
 
 
 
 
 

 محمد کریمیان پور   ***  نام و نام خانوادگي :

  

 ***  مدارج تحصيلي :      
 از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران –لیسانس مهندسی صنایع  -
 دانشجوی فوق لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی     -

 

 آموزشها       ***  
  ممیزی داخلیISO 14001:2004 رکت در شOSP  در شرکت 14001و سرممیزیRWTUV 
 
  ممیزی داخلیISO 9001:2000  در شرکتRWTUV  در شرکت 9001و سرممیزیRWTUV 
 
  ممیزی داخلیISO 9001:2008  در شرکتRWTUV 
 
  ممیزی داخلیOHSAS18001:1999  در شرکتOSP 
 
  دورهEXCEL  در دانشگاه امیر کبیر 
 
  دورهMSP  در شرکت ایز ایران 
 
 مستند سازی  دورهIMS  در شرکتOSP 
 
  دوره تعالی سازمانیEFQM در شرکتOSP 
 
  دورهISO17025 :2005 در شرکتOSP 
 
  ممیزی داخلیISO17025:2005   در شرکتOSP 
 
  ممیزی داخلیISOTS16949   در شرکتRWTUV  
 
  کانون زبان ایران  7ترم 
                                                    

 

 ***  توانایي ها  :    

   پیاده سازی و استقرار و مشاوره سیمتهای مدیریت یکپارچههIMSبهر اسهاس )HSAS18001:1999 ISO 
14001 :2004  ISO 9001 :2000 

 
  توانایی در آموزش و ممیزی مباحث کیفی، سیستمهای تولیدی،ابزارهای کیفیت، مستند سازی و ممیزی داخلی

 MEETING توانایی آموزشسیستمهای مدیریت یکپارچه و 
MANAGEMENT_EFQM_SPC_TQM_SPC_SCM  

 
  توانایی پیشبرد پروژوهایEFQM و بهروری 
 
  ممیزی داخلیISO 9001:2008  در شرکتRWTUV 
 
 توانایی مشاوره کلیه سیستهای مدیریتی 
 
 مکالمه خواندن و نوشتن زبان انگلیسی:خوب 

                                                                     
      

        

 مشخصات استاد



 

 تاکنون   97***  سوابق اجرایي :از سال    

                        
  77کارشناس تضمین کیفیت ،شرکت صنایع اوتمبیل حامد تولید کنده انواع و 

 
  القه تولید کننده جاچراغ و ط–کارشناس برنامه ریزی تولید و تضمین کیفیت شرکت قطعه سازان شایان کوشا

 18- 77عقب پراید و .....
 

  مدیر کنترل کنترل و تضمین کیفیت در شرکت بال صبا خدمات مهندسیو پیکانکاری اجرایی پروژ های ساختمان
  پارت تایم (18-18،مخابرات و برق 

 
  18-18مشاوره  و مدرس شرکت مشاورین پایشگر کیفیت  از سال  

 
 کت مشاوره و مدس شرOSP  تاکنون 18ارائه دهنده خدمات مشاوره ،ممیزی و آموزش از سال 

 



 
 تاکنون -18***  سوابق ممیزی و مشاوره ای و تدریس : از سال 

  انجام امور مشاوره و ممیزیISO 9001:2000    در شرکتهای تا یر ماشین  تولید کننهده درارم سسهتی
ارائه دهنده خدمات مهندسهی و پیمانکهاری اجرایهی  بال صبا –نی  برش تولید کننده تجهیزات مخابراتی  –

نگهین تولیهد کننهده –مهفام جام تولیهد کننهده چینهی اپهال –چینی کاشان  –در زمینه برق ، مخابرات و سیویل 
پیهدم –جهاد دانشگاهی خواجه نصیر –خاک آزماارائه دهنده خدمات ژئو تکنی  –لوازم بهداشتی و تزئینی 
مهندسهی توسهعه نفهت  مهتن( ارائهه کننهده پهروژه ههای  –ماشین های صهنعتی         کو تولید کننده          

آزمههون –آسههیا الکتریهه  تولیههد کننههده لههوازم برقههی  –پیشههتازان  تولیههد کننههده قطعههات فلههزی خههودرو –نفتههی 
فراینههد منکههان تولیههد کننههده بههاسبر و فنهههای  –صههنعت سههبز ارائههه دهنههده خههدمات انههدازه هیههری   آسینههده ههها 

 نعتی ص
  انجهام امهور مشهاوره و ممیهزیIMS   مصهال  انهرژی تولیهد کننههده آب –در شهرکتهای : طههال سهازی زرنهاب

بوشهههر  –بجنههورد  -کههارون -خوزسههتان –سههیمان هههای اردبیههل  ، دورود  –شهههر صههنعتی کههاوه  –سههنگین 
بنهادر و کشهتیرانی    –هاز سهرخون و قشهم  –داراب و بنوید  -خاش ،                               هرمز هان

وزارت راه و  –وزارت صههنایع معههادن    کلیههه اسههتانها (   -شههرکت الکتههرو میکهها –خرمشهههر (  –آبههادان 
 نیروهاه هرمزهان –نیروهاه یزد  –نیروهاه نکا  –صنایع شهید مقدم  –صنایع دفاع  –ترابری 

  تههدریس دوره ممیههزی داخلههیIMS  الزامههاتISO 14001-2004,OHSAS180011999,ISO 
 دوره 06به تعداد  9001-2000

 


