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 محمد فروغی

Foroughi.m1364@gmail.com 

4780  595  ۱۲09  

 
    

    

 

 محمد نام: •

 فروغي بزرگ نام خانوادگي: •

 ۱۸/۱۰/۱۳۶۴ :تولد تاریخ •

 کرج سكونت: محل •

 متاهل تاهل: وضعيت •
 

   

    

    

 

 مهندسي صنایع  –كارشناسي ارشد 

 دانشگاه صنعتي امیرکبیر )پلي تکنیک تهران( •

 9۴تا اسفند  92بهمن   •

 57/۱5معدل:  •
 

 مهندسي صنایع   –كارشناسي 

 دانشگاه آزاد  •

   ۸7تا تیر  ۸۳مهر  •

 7۳/۱5معدل:  •
 
 
 
 
 

   

فردی اطالعات   

 

 اطالعات تحصيلي
 



 

 

 15/11/98تاریخ به روزآوری: 

mforoughi.m1364@gmail.com @moforoughi mo.foroughi 2 

 19: ویرایش

    

    

 

DQS آلمان  

  (IMS, 29001, 10002, 10004,10015, 21500 مدیریت )ممیزی و سرممیزی سیستم های  •

 وقت پاره •

 (95یر ت مشغول به کار ) از •
 

 پارسه شركت سيستم آفرینان 

 مدیر پروژه •

 وقت پاره •

 (9۳ر مه کار ) از مشغول به •
 

 كيان تایر

 نماینده مدیریت در سیستم کیفیت •

 تمام وقت •

 (97تا فروردین  9۳آبان  ) از اتمام همکاری •
 

 ایندامين سایپا

 کارشناس سیستمها و روشها •

 تمام وقت •

 (9۳تا آبان  ۸9دی  ) از اتمام همکاری •
 

 آریا رسانه تدبير )شاتل(

 کارشناس منطقه •

 تمام وقت •

 (۸9تا اردیبهشت  ۸۸آذر  ) از اتمام همکاری •
 

   

    

    

 

 مشاوره

 

 کشور شرکت معتبر 25روز در  -نفر  22۰ساعت معادل  ۱7۶۰مشاوره بیش از  •

 شرح سوابق: •

 

   

كاریسوابق   

 

 سوابق حرفه ای
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 ركتش موضوع مشاوره حوزه مشاوره

صنایع 

 خودروسازی

IATF16949:2016 
پیوند توسعه، چرم ایران، کیان تایر، مهرآسای بم، مجموعه سازی توس، 

 تاراذوب، مبنا تراش دقیق، پارس پارت موتور

ISO/TS 16949:2009 پارس پارت موتور، جامع پیمان، پیوند توسعه، بهین ابزار ایساتیس 

 انرژی ساز، گاما تینر، ایندامین سایپا (APQPالزامات طراحي و توسعه )

 پیوند توسعه، رینگ سازی مشهد، مجموعه سازی توس، مهرآسای بم  (PSAالزامات پژو سیتروئن )

ISO 10002:2018 ورق خودرو 

 صنایع غدایي

ISO9001:2015 
بستني شاد، ماکاروني و آرد مانا، بستني آریس )کاله(، آرد البرز، فرآورده 

 پمینا(غذای آماده و سبزیجات منجمد -های گوشتي کاله )سولیکو

ISO9001:2008 )بستني آریس )کاله 

ISO 10002:2014  بستني شاد 

ISO9004:2016 )بستني آریس )کاله 

 سایر صنایع
ISO9001:2015 )بهینه سازان آتیه )آزمایشگاه(، پیواژ )جعبه سازی 

 (سپاریو) ایآر بسپار ایپا (APQPالزامات طراحي و توسعه )

 
 

 تدریس

 

 ر کشورشرکت معتب ۳۶روز در  -نفر  ۸۰معادل  ساعت ۶۴۰بیش از تدریس  •

 شرح سوابق: •

 

 ركتش موضوع تدریس حوزه تدریس

صنایع 

 خودروسازی

IATF16949:2016 
کیان تایر، پیوند توسعه، چرم ایران، تاراذوب، یدک 

 رسان

ISO/TS 16949:2009  ایساتیسکیان تایر، بهین ابزار 

 (APQPالزامات طراحي و توسعه )

