
 
 

 

 مشاور، مدرس، سرممیز و نویسنده در حوزه مدیریت کیفیت و پروژه 

 تخصصی آکادمیو شرکت پایدار کیفیت پیروز  و نایب رئیس هیئت مدیره مدیر عامل PQP   

    IPSACERT  سرممیز در مدیر صدور گواهینامه و

 عضو رسمی انجمن مشاوران مدیریت ایران    

  عضو رسمی حقیقی انجمن مدیریت پروژه ایران  

  سابقه ارایه خدمات مدیریتی و مشاوره در حوزه طرح و برنامه ریزي، مشاوره مدیریت ، ممیزي و ارزیابی در حوزه

  نیروگاهی، تونلی و زیرسطحی و پدافند غیر عامل صنعت، سیویل و ساختمان، نفت و گاز و پتروشیمی،

 دوره هاي مدیریتی شامل: اصول و  سابقه تدریس اثر بخش در آموزش هاي مدیریت کیفیت، مدیریت پروژه و

 و ...  ، نظام آراستگیفنون مذاکره

�����ی
 ����ی ���درضا 



 

   

 ردیف

نوع 

 همکاري

 مدت

 )ماه(

خدمات محل ارائه 

 آموزش و مشاوره
 توضیحات عنوان شغلی خدمات

1 
 -مشاوره 

 آموزش
 مالی+ برنامه ریزي شهرداري گلستان 24

مدیر برنامه ریزي 

 مالی
 ندارد

2 
 -مشاوره 

 آموزش
 طرح و برنامه موسسه حرا -)ع(قرب نوح 48

کارشناس برنامه 

مسئول + ریزي

 طرح و برنامه

 ندارد

3 
 -مشاوره 

 آموزش
 طرح و برنامه موسسه مکین -)ع(نوحقرب  7

مسئول طرح و 

 برنامه
 ندارد

4 
 -مشاوره 

 آموزش
 طرح و برنامه موسسه عمران -قرب قائم 61

مسئول طرح و 

 برنامه

نماینده مدیریت در 

IMS 

5 
 -مشاوره 

 آموزش
28 

شرکت  -هلدینگ سپانیر

 پترو سینا آریا

مشاوره مدیریت و 

 پروژه

+ ریزيمدیر برنامه 

 مشاور مدیر عامل

در فاز هاي  IMSنماینده 

 پارس جنوبی 24- 22

6 
 -مشاوره 

 آموزش
 بتاجا -بنیاد تعاون ارتش 4

مشاوره مدیریت و 

 پروژه

مدیر طرح و برنامه 

 و بودجه
 ندارد

7 
 -مشاوره 

 آموزش
72 

مع  -قرارگاه خاتم االنبیاء

 طرح و برنامه و بودجه

مشاوره مدیریت و 

 پروژه

مدیر + عالیناظر 

 تیم ناظران

مشاوره در پیاده سازي و 

استقرار سیستم مدیریت 

 در استانداردهاي مختلف

9 
 -مشاوره 

 آموزش
9 

 مع -قرارگاه خاتم االنبیاء

 منابع انسانی
 منابع انسانی

مشاور عالی 

طراحی تعالی 

 منابع انسانی

ارزیاب ارشد جایزه تعالی 

+ منابع انسانی قرارگاه 

 علمیعضو کمیته 

10 
 -مشاوره 

 آموزش
12 

 -قرارگاه خاتم االنبیاء

 موسسه ارتباط

مشاوره مدیریت و 

 پروژه

مشاوره عالی 

 طراحی سیستم

مشاور پیاده سازي و 

استقرار سیستم مدیریت 

9001 

11 
 -مشاوره 

 آموزش
120 

نماینده مراجع صدور 

  گواهینامه

IMQ;CCPL;TUV 

INTER;GCERTI 

مدیریت کیفیت، 

 پروژهبازار و 

ممیز و مدرس،  

 سرممیز
 استاندارد هاي مدیریتی

12 
 -مشاوره 

 آموزش
48 

 Ipsaشرکت بین المللی 

cert  ،مجري آموزش

ممیزي و صدور گواهی نامه 

 هاي بین المللی

 مدیریت کیفیت،

   ,5Sنظام آراستگی

 و پروژه

مدیر صدور گواهی 

نامه هاي بین 

، مدیر المللی

 آکادمی

  مدرس و ممیز رسمی

IPSA Cert 

 تحصیالت: 

