
 

 

 كامل حسين زاده مدیر عامل شركت سامانه كيفيت تدبير كامل حسين زاده مدیر عامل شركت سامانه كيفيت تدبير   خالصه اي از سوابق كاري  دكترخالصه اي از سوابق كاري  دكتر

 ::سال( سال(   0404) حدود ) حدود   الف : سوابق فردي الف : سوابق فردي 

 (1358الی  1353) از دانشگاه تبریز   کارشناس صنایع غذایی 

  (1374الی  1371از سال  عالی صنایع ایران وابسته به وزارت صنایعآموزش  ) از مجتمع  مدیریت صنایعکارشناس ارشد  

  دکترای کسب و کارDBA  (1395الی  1392) از سازمان مدیریت صنعتی ایران 

 سرممیز سیستمهای مدیریت کیفیت، ایمنی، محیط زیست و ایمنی مواد غذایی 

  ارزیاب سرآمدی سازمان بر اساس مدلEFQM 

--------------------------------------------------------------- 

  ( 1363الی  1358مدیر تولید و کنترل کیفی شرکت پاکدیس و ترقی ) از سال 

  ( 1365الی  1364مدیر تولید شرکت شیر و پاستوریزه ارومیه ) 

  ( 1367الی  1366کالباس سازی ارومیه ) مدیر تولید و کنترل کیفی شرکت 

  ( 1368کارشناس مسئول و مشاور صنایع روستایی جهاد سازندگی ) 

  ( 1375الی  1368عضو هیئت مدیره موظف شرکت بهمن غرب ) 

  ( 1380الی  1376مدیر تولید شرکت شهداب ) 

  1381الی  1379در سالهای مشاور کمیته بهره وری اداره کل تعاون استان آذربایجان غربی 

  1381وضعیت موجود اداره کل راه و ترابری استان آذربایجانغربی با نگرش فرآیندی در سال و اصالح  بررسی 

  ( 1381مدیر کارخانه شرکت سان سان شهد ) 

  1382-1381در سال  شرکت مجتمع طیور ارومیه و مدیر پرورش طیور و کشتارگاه صنعتی مرغ عضو هیئت مدیره 

 1382ر فعالیتهای اداره کل محیط زیست استان آذربایجانغربی در سال اصالح ساختا 

  5کارشناس و مجری  مفاهیم بهره وری و اصولs     1383و  1382در برنامه تلویزیونی معیار شبكه استان آذربایجانغربی در سال  

   1386الی  1385از سال  شبكه استان آذربایجانغربیکارشناس و مجری   در برنامه تلویزیونی اقتصاد و توسعه  

  1387الی  1383میه ) اسپوتا ( و نماینده مدیریت شرکت آفتاب اروپروژه از بدو طراحی تا راه اندازی و آموزش نیروی انسانی مشاور  

  ( 1390الی  1388مدیر کارخانه آرپانوش  در رشت  

   1392الی   1390مدیر کارخانه نورد لوله خاورمیانه در ارومیه 

  مدیر عامل شرکت سامانه کیفیت تدبیر ارومیه از زمان تاسیس تا حال حاضر 

 تا حال حاضر 1391از سال  مدرس دوره های آموزشی شهرک فناوری صنایع غذایی و الكترونیک استان آذربایجان غربی 

 )مدرس دوره های آموزشی مرکز فناوری دانشگاه ارومیه ) از طریق شرکت تعاونی تحول 

 تاکنون 1397ک صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجانغربی از اواخر سال رئیس کلینی 

 

 



 

 

ست محيطي  ،  شت حرفه اي ، زی ستمهاي مدیریت كيفيت ، ایمني و بهدا سي ستقرار و راه اندازي  ست محيطي  ، ب   : طراحي ، ا شت حرفه اي ، زی ستمهاي مدیریت كيفيت ، ایمني و بهدا سي ستقرار و راه اندازي  و و   HSEب   : طراحي ، ا

 ایمني محصول  غذایيایمني محصول  غذایي

 تا كنون : 1392: از سال  الف 

  ، طراحی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی طراحی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی سازمان منطقه آزاد ماكو ، سازمان منطقه آزاد ماكوISO 9001:2008 

  ، مطالعه شهرداري اروميهHSE  1395-1394و ایمن سازی کمربندی میانی شهرستان ارومیه در سال 

