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 مشخصات فردي -1

جای عکس علی صالح نام پدر: مهرداد مرادی و نام خانوادگی: نام

 

 □مرد   □جنسيت: زن  1818113767کدملی:  892شماره شناسنامه: 

 □متاهل    □تاهل: مجردوضعيت  27/04/1342 تولد: تاریخ ابادانمحل تولد: 

 

 اطالعات تماس -2

 رئيس اداره تحول و تعالی سازمانی :فعلی سمت ارتباطات سيار ایران:شرکت

 4واحد 6خيابان ونک برج همراه طبقه  آدرس محل کار:

 88641063 نمابر محل کار: 88640568 تلفن محل کار:

  09122355531  :(دارای تلگرام) تلفن همراه

 Mehrdad.moradi@mci.ir  پست الکترونيکی:آدرس 

 

 تحصيالت -3

 تاریخ خاتمه محل تحصيلدانشگاه  رشته تحصيلی مدرك تحصيلی

 1369بهمن  شيراز مهندسی مخابرات کارشناسی
 

 

 زمينه تخصصی -4

 رئيس اداره تحول و تعالی سازمانی سمت: ارتباطات سيار ایران :شرکت

 سال  18     سابقه مدیریتی: سال  24       سابقه شغلی:

 زمينه تخصصی فعاليت: 

فناوری  مدیریت  مدیریت تکنولوژی مدیریت مالی  مدیریت تامين  منابع انسانیمدیریت    برنامه ریزی استراتژیک  رهبری

-سایر       تعالی سازمانی    مدیریت توليد   مدیریت کيفيت  بازاریابی، فروش و مدیریت مشتری  مدیریت دانش  اطالعات

---------  
 

 حل مساله و... ،وريبهره ، هاي آموزشی مربوط به ارزیابی، مدیریت کيفيتدوره -5

 سال  مدرس دوره آموزشی نام 
گواهينامه 

 دارد/ ندارد

 دارد 96اذر  27وEFQM 26 در ایران EFQMسرامدي ن المللی بياولين کنفرانس 

 اموزش مدل فاوا
سازمان تنظيم 

 مقررات
 ندارد 96اذر  4

 دارد 96ابان  25وNIS-ICT 24 چهارمين کنفرانس بين المللی مميزان و ارزیابان

 دارد 96مهر 26و25 وزارت کشور لکنفرانس ملی پدافند غير عام
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دوره اموزشی مدیریت ریسک بر پایه استاندارد 
ISO31000 