 �عا��ت �ی ا�جام  �ده

 مهارت ها

ل �ی با�د �۲۰عا��ت �ی  ا�جام �ده �و�ط ا��جا�� � �ول 
�
 سال ���� ا�دوزی � �وزه ��ب و کار و ا�ای �وژه � � �ح ذ

  دکتراي حرفه اي در رشته مدیریت صنعتی

گرایش سیستم و روش ها

 مدیریت  - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

  پروژه 

 MBA گرایش مدیریت اجرایی 

 ممیزي در حوزه هاي کاال و خدمات 

 ICT  

 مهارت در مذاکره  

 آموزش و مهارت آموزي  اثر بخش 

 ها و برنامه ریزي و بودجه بندي+ سیستم

  هاروش

 مدیریت پروژه  

مدیریت کیفیت  

HSE-MS 

  ارزیابی عملکرد سازمانی  بر مبناي الگوي

EFQM  

  تضمین کیفیت و ممیزي بر مبناي

 استانداردهاي مدیریت



 حوزه ارزیابی و مممیزي:

عضو تیم ممیزي و صدور گواهینامه به عنوان سر ممیز  و 

وزارتخانه،  30ممیزي در بیش از  550ممیز با بیش از 

ها، ها ، شهرداريهاي دولتی، نظامی، استانداريارگان

هاي بزرگ دولتی اعم از : وزرات دارایی ( تهران و شرکت

شهرستانها)، وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات ( 

ت زیر ساخت و ... )وزارت دفاع ( شرکت صنام و ارتباطا

...) وزارت نفت ( مرکز پخش فرآورده هاي نفتی ساري، 

ها و موسسات قرارگاه خاتم ( سپانیر، اراك و ...)، شرکت

قرب قائم، قرب کربال، قرب نوح،قرب بسیج، قرب سماوات  

و ...) ، استانداري ها ( تهران ، مرکزي و...)،  شرکت ها ( 

 ا، مترو ریلی تهران و....) و بانکها ( صادرات و ...) سایپ

 حوزه تعالی و منابع انسانی:

با  ایجاد الگوي بومی تعالی منابع انسانی مشارکت در

االنبیاء با بهره گیري معاونت منابع انسانی قرارگاه خاتم

گوي تعالی جایزه ملی الگو برتر تعالی در جهان و ال 11از

مشاور(مدیر پروژه) و  به عنوان - ,EFQMمنابع انسانی 

 دبیرکمیته جایزه تعالی منابع انسانی

  حوزه مدیریت:

مدرس تایید شده جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی 

در ، دانشگاه امیر کبیر و دانشگاه تهران شریف 

 حوزه استاندارد مدیریت پروژه.

  مدرس تایید شده جهاد دانشگاهی

دانشگاه صنعتی شریف در حوزه 

  استاندارد مدیریت پروژه.

 اولین مدرس و ممیز استاندارد  

   ISO 21500:2012 مدیریت پروژه در

  خاورمیانه با شماره رهگیري از 

  WWW.GCERTI.COM.جنوبی کره

  

 و پیشرفت: جایزه تعالی

و الگوي تعالی  مشارکت در ارزیابی تعالی سازمانی

 به عنوان - ,EFQMجایزه ملی تعالی و پیشرفت 

 ارزیاب ارشد جایزه تعالی سازمانی و پیشرفت

 
   

EA CODE NO.    المللی یزي در مراجع صدور گواهینامه بینمم  No. 