 ، ستاندارد بین المللی سااازمان  حمل و ن ل و ترافیک ، طراحی ساایسااتم مدیریت کیفیت بر اساااس اسااتاندارد بین المللی   شهرداري اروميه ،شهرداري اروميه ساس ا ستم مدیریت کیفیت بر ا سی  ISOسازمان  حمل و ن ل و ترافیک ، طراحی 

9001:2015 

 سازمان  حمل و ن ل و ترافیک ، طراحی سیستم مدیریت بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی براساس الزامات ، سازمان  حمل و ن ل و ترافیک ، طراحی سیستم مدیریت بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی براساس الزامات   شهرداري اروميهشهرداري اروميه ،

HSE 

  ، بر مبنای الزامات بر مبنای الزامات   و عارضه یابی و عارضه یابی   طراحی و بارنگری سیستم مدیریتطراحی و بارنگری سیستم مدیریتشركت آنا اینترنت ، شركت آنا اینترنتEFQM 

  ، ستانداردهای بین  مدیریت کیفیتمدیریت کیفیت  طراحی سیستمطراحی سیستمطراحی طراحی شركت لوله و پروفيل اروميه ، شركت لوله و پروفيل اروميه ساس ا ستانداردهای بین ، ایمنی و زیست محیطی  بر ا ساس ا ، ایمنی و زیست محیطی  بر ا

   ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015,OHSAS 18001:2007 & HSEالمللی المللی 

  ، ایمنی و زیست محیطی  بر اساس استانداردهای بین ، ایمنی و زیست محیطی  بر اساس استانداردهای بین  طراحی سیستم مدیریت کیفیتطراحی سیستم مدیریت کیفیتشركت لوله گاز و گالوانيزه چيچست ، شركت لوله گاز و گالوانيزه چيچست ،

 ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015,OHSAS 18001:2007 & HSEالمللی المللی 

  ستاندارد بین المللی طراحی ساایسااتم مدیریت کیفیت بر اساااس اسااتاندارد بین المللی شركت نورد لوله خاورميانه شركت نورد لوله خاورميانه ساس ا ستم مدیریت کیفیت بر ا سی  ISO 9001:2015 , ISOطراحی 

14001:2015,OHSAS 18001:2007 & HSE   

  ، سيمان كاوان بوكان سيمان كاوان بوكان ، شركت  سی مجدد فرآیندها ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره شركت  شاور مهند سی مجدد فرآیندها ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره م شاور مهند ریزی بهبود ، ریزی بهبود ، وری و برنامهوری و برنامهم

   20152015ارت اء سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی مطابق با آخرین ویرایش ارت اء سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی مطابق با آخرین ویرایش 

 ، سایش آذربایجان مياندوآب سایش آذربایجان مياندوآب ،شركت آ سی مجدد فرآیندها   شركت آ شاور مهند سی مجدد فرآیندها م شاور مهند ستم مدیریت کیفیت وری وری ، ارت اء بهره، ارت اء بهرهم سی ست رار  ستم مدیریت کیفیت و ا سی ست رار  و ا

ISO 9001:2015   و سیستم فروش حرفه ای در سازمان و سیستم فروش حرفه ای در سازمان 

 ست رار سیستمهای مدیریت کیفیت ، ایمنی و زیست محیطی و يدي آفتاب اروميه ) اسپوتا(، يدي آفتاب اروميه ) اسپوتا(، شركت تولشركت تول ست رار سیستمهای مدیریت کیفیت ، ایمنی و زیست محیطی و مشاور در طراحی و ا مشاور در طراحی و ا

 ایمنی صنعت غذا به همراه سیستم مدیریت رضایت و وفاداری مشتریانایمنی صنعت غذا به همراه سیستم مدیریت رضایت و وفاداری مشتریان

 ، ستان آذربایجان غربي صنعتي ا شهركهاي  ستان آذربایجان غربي ،شركت  صنعتي ا شهركهاي  ست ر در قرارداد آموزش کارکنان و بازآموزی مدیران شاارکت های مساات ر در   شركت  شرکت های م قرارداد آموزش کارکنان و بازآموزی مدیران 

 نفر در سال جارینفر در سال جاری  11001100شهرکهای صنعتی استان به تعداد شهرکهای صنعتی استان به تعداد 

