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 گروه آموزشي و مشاورين پارسه

 قایم مقام مدیر  عامل و رئیس  هیات مدیره 

  مشاوره و آموزش در حوزه سیستم های مدیریت 
 

DQS تا کنون 1385از سال  آلمان 

  سر ممیز در استاندار صنعت خودروIATF 16949 :2016    و استانداردISO9001:2015  

   سر ممیز در استاندارد صنعت خودرو ISO/TS 16949 

   مدرس دوره های تخصصی در حوزه استاندارد ها و الزامات و تکنیک های صنعت خودرو 

  نفر روز ممیزی در حوزه استاندارد خودرویی  1200انجام بیش از 

  سابقه ممیزی های خارج از کشور در استانداردISO/TS16949  وIATF 16949   در کشورهایی نظیر آفریقای

  ،ازبکستان و اندونزیجنوبی

 عنوان  دوره  تخصصی در صنعت خودرو 25گزاری بیش ازبر 

  اولین مدرس استانداردIATF16949:2016  در ایران  

 

TUV NORD  1395تا  1388از سال آلمان 

  سر ممیز در استاندار صنعت خودروIATF 16949 :2016    و استانداردISO9001:2015  

   سر ممیز در استاندارد صنعت خودرو ISO/TS 16949 

   مدرس دوره های تخصصی در حوزه استاندارد ها و الزامات و تکنیک های صنعت خودرو 
 

 1395تا  1383 کیان تاير

 مدیر کیفیت شامل مدیریت بر سه حوزه     

 کنترل کیفیت 

 تضمین کیفیت 

 ) ارزیابی محصول ) آزمایشگاه فیزیک 
 

 1383تا   1380بهان پلیمر 

 مدیر تولید به مدت یکسال 

  تضمین و کنترل کیفیت به مدت یکسال و نیم.مدیر 

 

  1380تا  1379رکت همسازان  ش

 کارشناس تکنیکال و مسئول کیفیت. 

   

کاریسوابق   
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 مشاوره

  مشاوره در حوزهISO/TS 16949   وIATF 16949    شرکت فعال در زنجیره تامین خودرو 50برای بیش از 

  زنجیره تامین در شرکت خودروسازی  کارمانیامشاوره مدیریت 

   شرکت های زنجیره تامین خودرومشاوئره مدیریت استرتژیک در 

 

 زشآمو

  برخي از دوره های برگزار شده 

   IATF 16949:2016:   

 Risk Management:2018 : 

 ISO9001:2015 : 

 APQP                                        محصول کیفیت_پیشاپیش_طرحريزی 

 MSA                                          تجزيه و تحلیل سیستم های اندازه گیری 

 SPC                                           نديفرآ یآمار کنترل 

 ISO19011:2018 : 

 FMEA:                                     شکست اثرات و ها حالت لیتحل و هيتجز 

 PPAP :                                      یدیتول قطعه دیتائ نديفرآ 

 Reliability :                             قابلیت اطمینان 

 SCM:                                        نیتام رهیزنج تيريمد 

 SQM : 

 ISSR:                                        خودرو رانيا يصنعت گروه کنندگان نیتام خاص الزامات 

 SQFE  :                                        آديت محصول به روش SQFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 سوابق حرفه ای
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  گذرانده برخي از دوره های آموزشي تخصصي

 

 IATF 16949-2016 Lead Auditor                           IATF (VDA-QMC) 

 ISO/TS- 16949-2009 Lead Auditor                     IATF (ANFIA) 

 ISO/TS- 16949-2009 Lead Auditor               IATF (SMMT) 

 ISO 2007:14001 Lead Auditor                  TUV Academy & Nigel Bauer & Associates 

 ISO 2000:9001 Lead Auditor                             IRCA Approved (DQS) 

 POKA YOKE (Mistake Proofing)                DQS Academy 

 DOE (Design of Experiment)                DQS Academy 

 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)   DQS Academy 

 CI (Continual Improvement)                DQS Academy 

 PPAP (Production Part Approval Process)  DQS Academy 

 MSA (Measurement System Analysis)           DQS Academy 

 SPC (Statistical Process Control)                DQS Academy 

 PS (Problem Solving                                             DQS Academy 

 CP (Control Plan)                                            DQS Academy 

 APQP (Advances Product Quality Process)  DQS Academy 

 
 

 
 

 

     

     

 


