذیش پشّژٍ طشاحی ّ اعتمشاس عیغتن پاداػ تِشٍ ّسی 

  ؽشکت صٌایع غزایی آسهیتا   –هذیش پشّژٍ طشاحی ّ اعتمشاس عیغتن پاداػ تِشٍ ّسی 

 ل هذیش پشّژٍ ًیاصعٌجی آهْصؽی تش اعاط هذILUO –  گٌذلَ عاصی چادسهلْؽشکت 

  هذیش پشّژٍ ًیاصعٌجی آهْصؽی تش اعاط هذلILUO – ؽشکت في آّساى فْالد آتتیي 

  ٍتذّیي اظِاس ًاهَ هذیش پشّژEFQM   -  آب ّ فاضالب اعتاى یضدؽشکت 

  َهذیش پشّژٍ تذّیي اظِاس ًاهEFQM   - ؽشکت هخاتشات اعتاى یضد 

 َهذیش پشّژٍ تذّیي اظِاس ًاه EFQM   - ؽشکت آب ّ فاضالب سّعتایی اعتاى یضد 

  هؾاّس اعتمشاس هذلEFQM – ؽشکت غذیش ایشاًیاى 

  هؾاّس اعتمشاس هذلEFQM – ؽشکت آب ّ فاضالب تِشاى 

 :سىابق تذریس 

 دّسٍ آهْصؽی هذیشیت هٌاتع اًغاًی 

 دّسٍ آهْصؽی اصْل عشپشعتی ّ هذیشیت 

 فتاس هتماتلدّسٍ آهْصؽی هِاست ُای استثاطی ّ تحلیل س 

 دّسٍ آهْصؽی آؽٌایی تا هذیشیت عولکشد 

 دّسٍ آهْصؽی آؽٌایی تا عیغتن پاداػ تِشٍ ّسی 

 دّسٍ آهْصؽی هثاًی جاًؾیي پشّسی ّ هغیش تْععَ ؽغلی 

  دّسٍ آهْصؽی آؽٌایی تا هذل تعالی عاصهاًیEFQM 

  دّسٍ آهْصؽی تشتیت اسصیاب هذل تعالی عاصهاًیEFQM 

 دّسٍ آهْصؽی اصْل عاهاًذ( 5ُی هحیظ کاسS) 

  دّسٍ آهْصؽی آؽٌایی تا ًظام پیؾٌِادُا 

 ( دّسٍ آهْصؽی تْلیذ تٌِگامJIT) 

 دّسٍ آهْصؽی هذیشیت تِشٍ ّسی 

 