  ، ست رار سیستم مدیریت کیفیت وری وری ، ارت اء بهره، ارت اء بهرهمشاور مهندسی مجدد فرآیندها مشاور مهندسی مجدد فرآیندها موسسه حسابرسي آرمان اندیش آگاه ست رار سیستم مدیریت کیفیت و ا و ا

ISO 9001:2015  

 1397مهندسی مجدد فرآیندهای معاونت امالک و ح وقی در سال تان آذربایجانغربي، اداره كل راه و شهرسازي اس 

 

 

 



 

 

و ماقبل آن : 91: سال  ب  

  نماینده رسمی شرکت پیشروان کیفیت ) نماینده انحصاری  موسسه های بین المللی صادر کننده گواهینامه بین المللی استانداردISO 

ساااویس (  در آذربایجان   QS(Quality service)آلمان و  AP(Associated partners)در خاورمیانه بنامهای   9001-2000

 بوده و در امر ممیزی و صدور گواهینامه استاندارد مزبور فعالیت مینماید .

  بر مبنای مدیریت کیفیت محصول سیستم  کارشناس مسئول  ) شرکت راهبران پتروشیمی ( در است رارISO  9001   و سیستم

پخش فرآورده هاي نفتي در استانهاي  آذربایجانغربي   شركت در  OHSAS 1999حرفه ای و ایمنی بر اساس استاندارد  بهداشت

 ،  شرقي و اردبيل و منطقه مستقل مياندوآب 

 کیفیت بر مبنای  مدیریت شاور در طراحی سیستممISO 9001- 2000     کنسانتره تولید کننده انواع آبمیوه و  1380شرکت آذرکام

 آبمیوه جات

  مشاور در طراحی سیستم کیفیت بر مبنایISO 9002- 1994   شرکت  سان سان شهد که موفق به اخذ گواهینامه بین المللی از

RW TUV  . تولید کننده انواع آبمیوه و کنسانتره آبمیوه جات ( 1379در سال آلمان گردید( 

  مشاور در طراحی سیستم کیفیت بر مبنایISO 9001- 2000   شرکت  شهد مهاباد  که موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ازRW 

TUV  . تولید کننده انواع آبمیوه و کنسانتره آبمیوه جات ( 1379در سال آلمان گردید( 

  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO 9001 – 2000  ال در شرکت سوت ماشین اردبیل در س

1382 

  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO 9001 – 2000   در شرکت آرتا مهنوش اردبیل در سال

 ) تولید کننده نوشابه گازدار (  1382

  کارشناس مسئول ) شرکت راهبران پتروشیمی (  در آموزش  و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO 9001 – 

 در سازمان خدمات درمانی استان آذربایجانغربی  2000

  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO 9001 – 2000   و استانداردHACCP  در شرکت آرتا

 1383الی  1382سبالن اردبیل در سال 

 تاندارد مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس اسISO 9001 – 2000   و استانداردHACCP  در شرکت آفتاب

)تولید کننده انواع آبمیوه و کنسانتره آبمیوه جات و لبنیات شامل شیر استریلیزه و پنیر و ماست  1383الی  1382ارومیه  در سال 

 پاستوریزه و دوغ (

  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO 9001 – 2000   در سال   کارتن پالست غربدر شرکت

1384 

  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO 9001 – 2000   در   جهاد نصر آذربایجانغربیدر شرکت

 ) عملیات جاده سازی و سد سازی (  1384سال 

  استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  اساسمشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت برISO 9001 

تولید کننده )  1386در سال   اسپوتا (  در شرکت آفتاب ارومیه )   OHSAS 18001 و   ISO 22000 و   ISO14001و   2000 –

 انواع آبمیوه و کنسانتره آبمیوه جات و پوره میوه جات ( 



 

 

  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO 9001 – 2000   و استانداردHACCP  اروم در شرکت

  1384در سال   اسپوتا

  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO 9001 – 2000   1384در سال   ایتال سرامدر شرکت 

 و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  مشاور در طراحیISO 9001 – 2000   در شرکت همیار ماشین آسیا   در سال

1386 

  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO 9001 – 2000   در سال   کندوکاو انرژِ پارس در شرکت

1386 

 دیریت کیفیت بر اساس استاندارد مشاور در طراحی و است رار سیستم مISO 9001 – 2000   شهرکهای صنعتی استان در شرکت

