رزومه همکاران شرکت طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی ()MAP
مهندس حدید پاک شهر

مشخصـات فــردی:
نام و نام خانوادگی :حدید پاک شهر
تحصیالت :کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی  -کارشناس مهندسی صنایع

پست الکترونیکیpakshahr@map-co.org :

سوابق شغلی:
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی (( )MAPاز  6831تا کنون)
عضو هیات مدیره شرکت فرآیند تجهیز تجارت ایرانیان (از سال  6831تا کنون)
مدیر اجرایی ،مدرس و عضو هیئت مدیره شرکت مشاور مهندسی پردازش سااتتارهای اااز تهاران (از  6838تاا
)6831
مسئول تضمین کیفیت شرکت آسانسور ایمن رو شرق ( 6836تا ) 38

عضویت ها:
عضو انجمن شش سیگمای ایران
عضو انجمن مشاوران مدیریت
عضو انجمن مهندسی صنایع

فعالیت های علمی و پژوهشی:
دارای مدرک مشاوره ارشد  SMEها از سازمان صنایع کوچک وزارت صنعت معدن و تجارت
دارای گواهی تایید صالحیت مشاور سیستم های مدیریتی از سازمان ملی استاندارد
ارایه مدل مدیریت کسب و کار درتعاونی ها (پذیرفته شده در وزارت تعاون)
شناسایی عوامل موفقیت در اجرای  TQMدر صنعت سیمان
ارایه مدل سنجش الوغ فرآیندی
ارایه طرح اصالح نظامهای مدیریتی در وزارت تعاون
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رزومه همکاران شرکت طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی ()MAP
مهندس حدید پاک شهر

مشاور مدیر عامل در سازمان های
 سیمان ساوه
 پارس نمک
 تحقیقاتی و مخااراتی کاوشکام آسیا
 تعمیرات نیروی ارق فارس
 شرکت نصب نیرو

تجربیات کاری در حوزه های مختلف:
حوزه فعالیت

نام پروژه

سمت

نام کارفرما

طراحی و اصالح نظام های نوین
مدیریتی

مدیر پروژه

وزارت تعاون

مدیریت ریسک

مدرس

اانک مسکن

ارایه تدمات اانکی

مدیریت ریسک

مدیر پروژه

شرکت ایفاد

ارایه تدمات حوزه IT

درجه اندی دوایر ستادی ،کار
سنجی و تهیه ساتتار تفصیلی

مدیر پروژه

موسسه اعتباری ثامن

ارایه تدمات مالی و اعتباری

طراحی مدل شایستگی نیروی
انسانی

مدیر پروژه

اانک گردشگری

ارایه تدمات اانکی
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رزومه همکاران شرکت طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی ()MAP
مهندس حدید پاک شهر

تجربیات کاری در حوزه تدوین سند برنامه استراتژیک :

تدوین سند برنامه استراتژیک

نام
پروژه

سمت

نام کارفرما

حوزه فعالیت

مدیر پروژه

شرکت آذر تل

ارایه تدمات مخااراتی

مدیر پروژه

شرکت سیمان ساوه

تولید انواع سیمان

مدیر پروژه

شرکت کیان آرا زاگرس

تولید و پخش مویرگی محصوالت آرایشی و
اهداشتی

مدیر پروژه

شرکت آدران دژ

تولید و اجرای پوشش های ضد توردگی

مدیر پروژه

شرکت نصب نیرو

پیمانکار EPC

تجربیات کاری در حوزه مدل تعالی سازمانی :EFQM

مشاوره اجرای مدل تعالی سازمانی

نام پروژه

سمت

نام کارفرما

حوزه فعالیت

مدیر پروژه

شرکت سیمان ساوه

تولید سیمان در تیپهای مختلف

مدرس

انیاد مستضعفان و جانبازان –
حوزه مدیریت

هلدینگ

مدیر پروژه

شرکت سیمان اجنورد

تولید سیمان در تیپهای مختلف

مدرس

کفش ملی

تولید کفش

مدیر پروژه

آب و فاضالب کاشان

ارایه تدمات شهری آب و فاضالب

مدرس

نیروگاه تلیج فارس

تولید ارق

مدیر پروژه

نصب نیرو (مپنا)

اجرای پروژه های نیروگاهی

مدیر پروژه

پاالیشگاه گاز ایالم

پاالیش گاز
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رزومه همکاران شرکت طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی ()MAP
مهندس حدید پاک شهر

تجربیات کاری در حوزه مهندسی مجدد فرآیندها ):(BPR

طراحی  /مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار
BPR

نام پروژه

سمت

نام کارفرما

حوزه فعالیت

مدیر پروژه

شرکت گسترش و نوسازی
صنایع ایرانیان (مانا)

اجرای پروژه های مختلف اه صورت EPC

مدیر پروژه

شرکت معیار صنعت تاور میانه

مهندسی مشاور در اجرای پروژه های صنعت
فوالد و .....