Textiles and Textile Products섬유 및 섬유제품 04 

Printing Companies 인쇄 09 

Machinery and Equipmen 기계 및 장비 18a 

Machinery and Equipmen 기계 및 장비 18b 

Electrical and Optical Equipment 전기 및 광학 장비 19a 

Construction 공사)토목 ,건설 ,조경공사 ,장비설치( 28a 

Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles, Motorcycles and Personal 

and Household Goods 도매 및 소매업 ;자동차 ,오토바이 수리 

29a 

Engineering Services 엔지니어링 서비스 34 

Other Services 기타 서비스( 35a 

Other Services 기타 서비스( 35b 

Education 교육 37 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   

 

 ارائه  

دوره آموزشی مدیریت ادعا و آنالیز تاخیرات  ارائه

 بر اساس استانداردهاي مدیریت پروژه

 ISO 21500&PMBOK  الغدیر  در سالن

  وزارت راه و شهرسازي 

دوره  ISO 10007:2015برگزاري دوره الزامات 

مدیریت پیکره بندي به همراه مستند سازي بر مبناي 

ISO 10013  ساعت32در شرکت مهندسی آریانا 

به همراه  ISO 9001:2015برگزاري دوره الزامات 

در شرکت  ISO 10013مستند سازي بر مبناي 

 .ساعت 32دانا  انرژي



    

گزیده اي از برگزاري دوره هاي آموزشی 

و سمینارها : 
ارائه  سمینار آموزشی تکنیک هاي متقاعد سازي و نفوذ نمودن 

مشتري بر اساس مدل جدید ترین متد هاي روز دنیا برگزاري 

توسط شرکت مهندسی ترفند سازه فرساد و نوآوران پروژه محور 

 ساعت. 8به مدت 

 حوزه تعالی و منابع انسانی:

ارائه  دوره هاي آشنایی با مفاهیم و الزامات استاندارد و ممیزي داخلی  

ISO 9001-2008  در آکادمیGcerti  .دوره. ارائه  سمینار  8کره جنوبی

در قرب  ISO 9001-2008آموزشی مفاهیم و الزامات بر اساس استاندارد 

ساعت. ارائه  سمینار آموزشی مفاهیم و الزامات بر  8نجف( بسیج) به مدت 

برگزاري توسط بازرسی فرماندهی قرارگاه  – EFQM-2003اساس مدل 

ساعت . ارائه  سمینار آموزشی مفاهیم و  8به مدت االنبیاء(ص) .خاتم

برگزاري توسط شرکت مهندسی  – EFQM-2003الزامات بر اساس مدل 

ساعت ارائه  سمینار آموزشی ممیزي در حوزه  8مشاوره ایواز مهر.به مدت 

در شرکت   ISO 19011-2002هاي مدیریت بر اساس استاندارد سیستم

نروژ .ارائه  آموزش مفاهیم و الزامات  CCPLسپانیر تحت لیسانس آکادمی 

در   ISO 10015-1999درحوزه  مدیریت آموزش بر اساس استاندارد 

نروژ .ارائه  سمینار آموزشی  CCPLشرکت سپانیر تحت لیسانس آکادمی 

برگزاري توسط مرکز  – EFQM-2010مفاهیم و الزامات بر اساس مدل 

 عتسا 16آموزش شرکت پترو سینا آریا .به مدت 

 

کره  Gcerti در آکادمی ISO 9001-2015ارائه دوره  سرممیزي استاندارد 

  دوره 2. جنوبی

 Gcerti در آکادمی ISO 21500:2012ارائه دوره سرممیزي استاندارد 

 دوره 2 .کره جنوبی

بر اساس مدل  تکنیک هاي متقاعد نمودن مشتريارائه  سمینار آموزشی 

برگزاري توسط شرکت مهندسی نوآوران  جدید ترین متد هاي روز دنیا

 . ساعت 8پروژه محور به مدت 



    

 

به  ISO 9001:2015برگزاري دوره ممیزي داخلی 

در  ISO 19011همراه مستند سازي بر مبناي 

 .ساعت 32شرکت انرژي دانا 

ارائه دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس استانداردهاي 

و ... در دانشگاه  ISO 21500&PMBOKمدیریت پروژه 

 تهران  تحت لیسانس جهاد دانشگاهی تهران



 

    

 

هاي ارائه  سمینار آموزشی ممیزي در حوزه سیستم 

در   ISO 19011-2002مدیریت بر اساس استاندارد 

قرارگاه سازندگی خاتم معاونت نفت و گاز و انرژي 

 نروژ. CCPLتحت لیسانس آکادمی االنبیاء (ص) 

