
 گیتی شبنام هستی بخ
 

 مشخصات فردی

 حسین تاج الدین محمد:  نام و نام خانوادگی

 1362 سال تولد :

 23واحد -1پ-بن بست دوستان-دانشگاه آزاد تهران مرکزروبروی -سوهانک-شبلوار ارت-تهران آدرس :

 09122549065 تلفن تماس :

   Hossein.taj25@gmail.com               پست الکترونیکی:

 

 تحصیلی سابقه

 گاه اصفهانشی صنعتی دانشه کشکاردانی نق 

  گاه کرجشدان ساخت و تولیدکارشناسی مهندسی 

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه پیام نور تهران 

 

 سوابق تجربی

  طراحتدریس نرم افزارهای(یAuto cad & Catia) 

 ناس شکار QC  سال 2بمدت  دولتییکی از مراکز 

 سال 1ناس پروژه صنایع هوایی بمدت شناس طراحی قید و بند، کارشناس طراحی قالب، کارشکار 

 سال 6و قراردادهای مرکز استاندارد دفاعی بمدت  شمدیر فرو 

 روز 1000بالغ بر  17025گاهها براساس استاندارد شارزیاب سیستمی آزمای 

 و مدرس سیستم های مدیریت کیفیتاور شم 

 ریح الزامات،مستندسازی و ممیزی داخلی بر اساس استاندارد شی تتدریس دوره هاISO/IEC 17025 

 سوابق آموزشی 

  دارای گواهینامه بین اللملی ممیزیISO 9001 Tuv inter cert 

 یزیممسر یاللمل نیب نامهیگواه یدارا  ISO 9001 Tuv inter cert 

  دارای گواهینامه بین الملی سر ارزیابیISO 17025  ازAB TURKAK ترکیه 

 قدیمفعالیت های 
  : بعنوان ارزیاب در شرکت های 

 ارزیاب پگاه خراسان 

 ارزیاب مجتمع صنعتی طالییه مشهد 

 ارزیاب شرکت تدین بتون نیشابور 

 ارزیاب گروه صنعتی جهاد زمزم مشهد 

 شرکت بهران ارزیاب 

 شرکت ایرانول ارزیاب 

  شرکت فوالد خوزستانآموزش 

 پگاه خراسان ارزیاب 

 شرکت دنت ارزیاب 

 مگاموتور ارزیاب 

 ینسایپا آذ ارزیاب 

 ماکارانی جهان ارزیاب 

 مک ماکارون ارزیاب 

 فوالد تبریز ارزیاب 



 شعبه ( 5نفت پاسارگاد )  ارزیاب 

 آموزش در شرکت پاک 

 آموزش پگاه همدان 

 آموزش پترو سنجش آپادانا 

 آموزش پرهام گستر شیراز 

 آموزش سازمان غذا دارو اصفهان 

 آموزش به آزما شیراز 

  

  مشاور در شرکت های 

 فهانشرکت راد گستر اص 

 )گروه صنعتی ستاره یخی آسیا )ب.آ 

 گروه صنعتی جوجو 

 روغن کاسترول 

  جایگاهCNG خمین 

  جایگاهCNG قروه 

 شرکت دوریتیم اراک 

  . . . و 

  

 جدید یها تیفعال

 مشاور ومدرس در حوزه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه 

 


