
 

 

 دی                                       نام و نام خانوادگی : رضا ارش

 42/60/9421متولد: 

                                 61942626110شماره تماس: 

 rezaarshadi@gmail.comایمیل: 

                                               r_arshadiاینستاگرام: 

 

      درك تحصیلی: م

 مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم 

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

 EBC*L ( European Business Competence * License) Level A 
  MBA 

 بخشی از سوابق اجرایی : 

 شرکت پیمانکاری   –مدیر عامل شرکت ابنیه ماد آداك  -9

 شرکت قطعه سازی قطعات خودرو –مدیر عامل شرکت صنایع فیض غدیر  -4

 شرکت بازرگانی –عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی شرکت فیدارکار فن پویا  -4

 معاونت پشتیبانی شرکت البرز گاز -2

  آلمان  DQSسر ممیز و مدرس شرکت  -5

 IQNetی مدرس رسمی شبکه جهان -0

 

 مهارت ها :

  سال تجربه مدیریت عالی در سازمان ها. 18نزدیك به 

 های پیچیده از شروع پروژه تا اجرایی شدن آنتوانایی هدایت پروژه. 

 های جدید در سازماناندازی پروژهتوانایی تعریف و راه. 

 بر مبنای سیستم های مدیریت کیفیت.  سیستماتیك نمودن فعالیتها در سازمان و جلوگیری از متکی شدن سازمان  به فرد 

 های تخصصی و توانایی ارائه راه حل مشکالت در سازمانهارهبری سازمان بزرگ، مدیریت اجرایی قوی در سازمان و تشکیل تیم بلیتقا. 

 تدریس استانداردهای ایزو و تکنیك های مدیریتی 

 تایوان،ترکیه،هند و بازدید از صنایع مختلف کشورهای ذکر شدهتجربه کار با کشورهای ایتالیا،فرانسه،آلمان،هلند، چین،هنگ کنگ،.  

 

 تالیفات و مقاالت منتشره : 

 تالیف و تدوین جزوات دروس مورد اشاره شده در ذیل -9

  4695ویرایش  1669ترجمه استاندارد ایزو  -4

 25665ترجمه استاندارد  ایزو  -4

 92649رجمه استاندارد ایزو ت  -2
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 یشزومآ یاه هرود سردم

 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیك  -9

 CRMمدیریت ارتباط با مشتری  -4

 5Sآشنایی با نظام آراستگی سازمان  -4

 مدیریت موثر بر زمان -2

 مدیریت رفتارسازمانی -5

 مدیریت منابع انسانی -0

 اصول مدیریت و سرپرستی -1

 توانمند سازی و تفیویض اختیار به کارکنان -0

 تصمیم گیری اثر بخش -1

 اب رجوعمشتری مداری و تکریم ارب -96

 اصول و فنون اداره جلسات -99

 روشهای کار گروهی -94

 روش حل مساله -94

 FMEAارزیابی ریسك ها بر اساس تکنیك  -92

 کلید های طالیی مدیریت -95

 COQهزینه های کیفیت   -90

 کاهش ضایعات -91

 تولید ناب -90

 مهندسی ارزش -91

 CEنشان  -46

  4695ویرایش  1669استاندارد ایزو  -49

  4695ویرایش  92669استاندارد ایزو  -44

 4690ویرایش  IATF 16949رد استاندا -44

 4690ویرایش  25669استاندارد ایزو  -42

 4696ویرایش   TS 29001استاندارد  -45

 4690ویرایش  96664استاندارد ایزو  -40

 4690ویرایش  96662استاندارد ایزو   -41

 9111ویرایش  96695استاندارد  -40

 4690ویرایش  44666استاندارد  -41

 4690ویرایش  49666استاندارد  -46

 HSE-MSالزامات  -49

ویرایش  91699دوره ممیزی داخلی بر اساس استاندارد  -44

4690 

 

 4690ویرایش  56669استاندارد مدیریت انرژی ایزو  -44

 4692ویرایش  91066استاندارد مدیریت انطباق ایزو   -42

 سرممیزی استاندارد های فوق   -45

 

 

 

 

 



 