مراکز پخش در  MS HSE- برگزاري دوره

 .قزوین، زنجان و ساري فرآورده هاي نفتی

 برگزاري دوره الزامات

 ISO 9001:2015  به

همراه مستند سازي 

 ISO 10013بر مبناي 

هلدینگ در شرکت 

 32ایرانیان اطلس 

  ساعت



    

 

 

 

 تیریمد يپروژه بر اساس استانداردها تیریارائه دوره جامع مد

 يروین یدر معاونت مهندس ISO 21500&PMBOKپروژه 

   فیشر یصنعت یجهاد دانشگاه سانسیتحت ل سپاه يهوافضا

   

پــروژه بــر اســاس  تیریبــا مــد ییارائــه دوره آشــنا

ــتانداردها ــدو  5S ياسـ  ISOپـــروژه  تیریمـ

٢١٥٠٠&PMBOK  ستاد کـل   یمعاونت مهندسدر

  96اسفند  – اندهان) و فرم ( با حضور معاون مهندسی سپاه سپاه

و   5Sدوره نظام آراستگی  و دهمین برگزاري نهمین

بانک  آموزش  در اداره کل KAIZENبهبود مستمر 

ایران با حضور روساي شعبه هاي  جمهوري اسالمی ملی

   97مهرماه  – برتر استان تهران

 



    

 

 اســتاندارد ترجمــهISO 21500:2012  در حــوزه

 3211851به شماره کتابشناسی ملی  مدیریت پروژه

 نوشـنه   مدیریت ریسک به زبان سادهکتـاب   ترجمه

ــماره     ــه ش ــک ب ــدیریت ریس ــوزه م ــرن در ح ــدي ازب ان

   4005491کتابشناسی ملی 

 برنامه ریزي و کنترل پروژه با نرم افزار کتاب  تالیف

MSP2016  4090800به شماره کتابشناسی ملی  

 استاندارد  ترجمهISO 9001:2015مدیریت حوزه  در

  4676318به شماره کتابشناسی ملی کیفیت 

  مدیریت پروژه چابک  کتابترجمهAgile Project 

Management: Managing for Success  به شماره

  5254997 یمل یکتابشناس

  و گـاز مدیریت پروژه در حوزه نفـت   کتـاب ترجمه 

Project Management in the Oil and Gas 

Industry 5253950 یمل یبه شماره کتابشناس 

 پروژه  تیریمدل استقرار دفتر مد هیارا :مقاله

به  پروژه تیریبر سطح بلوغ مد یمبتن

-https://www.civilica.com/Paper-SECM02آدرس:

SECM02_428.html  

 :انتشارات 



    ز

 حمید رضا مفتخري نائینی نژاد 

) کوچه یشرق 2: بلوار ابوذر (نقشه  ینشانآدرس : 

 14) پالك يقمصر دمالعبدالهی(شهیهشتم شرق

   021 –33100350تلفن : واحد 2طبقه 

 1766854855کد پستی: 
  info@ hmoftakhari.comایمیل: 

  www.hmoftakhari.comسایت: 

 :مادگی همکاري در حوزه هايآ

  استقرار، آموزش ، پیاده سازي، آموزشعارضه یابی، مشاوره و

  .هاي مدیریتیو ممیزي در امور سیستم

 هاي نوین مشاوره و آموزش بازاریابی و مشتري مداري با روش

  .المللیاستاندارد هاي بین بهره برداري از و هماهنگ با

   مشاوره، عارضه یابی، پیاده سازي، استقرار، آموزش، ممیزي و

راهنماي مدیریت بهبودعملکرد پروژه ها بر اساس استاندارد و 

  ISO ٢١٥٠٠:  ٢٠١٢ ، استانداردPMBOKپروژه 

 هاي مشاوره، آموزش و استقرار نظام  برنامه و بودجه با روش

 .المللینوین و هماهنگ با استاندارد هاي بین

  ارائه خدمات مشاوره در خصوص پیاده سازي مدل تعالی

سازمانی و اخذ گواهینامه و تکمیل فرم هاي خوداظهاري 

جهت شرکت در جوایز ارتقاء و بهبود عملکرد سازمان با 

  EFQMنگرش تعالی سازمانی 

  کیفیت، بررسی و تدوین فرایندهاي حاکمیت سازمانی و

از معماري ها با استفاده جهت بومی نمودن سیستم

  .  سازمانی



 