مدیر پروژه

شرکت سیمان داراب

تولید سیمان در تیپهای مختلف

مشاور پروژه

هلدینگ میدکو

راه اندازی و اهره ارداری از چندین طرح
ازرگ فوالدی

مشاور مدیر عامل

فارسیت اهواز

تولید انواع محصوالت اتنی

مدیر پروژه

صنایع لبنی فجر شاهرود

تولید انواع محصوالت لبنی

مدیر پروژه

اانک توسعه تعاون

اانکداری

مدیر پروژه

شرکت رجا

حوزه حمل و نقل ریلی
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رزومه همکاران شرکت طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی ()MAP
مهندس حدید پاک شهر

تجربیات کاری در سایر حوزه ها:

مدیر پروژه

اداره کل استاندارد فارس
کاالهای تخصصی شیراز
شرکت سیمان داراب
آب و فاضالب کاشان
شرکت سیمان ساوه
صنایع غذایی دکتر هدایت
تعمیرات ارق فارس
شرکت سیمان جوین
شرکت سیمان نهاوند
شرکت سیمان المرد
شرکت آرد پوسان
شرکت نمک پارس کاوه
شرکت سیمان فارس نو
شرکت سیمان نیریز
شرکت سیمان کنگان
شرکت سیمان دورود

آزمایشگاه صنایع غیر فلزی
تولید انواع کاال
آزمایشگاه سیمان
ارایه تدمات شهری آب و فاضالب
تولید انواع سیمان
آزمایشگاه صنایع غذایی
آزمایشگاه روغن
آزمایشگاه سیمان
آزمایشگاه سیمان
آزمایشگاه سیمان
آزمایشگاه آرد
آزمایشگاه نمک
آزمایشگاه سیمان
آزمایشگاه سیمان
آزمایشگاه سیمان
آزمایشگاه سیمان

تخمین عدم
قطعیت اندازه
گیری

مدرس و مدیر
پروژه

سیمان ساوه
سیمان المرد
سیمان نهاوند

آزمایشگاه سیمان

سیستم
مدیریت
کیفیت در
تجهیزات
پزشکی
IS0 13485

استقرار نظام مدیریت کیفیت آزمایشگاه

نام پروژه

ISO17025

سمت

نام کارفرما

حوزه فعالیت

طراحی اصول
GMP

مدیر پروژه

شرکت صنایع پزشکی پیشرو

اازرگانی تجهیزات پزشکی

مدیر پروژه

نمونه پالست

تولید کننده ظروف غذایی و دارویی

مدیر پروژه

پارس نمک

تولید نمک دارویی و غذایی

آدرس دفتر مرکزی  :تهران -خیابان آزادی -خیابان کارون -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00802236-00212268 :

email:info@MAP-CO.org

Page 5 From 9

www.MAP-CO.ir

رزومه همکاران شرکت طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی ()MAP
مهندس حدید پاک شهر

استقرار نظام مدیریت کیفیت

مدیر پروژه

استقرار نظام

مدیریت HSE

سمت

ISO 9001

نام پروژه

مدیر پروژه

نام کارفرما

حوزه فعالیت

اانک توسعه تعاون
نصب نیرو (مپنا)
گروه مخااراتی کاوشکام آسیا

صنایع پزشکی پیشرو
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان
صنایع فلزی معلولین
شرکت راد سیستم
کارگزاری اندیشه ارتر
کارگزاری سهم آشنا

ارایه تدمات اانکی
اجرای پروژه های نیروگاهی
اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه
مخاارات ،الکترونیک و هوا فضا
مشاور حوزه نفت
تولید سیمان
اازرگانی/
ارایه تدمات مالی واعتباری
اجرای پروژه های تحقیقاتی و تولیدی در
حوزه الکترونیک ،مکانیک و مخاارات
تولید تجهیزات پزشکی
ارایه تدمات آموزشی
تولید محصوالت ایمارستانی
تولید انواع صندلی
ارایه تدمات اورس
ارایه تدمات اورس

شرکت جهاد توسعه منااع آب
سازمان زیبا سازی شهر تهران
شهرداری منطقه  5تهران
آب و فاضالب کاشان

اجرای پروژه های سد سازی و ....
ارایه تدمات شهری
ارایه تدمات شهری
ارایه تدمات شهری آب و فاضالب