 سوابق اجرای آموزش در شرکت ها و موسسات

 با نك انصار استان تهران -9

 ان آذربایجان شرقیبا نك انصار است -4

 بانك انصار استان کرمانشاه -4

 بانك انصار استان مازندران -2

 بانك دی -5

 شرکت ذوب آهن اصفهان -0

 شرکت اپکو تامین کننده قطعات ایران خودرو دیزل -1

 شرکت آرتاویل تایر برند الستیك گلدستون -0

 شرکت الستیك بارز -1

 شرکت حفاری استوان کیش -96

 شرکت پتروشیمی پلی نار -99

 پتروشیمی اللهشرکت  -94

 شرکت پتروشیمی زاگرس -94

 شرکت پتروشیمی فجر -92

 شرکت پتروشیمی بوعلی -95

 شرکت کربور سیلیس آبادان -90

 فروشگاه اتکا -91

 شرکت رنو پارس -90

 شرکت اتو شاسی اینترنشنال رنو -91

 شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران -46

 مرکز استاندارد دفاعی ایران -49

 شرکت گاز اکباتان همدان -44

 لبنیات پاستوریزه پاكشرکت  -44

 شرکت البرز گاز -42

 موسسه فرهنگی ورزشی البرز کیش -45

 شرکت تعالی تجارت ماندگار -40

 اداره کل گاز آذربایجان شرقی -41

 شرکت پخش محصوالت سن ایچ –شرکت سایه سمن  -40

 شرکت رویال ساختمان آریا -41

 شرکت ریخته گری تراکتور سازی تبریز -46

 شرکت امید فنر -49

 شرکت اکتشاف نفت -44

 م پارسشرکت مهرکا -44

 اداره کل توزیع برق منطقه ای سمنان -42

 اداره کل توزیع برق استان گیالن -45

 شرکت داروسازی امین  -40

 شرکت البرز دارو -41

 شرکت فرآوری ساخت  -40

 شرکت قطعه سازی رزن  -41

 Ownerلوازم تحریر  –گانی نجد شرکت بازر  -26

 انجمن مدیران کنترل کیفیت استان تهران  -29

 شرکت مدیریت تولید برق سیکل ترکیبی کرمان  -24

 حامیان انجمن مدیران کیفیت  -24

 –صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیك   -22

 وزارت تجارت و صنایع و معادن

 شرکت ورق خودرو  -25

 شرکت خدمات مهندسی رویان پلیمر آریا -20

 شرکت مزمز -21

 شرکت هلدینگ صدر تامین -20

 شرکت مشاوران انرژی تهران -21

برگزاری دوره های سرممیزی استاندارد های ذکر شده  در  -56

 DQS - Middle eastشرکت 

همکاری برای برگزاری دوره های ذکر شده با موسسه  -59

 آموزشی سامان به اندیش

ره های ذکر شده با شرکت فرا همکاری برای برگزاری دو -54

 روش صبا

 

 

 



 

 بخشی از سوابق ممیزی استانداردهای ایزو در شرکت های زیر

 صنایع گاز، نفت، پتروشیمی
 شرکت پاالیش نفت آبادان -9
 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس -4
 شرکت پاالیش نفت اصفهان -4
 شرکت پاالیش نفت تبریز -2
 شرکت پاالیش نفت شیراز -5
 هشرکت پاالیش نفت کرمانشا -0
 شرکت پتروشیمی زاگرس -1
 شرکت پتروشیمی رجالی -0
 شرکت پتروشیمی پلی نار -1

 شرکت پتروشیمی الله -96
 شرکت پتروشیمی بوعلی -99
 شرکت پتروشیمی فجر -94
 شرکت پتروشیمی مرجان -94
 شرکت نفت بهران -92
 شرکت ژئو فیزیك دانا -95
 شرکت اکتشاف نفت -90
 شرکت نفت مناطق مرکزی -91
 شرکت ذخیره سازی گاز -90
 شرکت پنتان شیمی -91
 اداره کل گاز استان مازندران -46
 اداره کل گاز استان آذربایجان شرقی -49
 اداره کل گاز استان کرمان -44
 شرکت طراحی ساختمان  نفت -44
 شرکت پترو ساحل -42
 شرکت پترونات -45
 شرکت صدرا مشهد -40
 شرکت ذخیره سازی گاز -41
 شرکت تصفیه روغن زنیط -40
 شرکت رویان تجهیز جم -41
 شرکت حفاری استوان کیش -46

