
 

 

     

 باباقلی عظیمی نام ونام خانوادگی:

 سال27 سابقه تدریس:

 دکتری مهندسی صنایع تحصیلی :مدرک 

 پژوهان تحقیقات صنعتی ایران،بهسازی صنایع،فرایند گیتیو،مرکز آموزش دانشگاه مدرس :

رد ،بازرسی فنی ،موسسه استاندا،جامعه کنترل کیفیت ،اداره نظارت،فرهیختگان،مراکز آموزش صنایع 

 و...

 سابقه کار درخارج از کشور:

 امه ریزی زیمنس سال بعنوان کارشناس ارشد استراتژیک وبرن 1.5

 سرممیز

 بنز  یزی مه رل بعنوان معاونت استراتژیک وبرناسا4

 دوره ها وسمینارها پروژه ها ، اجرای

 نام دوره /سمینار ردیف نام دوره /سمینار ردیف

 11 FMEA (JIT)نظام تولید بهنگام  1

 EFQM 11 کنترل کیفیت عمومی 1

 تحقیق وتوسعه 13 (SQC)کنترل کیفیت آماری  3

 استراتزی سازمان :مدل پرتفولیو 14 (SPC)کنترل فرایند آماری   4

نظام های کنترل وسنجش عملکرد برای  15 (DOE)کنترل کیفیت پیشرفته  5

 اجرای استراتژی

 IMSممیزی  16 آمار کاربردی درمدیریت 6

 ISO9000 17 تولید ناب 7

 ISO14000 18 پژوهش درعملیات 8

 OHSAS18000 19 مدل های برنامه ریزی 9

11 SPSS 31 مهندسی کیفیت درسیستم های تولیدی 

 بازار یابی استراتژی  31 مدیریت تکنولوژی  11

 ارزیابی طرح های اقتصادی وتولیدی 31 مدیریت عملکرد 11

 یریت بهره وریمد 33 (6σ)شش سیگما  13

 مشخصات استاد



 34 5S (QFD)رویکرد مشتری مداری  14

 )سیستم پیشنهادات(35 SS (CSI)روش های اندازه گیری رضایت مشتریان  15

 36 Bench Marking (TQM)مدیریت کیفیت فراگیر  16

 (AHP)تصمیم سازی برای مدیران  37 (COQ)کنترل هزینه کیفیت  17

 ای نمونه برداری درصنعتروش ه 38 (PS)رویکرد حل مساله  18

 بهبود مستمر فرایند  39 (TM)تیم سازی  19

 مدیریت استراتژیک 41 (BRP)مهندسی مجدد  11

 تدریس درکارخانجات وسازمانهایی نظیر:استقرار پروژه و

درصد از کارخانجات وسازمانهای ایران،اجرای پروژه وتدریس 71باالتراز   زم به توضیح استال

 باالی  در بطور کلی ام وکارخانجات وسازمانهای نام برده شده بعنوان نمونه می باشند.وسمینار داشته 

 تدریس یا سیمنار واجرای پروژه داشته ام .  درصد از سازمانها وکارخانجات درایران75

 نام کارخانه/سازمان ردیف نام کارخانه /سازمان ردیف

 ایران پویا 41 پارس خزر 1

 کارخانه ارج 41 پرسی گاز 1

 اکثرکارخانجات شهرک های صنعتی کاوه ساوه 41 ایران تایر 3

 عباس آباداکثرکارخانجات شهرک های صنعتی  43 پارس خودرو 4

 هشتگرداکثرکارخانجات شهرک های صنعتی  44 پارچین 5

 شمس آباداکثرکارخانجات شهرک های صنعتی  45 تراکتورسازی تبریز 6

 اشتهاردکارخانجات شهرک های صنعتی اکثر 46 ایدم تبریز 7

 اصفهاناکثرکارخانجات شهرک های صنعتی  47 فرش گیالن 8

 تبریزاکثرکارخانجات شهرک های صنعتی  48 فرش کویر 9

 شیرازاکثرکارخانجات شهرک های صنعتی  49 لبنیات میبد 11

 ارومیهاکثرکارخانجات شهرک های صنعتی  51 پگاه 11

 رشتثرکارخانجات شهرک های صنعتی اک 51 کاشی سعدی 11

 خراساناکثرکارخانجات شهرک های صنعتی  51 سیناکاشی 13

 سمناناکثرکارخانجات شهرک های صنعتی  53 پیستون سازی 14

 مازندراناکثرکارخانجات شهرک های صنعتی  54 کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 15

 نقزویاکثرکارخانجات شهرک های صنعتی  55 گاز  16

 بجنورداکثرکارخانجات شهرک های صنعتی  56 سیمان قاین 17

 رباط کریماکثرکارخانجات شهرک های صنعتی  57 سیمان ابیک 18

 اکثرکارخانجات شهرک های صنعتی یزد 58 پاالیشگاه تبریز 19

 اهوازاکثرکارخانجات شهرک های صنعتی  59 پاالیشگاه بندرعباس 11

 ز آموزش وتحقیات ایرانمرک 61 پتروشیمی عسلویه 11

 بهسازی صنایع 61 مینو خرمدره 11

 فریختگان 61 آب وبرق اکثر استانها 13



 کابل ساوه 63 آب وفاضالب اکثر استانها 14

 کابل یزد 64 پارس مینو 15

 آریا ساسول عسلویه 65 اروم آدا 16

 گاز عسلویه 66 آدامس ون 17

 نخ خمین 67 آرد ونشاسته یاسوج 18

 سیمان قائن 68 خودروسازی پروتون 19

 نفت تهران 69 ایران یاسا  31

 صدا وسیما 71 بوتان گاز 31

 آلومینیوم جاجرم 71 فوالد خوزستان 31

 فوالد کاوه 71 گروه ملی فوالد 33

 نکا چوب 73 نیشکر هفت تپه 34

 چوب وکاغذ ساری 74 کشت وصنعت کارون 35

 معادن اکثر استانهااداره کل صنایع و 75 صا ایران 36

 اداره نظارت اکثر استانها 76 لوله سازی اهواز 37

 گاز اغاجاری 77 دانشکده محمود اباد برای نفت 38

 شرکت مهرام 78 استاندارد اکثر استانها 39

 