جنرال کب پارس، بسپار صنعت، چرم ایران، 

 ایندامین سایپا، انرژی ساز، گاما تینر، شایان کاو،

 ، لنت پارسکوشاوران پارس نیکان،

 (PSAالزامات پژو سیتروئن )
پیوند توسعه، رینگ سازی مشهد، مجموعه سازی 

 توس، مهرآسای بم

 پیچ کوبان (COQکیفیت )هزینه های 

5S آریا سوالر 

 (SPCکنترل آماری فرآیند )
کیان تایر، بهین ابزار ایساتیس، چرم ایران، پایا 

 موتور

 (MSAتجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری )
کیان تایر، بهین ابزار ایساتیس، چرم ایران، پایا 

 موتور

 پیچ کوبان، فن ور، انرژی ساز MIL STD 414نمونه برداری براساس 

 جنرال کب پارس (FMEAتجزیه و تحلیل حاالت بالقوه شکست )

 جنرال کب پارس (Reliabilityقابلیت اطمینان )

 امواج پالستیک (Standardized Workکار استاندارد شده )

 سازه سیم )گروه عظام( MIL STD 1916نمونه برداری براساس 

 کویر تایر الزامات مدیریت و ارزیابي تامین کنندگان مبتني بر ریسک

ISO 10015:1999 )آراتاویل تایر )گلدستون 

ISO 10002:2018 )آراتاویل تایر )گلدستون 
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 صنایع غدایي

ISO9001:2015 )ماکاروني و آرد مانا، بهاران گل )کاله 

ISO9001:2008 )بستني آریس )کاله 

 ماکاروني و آرد مانا، بستني آریس )کاله( ISO19011:2011 ممیزی داخلي براساس

ISO10005:2005 )داداش برادر )شونیز 

ISO310001:2010 )قهوه پارت سازان )مولتي کافه 

 سایر صنایع

ISO9001:2015 )بهینه سازان آتیه )آزمایشگاه 

 آموزشگاه خانه کیفیت کرمان، فوالد زرند کرمان (SPCآماری فرآیند )کنترل 

 آموزشگاه خانه کیفیت کرمان (COQهزینه های کیفیت )

 پیواژ تربیت مدیر تضمین کیفیت

 (سپاریو) ایآر بسپار ایپا (APQPالزامات طراحي و توسعه )

 

 مميزی

 

 در صنایع مختلفشرکت  ۴2جهت روز -نفر 79بیش از  شخص سوم ممیزی •

 در صنایع مختلفشرکت  2۰ جهتروز -نفر ۴۴بیش از  شخص اول ممیزی •

  رح سوابق:ش •

 

 ركتش معيار مميزی شخص حوزه مميزی

صنایع 

 خودروسازی

 آرمکو، الستیک بارز ISO/TS 16949:2009 سوم

 سایپاکیان تایر، بهین ابزار ایساتیس، ایندامین  ISO/TS 16949:2009 اول

 IATF16949:2016 اول
بارز کردستان، پیوند توسعه، چرم ایران، پایاموتور، 

 تاراذوب

 ISO9001:2015 سوم
کارمانیا، کاریران، آیسان، امیر کالهي، خودروسازی 

 راین

 صبا بسپار صنعت ISO9001:2008 سوم

 ISO140001:2004, OHSAS18001:2007 سوم
عظام(، قالب های پیشرفته استام صنعت )گروه 

 (GPIایران خودرو )

 (APQPالزامات طراحي و توسعه ) اول
ایندامین سایپا، لنت پارس، پارس نیکان، 

 کوشاوران

 (PSAالزامات پژو سیتروئن ) اول
پیوند توسعه، مجموعه سازی توس، رینگ سازی 

 مشهد

 )گلدستون( آرتاویل تایر ISO10002:2014, ISO10004:2012 سوم

 فراوری ساخت )گروه عظام( ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 سوم

 صنایع غدایي

 صنایع غذایي اعتماد ISO9001:2015 سوم

 ISO9001:2015 اول
، بستني شاد، ماکاروني و آرد مانا، گالب زهرا

 ، آرد البرز، بستني آریس )کاله(بهاران گل )کاله(

 ISO9001:2015 سوم سایر صنایع

آبفا غرب تهران، فناوری نوین نیرو، کاشي پارس، 

نو، سیم  سروش انرژی پویا، راما فیبر کیش، باني

جوش کویر، بسپار سازه کامپوزیت، پارس خاوران 

پالستیک، بیمه ملت، مدرن تکنیک، کوشا معدن، 

نیروسازه پرند، هامون نایزه، آهن و فوالد جهان، 

ماشین ایلیا، حمل و وسعت الکترونیک، سنگین 

 نقل پتروشیمي، برنا گداز
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 ISO9001:2008 سوم
توگا )مپنا(، لیزینگ ایرانیان، کاشي پارس، آهن 

