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 مشخصات فردی

  0321973811شماره ملی:        86شماره شناسنامه:        عین اله نام پدر:        حمید پاشائینام و نام خانوادگی:  

108پالک  سابق ( 8) 12 زمینهای دادگستری کوی پل قویوننشانی:   ارومیهمحل سکونت :   کرجمحل تولد:       1352سال تولد:    

  09128128763موبایل:     44269733تلفن:

manager@pakandishan.com :پست الکترونیک 

 سوابق تحصیلی

 ردیف عنوان مدرک  گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اخذ

سلماسعلمی کاربردی فوالد کستر  سلماس 1395  1 کارشناسی مکانیک ماشین افزار 

 2 کاردانی صنایع فلزی قاضی طباطبایی ارومیه 1382

 

 سوابق کاری

 ردیف نام سازمان سمت از تاریخ تا تاریخ

5139  1 شرکت فلز آرا فنون ارومیه رئیس هیئت مدیره 1393 

5139 شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره  رئیس هیئت مدیره 1393 

ارومیه 2  

2 

5139  3 شرکت اروم صبا نان رئیس هیئت مدیره 1390 

5139  4 شرکت ماشین سازی پاک اندیشان مدیر عامل 1382 

 

 سمینارها و دوره های آموزشی

 ردیف عنوان سمینار نام موسسه مدرس سال مدت محل

ساعت 8 ارومیه  1 مدیریت استرس آکادمی طباطبایی مجید طباطبایی 1392 

ساعت 8 ارومیه  2 تکنیکهای رضایت مشتری آکادمی دکتر صحت کامران صحت 1392 

ساعت 16 تهران  3 قانون کار و ضوابط طبقه بندی مشاغل توسعه فناوری افق ابوالقاسم کرم بیگی 1392 

ساعت 16 تهران  4 مدیریت خرید و سفارشات خارجی دانش پویان افق محمود مسعودی 1392 

ساعت 8 تهران  5 تکنیکهای توانمند سازی منابع انسانی توسعه فناوری افق مجید طباطبایی 1392 

ساعت 8 مشهد  6 مدیریت کیفیت با رویکرد مشتری مداری گروه  االینس حجت معینی 1392 

ساعت 6 ارومیه مازندرانی دکتر 1391   7 مدیریت استراتژیک و بازاریابی مدرن موسسه مشاوران 
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ساعت 16 تهران سرداریانحمید  1390   8 یازدهمین کنفرانس مدیریت کیفیت انجمن کیفیت 

ساعت 32 تهران  9 دوره ممیزی داخلی           ISO 9001 آکادمی توف نورد مهندس رجایی 1388 

ساعت 16 ارومیه  10 دوره مقدماتی مستند سازی ISO 9001 راهبرد کیفیت مهندس مشکوات 1388 

ساعت 8 تهران آوری افقفن  دکتر برزویی 1395  اصول حرفه ای ارتباطات    CRM 11 دوره 

 

 

 آشنایی با زبانهای خارجی

 ردیف نوع زبان موسسه آموزش دهنده آخرین مدرک

LEVEL 101 انگلیسی جهاد دانشگاهی پایان 

 2 ترکی استانبولی تجربی ------------

 
 

 

 سایر اطالعات

SOLID WORKS  و نرم افزار طراحی WORD , EXCEL  آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری 

در اداره ثبت اختراعات و مالکیتهای صنعتی ایران   61971مخترع دستگاه پهن کن اتوماتیک خمیر نان ثبت شده به شماره   

 