 دارد 96مهر 20و19و18 اکادمی توف

شاخص ها و ارزیابی عملکرد تعيين اموزشی  کارگاه
QMS 

 دارد 96شهریور28و27 اکادمی توف

 دارد 96شهریور  29 اکادمی توف QMSکارگاه اموزشی ارزیابی و مدیریت ریسک 

 دارد 96مرداد 26و25 اکادمی توف CAPAدوره اموزشی اقدام اصالحی/اقدام پيشگيرانه 

 دارد 96مرداد 23و22و21 اکادمی توف ISO9001:2015دوره اموزشی الزامات 

 ندارد 96خرداد  30 مهندس روغنی سمينار اشنایی با مدل جایزه ملی تعالی سازمانی

 دارد 1395اذر  4وNIS-ICT 3 سومين کنفرانس بين المللی مميزان و ارزیابان

 دوره کار تيمی )مشهد(
شرکت ارتباطات 

 سيار ایران
 ندارد 1395 مهر29و 28

 دارد 1395شهریور  16و15 اکادمی توف مدیریت و بهبود فرایندهادوره 

 دوره مبانی رهبري و خلق سازمان هاي موثر )ميگون(
شرکت ارتباطات 

 سيار ایران
 ندارد 1395شهریور  11و10

 )شرکت ناک( GSMدوره اموزش شبکه هاي موبایل 
شرکت ارتباطات 

 سيار ایران

مرداد 30و27و25و23و21

1395 
 ندارد

 دارد 1395تير  27و26 اکادمی توف CRMدوره تمرکز بر مشتري 

 ندارد 1395خرداد  13تا 10 شرکت هواوي حضور در سمينار تخصصی شرکت هواوي )چين(

 دارد 1394مهر  22لغایت  ISO27001:2013- PECB 18مبتنی بر استاندارد  ISMSسرممیزی 

مبتنی بر استاندارد  ISMSاصول ومبانی 
ISO27001:2013 

 دارد 1394شهریور  8و  7 موسسه کاسيس

سرممیزی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر 

 ISO22301:2012استاندارد 
NIS-ICT 

Academy 
    25و24و 23و 8و7

 1393اسفند
 دارد

 دوره اموزشی مدل فاوا
سازمان تنظيم 

 مقررات
 ندارد 1393اذر  5و  4

 ICTINQAکارگاه اموزشی مدل 
شرکت ارتباطات 

 زیرساخت
 دارد 1393شهریور  5تا  1

 دارد 1393فروردین  29تا  25 اکادمی توف   ISO 9001:2008سرممیزی 

 دارد 1392دي  5تا  TL9000 Alliance 1سرممیزی 

 ISO14001:2004 SCC- Standardسرممیزی 

Center of Canada 
 دارد 1392اذر  11تا  7

ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر 

 ISO 14001:2004استاندارد 
 دارد 1392اذر  2ابان و  29و  28 اکادمی توف 

 دارد 1392اذر  24و  TL9000 Alliance  23اموزش ممیزی داخلی 
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 دارد 1392شهریور  6و  TL9000 Alliance 2اموزش نحوه استقرار عملی الزامات 

 دارد 1392مرداد  26و  TL9000 Alliance 23مستندسازی استاندارد 

 دارد 1392تیر  8و Alliance 5 و کتابچه اندازه گیری TL9000تشریح الزامات استاندارد 

سیستم مدیریت ایمنی OHSAS18001:2007سرممیزی 

 و بهداشت شغلی
 اکادمی توف

خرداد 10و 9و 7و 2و  1

1392 
 دارد

 ISO14001:2004    ُSCC- Standardسرممیزی 

Center of Canada 

اردیبهشت  30تا  26

1392 
 دارد

 دارد 1392خرداد  18 موسسه سینا EFQMکارگاه اموزشی تدوین اظهارنامه 

 دارد 1392خرداد  11 موسسه سینا EFQMکارگاه اموزشی ارزیابی 

 دارد 1392خرداد  8 موسسه سینا EFQMکارگاه اموزشی خودارزیابی 

 دارد 1392خرداد  4 موسسه سینا EFQMکارگاه اموزشی اشنایی با 

 دارد 1392اردیبهشت  28و  25 اکادمی توف - SPCکنترل فرایند اماری 

 دارد 1392اردیبهشت  21 اکادمی توف CIP   -بهبود تدریجی فرایند

 دارد 1392اردیبهشت  18 اکادمی توف الگوبرداری

 دارد 1392اردیبهشت  14 اکادمی توف پایش و اندازه گیری فرایند

 دارد 1392اردیبهشت 4 اکادمی توف مدیریت فرایند
 

 سابقه کار -6

 سمت تا تاریخ  از تاریخ محل کار

 رئیس اداره تحول و تعالی سازمان تا کنون 1390اردیبهشت  شرکت ارتباطات سيار ایران

 1390اردیبهشت  1389دی  شرکت ارتباطات سيار ایران
ه غرب استانهای اذر شرقی قمنط 4مدیر پروژه فاز 

 و کردستانغربی ، اردبیل  ر، اذ

 1389دی  1388دی  شرکت ارتباطات سيار ایران
توسعه شبکه رادیوئی استان  4مدیر پروژه فاز 

 سایت (  342) 1800باند -تهران

 1388 دی 1386تیر  شرکت ارتباطات سيار ایران
مدیر پروژه بروز رسانی نرم افزار انترپرایز شبکه 

GSM شرکت ارتباطات سیار 

 دبیر کمیته استقرار سیستم مدیریت کیفیت  1388فروردین  1386تیر  شرکت ارتباطات سيار ایران

 1386فروردین  1384فروردین  شرکت ارتباطات سيار ایران
مدیر کل رایانه و محاسبات شرکت ارتباطات سیار و 

  Billing & Customer Careمدیر پروژه 

 1383اسفند  1383مهر  شرکت ارتباطات سيار ایران
رئیس اداره مهندسی شبکه های رایانه ای و مدیر 

 Data Communicationپروژه )

Network)DCN 

 GSMکارشناس ارشد سرویس های جدید شبکه  1383مهر  1381بهمن  شرکت ارتباطات سيار ایران
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 1381بهمن  1377بهمن  شرکت ارتباطات دیتا
رئیس اداره نظارت و ازمایش و تحویل و مدیر پروژه 

شبکه دیتا   Back Boneنصب سیستمهای 

 )طراحی فنی ،تدارکات ، نصب و اجرا(

 فنیپشتیبانی رئیس اداره  1377بهمن  1376فروردین  شرکت ارتباطات دیتا

 مسئول واحد بازاریابی 1376فروردین  1374اردیبهشت  شرکت ارتباطات دیتا

 X25کارشناس فنی شبکه  1374اردیبهشت  1372بهمن  شرکت ارتباطات دیتا

 
 