 
 صنایع فوالد و ریخته گری

 
 شرکت فوالد اسفراین -9
 شرکت فوالد ارفح -4
 شرکت فوالد ناب تبریز -4
 شرکت نورد ناب آذربایجان -2
 شرکت فوالد خراسان -5
 شرکت ریخته گری تراکتورسازی تبریز -0
 شرکت ریخته گری ایران -1
 شرکت لوله و ماشین سازی ایران -0
 شرکت هامونایزه -1

 
 

 
 

 صنایع نور و مخابراتی
 شرکت مازی نور -9
 شرکت جهان نور -4
 شرکت پرشیا شیبك آریا  -4
 شرکت صنایع ارتباطی آواَ-2
 

 صنایع قطعه سازی خودرو و تایر، موتور سیکلت
 شرکت الستیك بارز -9
 شرکت الستیك گلدستون -4
 شرکت یزد تایر -4
 شرکت ایران تایر -2
 شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو -5
 شرکت محور خودرو -0
 شرکت امید فنر -1
 شرکت تکالن توس -0
 شرکت یکتاز سیکلت کویر -1

 شرکت شیشه ونوس -96
 شرکت سازه های هیدرولیك -99
 شرکت استام صنعت -94
 شرکت فرآوری ساخت -94
 شرکت فرا کلون -92
 شرکت پایا کالچ -95

 
 شرکت های پیمانکاری

 
 شرکت دی -9
 شرکت کیسون -4
 شرکت پارس گرما -4
 شرکت آهن آجین -2
 شرکت هنزا -5
 شرکت انرژی گستر نصیر -0
 شرکت تیو انرژی -1
 شرکت زالل ایران -0
 شرکت سازه پاد تهران -1

 شرکت مهندسی مدیریت تخصیص پارس -96
 شرکت کوشا معدن -99
 شرکت مهندسی سازه پردازی ایران -94
 شرکت رویال ساختمان آریا -94
 شرکت فن آوران پارسیان -92
 شرکت سرمایه گذاری اطلس کیش ایرانیان -95

 
 

 
 

 



 

 یزیمم قباوس همادا

 صنایع دارویی و غذایی، بهداشتی
 

 شرکت اطعمه پارس -9
 شرکت مزمز -4
 شرکت زرین تاژ غرب -4
 شرکت آماد پلیمر -2
 فروشگاه اتکا -5
 شرکت سایه سمن -0
 شرکت داروسازی ثامن -1
 شرکت شهر دارو -0
 شرکت دنیای بهداشت -1

 شرکت دارویی ارسطو -96
 شرکت اوه سینا -99
 شرکت پیشگامان پزشکی پردیس -94
 شرکت البرز دارو -94
 مشرکت کیمیا فا -92
شرکت مارینا سان) سافتلن، اکتیو، مرسی، نانسی،  -95

 بارلی(
 شرکت هنکل -90
شرکت رویال زرین ) مای بی بی ، ایزی الیف، مای  -91

 لیدی(
 شرکت شوینده گلرنگ -90
شرکت آریان ایمن تك ) مای، شون، نت، بلك  -91

 دایموند، ...(
 

 صنایع کاشی، ساختمانی
 

 شرکت کاشی عقیق -9
 شرکت کاشی سعدی -4
 شرکت کاشی ایرانا -4
 شرکت پشم شیشه ایران -2
 شرکت سوپر رنگ -5

 
 صنایع ریلی

 
 شرکت نو اندیشان ریل ایرانیان -9
 شرکت ریل پرداز سیر -4
 شرکت صنایع گسترش ریلی -4

 

 

 شرکت های خدماتی

 شرکت یاس خدمات پس از فروش موبایل -9
 شرکت لیزینگ ایرانیان -4
 شرکت بازرسی تکین کو -4
 مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت وزارت کار -2
 بیمه ملت -5
 بازرگانی نجد ) توزیع لوازم التحریر( -0

 

 

 

 