مهندسی توسعه نفت
سیمان ساوه
ادر الکتریک
موسسه اعتباری ثامن
جهاد دانشگاهی تواجه نصیر
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مهندس حدید پاک شهر

نام پروژه

سمت

نام کارفرما

حوزه فعالیت

هلدینگ میدکو

راه اندازی و اهره ارداری از چندین طرح
ازرگ فوالدی
مهندسی مشاور در اجرای پروژه های
صنعت فوالد و .....
راکتور آب سنگین
تعمیرات تطوط انتقال ارق و پستهای
پستهای فشار قوی
تولید انواع سیمان
تولید انواع سیمان
تولید انواع سیمان
تولید انواع سیمان
تولید انواع سیمان
تولید انواع سیمان
تولید محصوالت لبنی
ارایه تدمات امداد و نجات
تولید انواع سیمان
تولید انواع سیمان
ارایه تدمات شهری
تولید انواع سیمان
تولید انواع سیمان
تولید و اجرای پوششهای ضد توردگی
تولید انواع سیمان
تولید انواع کلید و پریز
تولید انواع سیمان

معیار صنعت تاور میانه

استقرار نظام مدیریت یکپارچه

IMS

شرکت قطران
تعمیرات نیروی ارق فارس

ممیزی
IMS

مدیر پروژه

ممیز

شرکت سیمان دشتستان
شرکت سیمان هرمزگان
شرکت سیمان قشم
شرکت سیمان توزستان
شرکت سیمان شهر کرد
شرکت سیمان سفید نیریز
شرکت پگاه همدان
سازمان اتش نشانی و تدمات ایمنی
شرکت سیمان ساوه
شرکت سیمان کارون
شرکت شهر صنعتی کاوه
شرکت سیمان الرستان
شرکت سیمان اجنورد
شرکت آدران دژ
شرکت سیمان تاش
شرکت آسیا الکتریک
سیمان فیروزکوه
صنایع دریایی شهید جوالیی
منطقه شش عملیات انتقال گاز

تولید انواع محصوالت نظامی
مدیریت انتقال گاز و نگهداری شبکه
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مهندس حدید پاک شهر

دوره های تخصصی طی شده :
نام دوره

ارگزار کننده

مدت دوره

مشاوره ارشد  SMEها

وزارت صنایع (سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی)

 74روز

ترایت ارزیاب EFQM

RWTUV

 5روز

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

RWTUV

 8روز

ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و اهداشت
شغلی OHSAS 18001

RWTUV

 8روز

ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO
14001

RWTUV

 8روز

اازاریاای الکترونیک E-MARKETING

سازمان مدیریت صنعتی

 2روز

مدیریت کیفیت فراگیر )(TPM

سازمان مدیریت صنعتی

 2روز

مدیریت احران

سازمان مدیریت صنعتی

 2روز

گواهینامه محصول CE MARKING

DNV

 6روز

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
ISO22000:2005

MIC

 6روز

و .....
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دوره های آموزشی برگزار شده:
برگزاری بیش از  2666نفر روز دوره آموزشی در سازمانهای مختلف از جمله:

محل ارگزاری

نام دوره

محل ارگزاری

نام دوره

نیروگاه تلیج فارس

نگرش فر آیندی

شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی ایران

شرکت کفش ملی

ISO10015

موسسه آموزشی ماهان

سیمان ساوه

مدیریت بازاریابی

شهر صنعتی عباس آااد

انیاد مستضعفان و جانبازان

HSE

شرکت ملی مهندسی
ساتتمان

سیمان اجنورد

طراحی ساتتار سازمانی

موسسه آموزشی ماهان

شهر صنعتی کاوه

اصول و تکنیک های مشاوره در
مدیریت

شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی ایران

کنترل کیفیت آماری SPC

شرکت ملی حفاری ایران

HSE

شرکت تعمیرات ارق
فارس

تخمین عدم قطعیت اندازه

سیمان کنگان – فارس نو –
داراب -

پنل آموزشی مهارتهای

EFQM

گیری
مدل های شایستگی نیروی
انسانی
مدیریت زمان
اصول برنامه ریزی در
مدیریت
HSE

مدیریت

اانک گردشگری

اداره کل انتصااات
شهرداری تهران
شرکت قطران

گروه تحقیقاتی و مخااراتی
کاوشکام آسیا

کنترل کیفیت آماری SPC

سیمان ساوه

فرآورده های لبنی فجر
شاهرود
سیمان فیروزکوه

شرکت عملیات اکتشاف نفت

مدیریت ریسک

سیمان فارس نو

و سایر دوره های مدیریتی مانند مبانی و ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت ،ایمنی ،اهداشت و محیط زیست ،
سیستم مدیریت آزمایشگاه ،نظام آراستگی محیط کار و .....
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