 

 

 

 

 سابقه ارزیابی در جوایز تعالی سازمانی موجود در کشور -7

 گر(مشاهده-ارزیاب-ارشدنقش )ارزیاب  سال  نام شرکت ارزیابی شونده نام جایزه 

جایزه ملی کيفيت ارتباطات و 

 فناوري اطالعات
 ارزیاب 1394 دانيال کيا

جایزه ملی کيفيت ارتباطات و 

 فناوري اطالعات
 ارزیاب ارشد دوم 1395 زیر ساخت امن خدمات تراکنشی

 سابقه تدریس -8

 تعداد دفعات سال  های برگزاریمحل عنوان دوره 

 1396 شرکت ارتباطات سيار ایران رادار وخودارزیابیاموزش منطق 
نفر از پرسنل  140ساعته برای 4دوره 7

 ارتباطات سیار ایران

 1396 شرکت ارتباطات سيار ایران TL9000اموزش استاندارد 
نفر از پرسنل 60ساعته برای 4دوره 5

 ارتباطات سیار ایران

 1396 شرکت ارتباطات سيار ایران IMSاموزش 
نفر از پرسنل 60ساعته برای 4 دوره5

 ارتباطات سیار ایران

 1395 شرکت ارتباطات سيار ایران اموزش منطق رادار وخودارزیابی
نفر از پرسنل  300ساعته برای 4دوره 15

 ارتباطات سیار ایران

 1395 شرکت ارتباطات سيار ایران IMSاموزش 
نفر از پرسنل 60ساعته برای 4دوره 5

 ایرانارتباطات سیار 

 1395 دبيرستان موعود ISO9001:2015آموزش استاندارد 
ساعته به پرسنل و کادر  16دوره  1

 اموزشی

 ساعته برای مدیران 4دوره  1 1395 شرکت کارت هاي اعتباري کيش اموزش تعالی سازمانی

 ساعته برای مدیران 4دوره  1 1395 شرکت ارتباطات سيار ایران BCMاموزش مفاهیم 

 1394 شرکت ارتباطات سيار ایران منطق رادار وخودارزیابیاموزش 
نفر از پرسنل  200ساعته برای 4دوره 10

 ارتباطات سیار ایران

جایزه تعالی سازمانی تدریس مبانی 
ICTINQA  

 1393 شرکت ارتباطات سيار ایران
نفر از  600ساعته برای  4دوره  20

 پرسنل ارتباطات سیار ایران
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 زمينه مورد عالقه  -10

  :و یا مورد عالقه  زمينه تخصصی فعاليت

مدیریت فناوری   □مدیریت تکنولوژی □مدیریت مالی  □مدیریت تامين  □مدیریت منابع انسانی   □ریزی استراتژیکبرنامه  □رهبری

 □مدیریت توليد   □مدیریت کيفيت  □بازاریابی، فروش و مدیریت مشتری  □مدیریت دانش  □اطالعات
  ----------سایر  

 
 

 
 

جایزه تعالی سازمانی تدریس مبانی 

 فاوا
 1393 شرکت ارتباطات سيار ایران

نفر از  600ساعته برای  4دوره  20

 پرسنل ارتباطات سیار ایران
تدریس مبانی مهندسی خالقیت 

TRIZ 
 یک بار 1389 مجموعه های پرسی صنایع خودرو

تدریس مبانی مهندسی خالقیت 
TRIZ 

 یک بار 1387 داروئی سبحان

 1387 شرکت ارتباطات سيار ایران ISO 9001 استانداردتدریس مفاهیم 
اداره کل شرکت  15دوره برای  5

 ارتباطات سیار
تدریس اشنائی با استاندارد مدیریت 

 PMBOKپروژه 
 یک بار 1387 شرکت نوسازی صنایع ایران

 یک بار 1386 پاالیشگاه نفت ابادان تدریس مدیریت مهندسی پروژه

 یک بار 1386 مخابرات خطوط لوله محیطی پروژهتدریس شناخت عوامل 

 یک بار 1386 شرکت ارتباطات دیتا EFQMتدریس مبانی 

  دو دوره،دوگروه 1386 شرکت ارتباطات سيار ایران PMBOKتدریس دوره آموزش 

 سابقه ارائه مقاله یا انتشار کتاب چاپ شده یا وب سایت -9

 انتشارسال  نام نشریه / وب سایت عنوان کتاب

 1395پائيز   رهبري در مدل هاي تعالی سازمانی