 1386در سال   آذربایجانغربی 

  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO 9001 – 2000   در شرکت لوله  و پر وفیل ارومیه   در

 1385سال 

 م مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد مشاور در طراحی و است رار سیستISO 9001 – 2000   در سال   آرد فردوس ارومیه در شرکت

1385 

  5 مشاور در طراحی و است رار سیستم ارت اء کیفیت محیط کار  بر اساس اصولS  در بخش های اتاق عمل و تاسیسات بیمارستان امام

 1382رضا ) ع ( در ارومیه در سال 

  استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساسمشاور در طراحی وISO 9001 

در سال   ایستک ( در شرکت  آرپانوش رشت  )  ,OHSAS 18001  , 5S , HSE و   ISO 22000 و   ISO14001و   2008 –

 ) تولید کننده ماوالشعیر بدون الكل (    1388

 استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس مشاور در طراحیISO 9001 

) )  1388در سال   سنندج ( در شرکت خورشید زریوار  )  ,OHSAS 18001 HSE و   ISO 22000 و   ISO14001و   2008 –

 ی و بطری شیشه ای ( تولید کننده ماوالشعیر بدون الكل  در بسته بندی های قوط

 استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساسISO 9001 

      در شرکت لوله و گاز چیچست ارومیه   HSE, OHSAS 18001 و  ISO14001و   2008 –

 استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  اساس مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر

ISO14001     و OHSAS 18001  HSE, 5S,در شرکت لوله و پروفیل ارومیه    

 استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساسISO 9001 

   1388در شرکت مرکز خرید خاطره شهرستان انزلی   در سال     2008 –

 استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساسISO 9001 

   1386در شرکت تراکتور سازی ارومیه   در سال     2000 –

 استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  یت کیفیت بر اساسمشاور در طراحی و است رار سیستم مدیرISO 9001 

   1386در شرکت مارال رنگ  ارومیه   در سال     2008 –



 

 

 استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساسISO 9001 

   1388در سال    آرپانوش کت در شر    2008 –

 استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  بر اساس محیط زیست  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریتISO 

   1388در سال    آرپانوش در شرکت     2004 – 14001

  استاندارد های بین  سیستمهای مدیریت بر اساس  اساسمشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی بر

   1388در سال    آرپانوش در شرکت  ,5S   OHSAS 18001 – 2007   HSE ,المللی

 استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساسISO 9001 

   1389در سال    ایحا گستر شمال  در شرکت     OHSAS 18001  و 5S , ISO14001 ,HSE , و   2008 –

 استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  بر اساس کیفیت   مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریتISO 9001 

   1390در سال    نورد لوله خاورمیانه اسپیرال در شرکت      OHSAS 18001  و ISO14001 ,HSEو   2008 –

 استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  بر اساس کیفیت   مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریتISO 9001 

   1390در سال     در شرکت زرسیم    2008 –

 استاندارد های بین المللی   ستمهای مدیریت بر اساس سی بر اساس کیفیت   مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریتISO 9001 

   1390در سال     در شرکت آرمه ساز ساواالن    2008 –

 استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  بر اساس کیفیت   مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریتISO 9001 

   1390در سال     در سازمان صنعت ، معدن و تجارت  استان آذربایجان غربی    2008 –

  1386برنامه ریزی استراتژیک برای مجتمع صنایع غذایی اسپوتا در سال 

  1390تدوین استراتژی برای شرکت آنا اینتر نت در سال 

  1391طراحی و است رار برنامه های استراتژیک برای شرکت فوالد خاورمیانه در سال 

 استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  بر اساس کیفیت   مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریتISO 9001 

  1390در سال     در مرکز آموزش زبان های خارجی آواتاک     2008 –

 استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  بر اساس کیفیت   مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریتISO 9001 

 1392در سال     در  شرکت چاپ طالی ارومیه     2008 –

 استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  بر اساس کیفیت   مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریتISO 9001 

  1393صنعتی ماکو   در سال  در منط ه آزاد تجاری و    2008 –

  استاندارد های بین المللی   سیستمهای مدیریت بر اساس  مشاور در طراحی و است رار سیستم مدیریت کیفیت بر اساسISO 9001 