 آجین، جرمن لوید

 ISO140001:2004, OHSAS18001:2007 سوم
آهن آجین، جرمن لوید، سروش انرژی پویا، 

 فاراتک، هامون نایزه

 (ODCCنفت )طراحي و ساخت  ISO 21500:2012 سوم

 فاراتک، آریا صنعت بهینه ISO/TS29001:2010 سوم

 بیمه ملت، هامون نایزه ISO 10002:2014, ISO 10004:2012 سوم

 حمل و نقل پتروشیمي ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 سوم

 پیواژ ISO9001:2015 اول

 
 
    

     
    

 های علمي و پژوهشيفعاليت 

 

 "حالل"در تدوین استاندارد ملي  همکاری با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران •

 دقتصاا ،مدیریت لمللىا بین نساکنفر لیناو در هبنگا دىقتصاا رفتار توجیه عموضو با مقاله نشد هبرگزید و ارایه •

 تمقاال مجموعه در پچا و نىاسخنر جهت 9۴خرداد ماه  ۳۰در ( MEAE2015) تيتربی معلو و ارىحسابد

 انتهر در صنایع مهندسى لمللىا بین همایش پنجمین در رحضو •

 امکان سنجي تولید سبزی های بسته بندی در تهران •

 ساعت در واحد برنامه ریزی و کنترل تولید کارخانه نورد و لوله سازی اهواز 2۴۰کارآموزی به میزان  •

 کارخانه صنایع فوالد خوزستانبررسي روش های ولید در  •

 حضور در اولین همایش مهندسي صنایع در خوزستان •

 

 عناوین و عضویت ها

 سال ۱۰بعد از  ISO/TS16949:2009 هینامهاگو دمجد خذا جهت به تایر نکیا شرکت شدار مدیر از تقدیرنامه یافتدر •

 کسب عنوان کارشناس نمونه در شرکت ایندامین سایپا •

 (۱7۱۸۱باشگاه پژوهشگران جوان )شماره عضویت: عضو  •

 (۱۳۸۶۰۱5۸عضو انجمن مهندسي صنایع ایران )شماره عضویت:  •

 

  آشنایي با زبان های خارجه

 

 • • • • •                         مكالمه •

 • • • • •                        خواندن •

 • • • • •                         نوشتن •

 • • • • •   درک مطلب وترجمه  •

 

 

 دانش كامپيوتر و مهارت نرم افزاری
 

 

  

 ویژگي های فردی
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• Word                  • • • • • 

• Excel                   • • • • • 

• Power Point     • • • • • 

• Out look            • • • • • 

• Lingo                  • • • • • 

• Front Page       • • • • • 

• Auto CAD          • • • • • 

• Free Hand        • • • • • 

• MS Project        • • • • • 

• Mini Tab           • • • • • 

• PhotoShop       • • • • • 

• Visio                   • • • • • 

• Eviews               • • • • • 

• Illustrator         • • • • • 

• Access                • • • • • 

 

 

 دوره های آموزشي طي شده

 شرح سوابق: •

 

 وضعيت گواهينامه مدت دوره آموزشگاه عنوان دوره

 دریافت شد/ قابل ارایه ساعت PARSE ۱۶ (Reliabilityقابليت اطمينان )

 دریافت شد/ قابل ارایه ساعت IATF 16949:2016 DQS 2۴تشریح الزامات و مميزی داخلي 

 دریافت شد/ قابل ارایه ساعت ISO 9001:2015 DQS ۳2سرمميزی 

 دریافت شد/ قابل ارایه ساعت ISO 9001:2015 PARSE ۱۶تشریح الزامات 

 دریافت شد/ قابل ارایه ترم SAFIR 7 زبان انگليسي

 دریافت شد/ قابل ارایه ساعت PARSE ۱۶ (SPCكنترل آماری فرآیند )

 دریافت شد/ قابل ارایه ساعت PARSE ۱۶ (MSAاندازه گيری )تحليل سيستم های 

 دریافت شد/ قابل ارایه ساعت ISO/TS16949 DQS 2۴مميزی داخلي 

 دریافت شد/ قابل ارایه ساعت ISO/IEC 17025:2005 Tuv Nord ۱۶تشریح الزامات 

 ارایهدریافت شد/ قابل  ساعت ISO/IEC 17025:2005 Tuv Nord ۱۶ارزیابي داخلي 

 دریافت شد/ قابل ارایه ساعت ISO 14001:2015 DQS ۱۶تشریح الزامات 

 مشاوره مدیریت
Shaparak 

Consulting 
School 

 دریافت شد/ قابل ارایه ساعت ۱2۰

 
 

    

 
 


