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mmoradi@parsetraining.com 

5410  286  1209  

 
    

    

 

 :محمد نام 

 :مرادی نام خانوادگي 

 1350 :تولد تاريخ 

 تهران سکونت: محل 

 متاهل تاهل: وضعیت 
 

   

    

    

 

  دکترا مديريت کسب وکارDBA از دانشکده مديريت دانشگاه تهران  

  مديريت سیستم وبهره وری  از دانشگاه  صنعتي شريف    – فوق لیسانس مهندسي صنايع 

  شیمي کاربردی لیسانس   –کارشناسي 

  همدان -بوعلی سینا دانشگاه  
 

   

    

    

 

 به کشور  مختلف صنايع در ، یزیمم و مشاوره آموزش ، تیفیک کنترل"، دیتول”زمینه در کار سابقه سال 21

 :زير شرح

 شرکت با یهمکارTUV NORD   زیسرمم بعنوان  آلمان(LEAD AUDITOR) تیفیک تیریمد  ستمیس 

2008:ISO 9001  , ISO/TS 16949:2009 و .ISO/TS 29001:2007 

   

فردی اطالعات   

 

 اطالعات تحصیلي
 

کاریسوابق   
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 تیریمد و تیفیک تیریمد شامل مختلف شرکت یس از شیب در تیریمد یستمهایس استقرار مشاوره 

 .کیاستراتژ

 همکاری با شرکتDQS  ممیزسر آلمان  بعنوان(LEAD AUDITOR) سیستم  مدیریت کیفیت 

2008:ISO 9001  , ISO/TS 16949:2009  و.ISO/TS 29001:2007 تا کنون (. 92) از سال 

 در شرکت الستیک البرز بصورت زیر 1387سال تا 1377سال  از ابتدای  : 
 رییس قسمت تولید  79تا  77از  .1
 کارشناس و سپس مدیر واحد" کنترل کیفیت" 84تا آخر  79از   .2
 مدیر واحد "مهندسی و خدمات پس از فروش" 88سال تا 85از ابتدای  .3

 (  1376) سال  یفلز قطعات رنگ واحد سییر بعنوان بوتان یمهندس خدمات شرکت در 
 

 

 
    

    

 

 مشاوره
روز( به عنوان ممیز و سرممیز بر اساس  استانداردهاي مرتبط به  3000ممیزي) 1800حضور در بیش از 

 سیستم مدیریت كیفیت در ایران و کشورهای اندونزی و ازبکستان و آفریقای جنوبی .

 
 

 تدريس
و در محل شرکتهای  TUV Academy & DQS Academyدوره در  200تدریس سیستمها و تکنیکهای مدیریت، بیش از

  متقاضی

  سوابق مشاوره سیستم

بر اساس ویرایش های   ISO/TS & IATF 16949و استاندارد خودرویی  ISO 9001استقرار سیستمها مدیریت کیفیت 
 شرکت تولیدی . 100سال اخیر در بیش از 10مختلف طی 

 
 

 

 

 علمي سوابق

 مجله در چاپ و.. و .QUALITY  PROGRESS ,ERJ ,TIRE TEC مجالت از مقاله نیچند ترجمه .1

 .(IRM) رانیا کیالست صنعت
 AIAG & VDA FMEAویرایش جدید ترجمه  .2
  بهبود در FMEA کیتکن از استفاده" عنوان با کیالست یمل کنفرانس نیششم در مقاله ارائه .3

 ". ریتا عملکرد
 استفاده با یدیتول یها ندیفرا عملکرد بهبود"عنوان با کیالست یمل کنفرانس نیهفتم در مقاله ارائه .4
 (.83درآذر)برتر مقاله عنوان کسب و " POKA-YOKE کیتکن از
 84 ماه ید در و تهران در"یتیریمد یستمهایس نیزیمم"یالملل نیب کنفرانس نینخست در مقاله ارائه .5
 ". یزیمم ندیفرا یساز ریخطاناپذ" عنوان با
 "Mistake Proofing یرسازیپذ خطانا"نهیزم در کتاب کی فیتال و ترجمه حال در .6
  گرید یساز کیالست شرکت دو و البرز کیالست شرکت در تیفیک مختلف یها دوره سیتدر .7
  کیالست یمهندس شرکت در"  عاتیضا کاهش تیریمد" دوره سیتدر .8

 :  تدریس سابقه     .9

   

 سوابق حرفه ای
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     ISO/TS 16949:2009    و   ISO9001:2008 تیفیک تیریاستانداردمد یمبان و اصول- .10
 SPC,FMEA,MSA  تیفیک یمهندس یکهایتکن .11
 (SSR2 & AR8601) ساز خودرو انیمشتر خاص الزامات .12
 Pokka-yoke یرسازیخطاناپذ -  COQتیفیک یها نهیهز -  یور بهره یمبات و اصول .13
  EFQM مدل یبرمبنا یسازمان یتعال .14
 کیالست صنعت یتخصص یها دوره .15
 یعموم کیاستراتژ تیریمد .16
 Balanced Score Card متوازن یازیامت روش .17

 

 شغل فعلي

 سرممیز مورد تاییدIATF  درسیستم مدیریت کیفیت 
 ISO/TS 16949:2009 & IATF16949:2016  در صنایع خودرو 

  سرممیزDQS   درسیستم مدیریت کیفیتISO/TS 29001:2003    
 در صنایع نفت،گاز و   پتروشیمی

  سرممیزDQS   2008مدیریت كیفیت  در سیستم :ISO 9001 
 مدیر پروژه در گروه آموزشی و مشاورین پارسه 
  مدرس دوره هاي مختلف مهندسي و مدیریت كیفیت درTUV Academy Iran-Germany   و 
  DQS Academy  

  ر شرکت مهندسی و تحقیقات الستیکهاي آموزشي  دمدرس دوره 
   مشاور پروژه های استقرار سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد 

 9001:2008 ISO  و ISO/TS 16949:2009  وIATF 16949:2016 
  مشاور استقرار مدلهای تعالی سازمانی بر اساس مدلEFQM   

 
 

 

     

     

 