 1393در شرکت هرم عمران آذر تبریز در سال   OHSAS 18001  و ISO14001 ,HSEو   2008 –

 استاندارد های بین المللی   بر اساس حیطی مرکز گردشگری هزاره غرب ارومیه مشاور  تهیه گزارش های ارزیابی زیست م

ISO14001 ,HSE و  OHSAS 18001   1392از سال 

  کارشناس ارشد و مدیر گروزه  مطالعات شناخت ایمنی و زیست محیطی در قالب پروژه مطالعات استراتژیک است رارHSE   در

 در نیروگاههای اراک ، تهران ، مشهد و کرج انجام گردید .) توسط شرکت سهی سیستم ( نیروگاههای کشور که بطور نمونه برداری

  مدرس شناخت مبانی و مفاهیمHSE    1395و برگزاری دوره های آموزشی ممیزی های داخلی برای تربیت ممیزان از سال   



 

 

 سوابق تحقيقاتي ج : 

  مدیریتی با میزان بهره وری در شرکتهای تعاونی تولیدی استان آذربایجان انجام پروژه تح ی اتی )) بررسی چگونگی ارتباط ساختار

 1379در سال  غربی ((

  انجام پروژه تح ی اتی )) بررسی ارتباط ساختار مدیریتی با میزان بهره وری  در صنعت کنسانتره آبمیوه  تولیدی استان آذربایجان غربی

 1377در سال  ((

  صنعت کنسانتره آبمیوه جات در سمینار استان شناسی آذربایجان  مرکز مطالعات بازرگانی وزارت بررسی  ))ارائه م اله تح ی اتی

 1377((در سال بازرگانی 

  ((در بررسی صنعت کشمش کشور در سمینار استان شناسی زنجان  مرکز مطالعات بازرگانی وزارت بازرگانی  ))ارائه م اله تح ی اتی

 1378سال 

  ساله در شرکت گلفام  5شاخص در یک پریود زمانی  44تحلیل میزان بهره وری اندازه گیری و تجزیه و 

  ساله در شرکت شهدآب  5شاخص در یک پریود زمانی  44اندازه گیری و تجزیه و تحلیل میزان بهره وری 

  ساله در شرکت سرنگ سازی  3شاخص در یک پریود زمانی  44اندازه گیری و تجزیه و تحلیل میزان بهره وری 

 ساله در شرکت  اروم چرم  3شاخص در یک پریود زمانی  44ندازه گیری و تجزیه و تحلیل میزان بهره وری ا 

  ساله در اتحادیه تعاونی های مصرف کارمندان  3شاخص در یک پریود زمانی  12اندازه گیری و تجزیه و تحلیل میزان بهره وری 

   شرکت تعاونی 22ساله بیش از  3شاخص در یک پریود زمانی  3اندازه گیری و تجزیه و تحلیل میزان بهره وری 

  تهران (  –مترجم کتاب مدیریت استراتژیک ) زیر چاپ در موسسه نشر آوندیش  

  1396اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری در صنعت سیمان مثال موردی شرکت سیمان کاوان بوکان سال  

 1396شرکت لوله گاز و گالوانیزه چیچست در سال ن دستی فوالد مثال موردی انجام مهندسی مجدد فرآیندها در صنعت پایی 

   1397تا  1396انجام مهندسی مجدد کلیه فرآیندهای شرکت سیمان کاوان بوکان 

   1397انجام مهندسی مجدد در اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی 

 

 د : طراحي و راه اندازي پروژه هاي صنعتي و غذایي (

  مشاور و مدیر پروژه  شرکت آفتاب ارومیه  در سال  )تولید کننده انواع آبمیوه و کنسانتره آبمیوه جات و لبنیات شامل شیر استریلیزه و

 پنیر و ماست پاستوریزه و دوغ (

 رب گوجه فرنگی سپتیک   مشاور و مدیر پروژه  شرکت اسپوتا در سال  )تولید کننده انواع کنسانتره آب هویج برای اولین بار در ایران و 

 مشاور و مدیر پروژه  شرکت شهدشیروان برای تولید کنسانتره آلبالو 

  مشاور و راه اندازی خطوط تولید شرکت سیبستان قزوین تولید کننده انواع آبمیوه و کنسانتره آبمیوه جات 

 و کنسانتره آبمیوه جات  مشاور و راه اندازی خطوط تولید شرکت کنسانتره یاسوج تولید کننده انواع آبمیوه 

  مشاور و راه اندازی خطوط تولید شرکت شهد سلماس تولید کننده انواع آبمیوه و کنسانتره آبمیوه جات 

  مشاور و راه اندازی خطوط تولید شرکت شهداب ارومیه تولید کننده انواع آبمیوه و کنسانتره آبمیوه جات و ناظر نصب ماشین آالت 



 

 

 در راه اندازی طرح تولیدی کارتن پالست و صنایع بسته بندی  کارتن پالست غربرکت مشاور و مدیر پروژه  ش 

 در معاونت کیفیت به منظور تشكیل دوایر کیفیت . مشاور ماشین سازی تبریز 

  مشاور شرکت چرخشگر تبریز در عارضه یابی سازمان بر اساس مدل اروپاییEFQM 

 خ : آموزش :

 ر کبیر و شرکت همكاری با پژوهشكده دانشگاه امیKEP  در برگزاری دوره های آموزشیHSE 

  مدرس دوره های آموزشی سیستمهای مدیریت در موسسه بین المللیAP(Associated partners)  آلمان وQS(Quality 

service)  سویس در آذربایجان 

  آموزشEFQM در شرکت چرخشگر تبریز 

  تاکنون 1372سال از  مدرس چندین دوره آموزشی در رشته صنایع غذایی در اداره کل صنایع استان 

  93و  92و سالهای  1382تا  1379از سال سازمان مدیریت صنعتی واحد ارومیه عضو هیئت علمی 

  ، و اثربخش و ندیریت تغییر دیریت مروانشناسی فروش و فروش حرفه ای ، برگزاری  چندین سمینار آموزشی در زمینه های بهره وری

 1382 - 1380در سالهای و شهرهای تابعه  در اداره کل تعاون    استاننگرش سیستمی 

  برگزاری چندین دوره  آموزشی ممیزی داخلی سیستمهایISO 9001    وOHSAS 18001 HSE, در شرکت ملی پخش فرآورده

 1382اردبیل در سال  های نفتی ایران در استانهای آذربایجانغربی و شرقی و

  1395الی  1391در سال  پردیس –مدرس شرکت دانش بنیان سهی سیستم مست ر در پارک فناوری دانشگاه تهران 

  پیرامون  1390از سال  مدرس دوره های خاص مدیریتی و صنایع و خوشه های صنعتی شهرک الكترونیک و صنایع غذایی آستان

 موضوعات ذیل:

 رهبری و مدیریت 

  وریبهره 

 فرهنگ سازمانی 

 نگرش فرآیندی و مهندسی مجدد فرآیندها 

  فروش حرفه ای 

 اصول و غنون مذاکره اثربخش 

 برند و برند سازی 

 برنامه ریزی استراتژیک و مدل های آن 

  برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدلBSC 

  سیستمهای مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنیQHSE 

 

 خدمات فني و مهندسي ه : 



 

 

  که به تعددای از آنها بشرح ذیل اشاره  تولیدی در بخش صنعت غذا ،  در سطح کشورچندین کارخانه راه اندازی طراحی و مشاور در

 :میشود

 ) شرکت شهد سهند مراغه ) کنسانتره آبمیوه و آبمیوه 

 ) شرکت صنایع غذایی یاسوج ) کنسانتره آبمیوه 

 شرکت تولیدی کنسانتره در خرم دره 

  سلماس ) کنسانتره آبمیوه (شرکت شهد 

 ) مشاور در حین پروژه شرکت شهداب ) کنسانتره آبمیوه 

 مشاور در راه اندازی خط تولید کنسانتره آب آلبالو در شیروان 

 ) شرکت آفتاب ارومیه با محصوالت اسپوتا ) آبمیوه ، آب آشامیدنی و شیر و لبنیات 

 یر محصوالت و بستنی و آبمیوه شرکت اروم اسپوتا با محصوالت کنسانتره هویج و سا 

 شرکت سرنوش سازان ارومیه 

 شرکت توسعه و عمران آذربایجانغربی 

  الی  1363شرکت تولیدی و خدماتی در زمینه مطالعه اقتصادی و قنی و مالی طرحهای صنعتی در سالهای  100مشاور بیش از

1382 

 

 با احترام مجدد

 مدیر عامل

 کامل حسین زاده

 

 

 

 


