هطخصبت فردی
ًبم۽ علی دیلوقبًی

تبریخ تَلذ۽ ۴۶۷۷

هحل تَلذ۽ تْراى

کبرضٌبس ضیوی

ضوبرُ توبس۽ ۸ۺۺ۶ۺ۹۴ۻ۶ۼ۵

سَاثق ٍ تجرثیبت کبری
 (۴خذهت در ضرکت صٌبیع هخبثرات صبایراى ثب هسئَلیتّبی سرپرستی آزهبیطگبُ ضیوی ٍ فیسیک ،هذیر پطتیجبًی
فٌی ٍ فٌی ٍ هٌْذسی صٌعت سبخت قطعبت الکترًٍیک ٍ هذیر فٌی ٍ هٌْذسی ٍ پرٍشُّبی هخبثراتی صٌعت هخبثرات
سیبر ( ۵۸سبل) ثب سَاثق اجرایی زیر:
ً صت ٍ راُاًذازی کبرخبًِ تَلیذ ثردّبی هذارچبپی
ً صت ٍ راُاًذازی خطَط هکبًیسُ آثکبری هذار چبپی ٍ آثکبری قطعبت هکبًیکی
ً صت ٍ راُاًذازی تصفیِ خبًِ فبضالة صٌعتی ضرکت صٌبیع هخبثرات صب ایراى
 طراحی ٍ استقرار ًظبم هذیریت کیفیت ثر اسبس استبًذارد  ISO 9001صٌعت سبخت قطعبت الکترًٍیک
 هذیر پرٍشُ ًصت ٍ راُاًذازی ۸ۺ ۴سبیت  BTSهَثبیل اپراتَر ّوراُ اٍل در ضْرّبی تْراى ،هطْذ ،قن ٍ ضیراز
ثب ّوکبری ضرکت ًَکیب
 هذیر پرٍشُّبی هخبثراتی ( GSM-WLLهَثبیل رٍستبیی) ضرکتّبی هخبثرات استبىّبی آررثبیجبى غرثی
( ، )۵۵۵Kفبرس( ،)۴۵۵Kخراسبى رضَی ( ، )۴۵۵Kزًجبى ( ٍ )۴۵۵Kسیستبى ٍ ثلَچستبى ( )۸۵Kثب ّوکبری
ضرکت  ZTEچیي
 هذیر پرٍشُ تَسعِ سَیچ ضرکت هخبثرات استبى اصفْبى ( )۴۵۵ Kثب ّوکبری ضرکت  ZTEچیي
ّ وکبری ثب ٍزارت ارتجبطبت ٍ فٌبٍری اطالعبت (پرٍشُ هلی دسترسی فیجر ًَری کطَر ،ضرکت ایراًیبى ًت،
اپراتَر چْبرم هخبثرات) ثب سوت کبرضٌبس ارضذ ثرًبهِریسی ٍ کٌترل پرٍشُ (ضص هبُ)
ً )۵صت ٍ راُاًذازی تصفیِخبًِّبی فبضالة صٌعتی هجتوع ضْیذ ضبُ آثبدی ٍ ضرکت تجْیسات ایوٌی راُّب
ّ )۶وکبری ثب ضرکت فرتبش داد ثب سوت هذیر تحقیق ٍ تَسعِ (سِ سبل(
ّ )۷وکبری ثب ضجکِ آزهبیطگبّی فٌبٍریْبی راّجردی ثب سوت کبرگسار اجرایی تعویر ٍ ًگْذاری تجْسات آزهبیطگبّی
پیطرفتِ (دٍ سبل)
 )۸هذیر عبهل ٍ ًبیت رئیس ّیئت هذیرُ ضرکت آرال تجْیس آزهب

هَضَعبت هَرد عالقِ ٍ هطبلعِ
طراحی ٍ سبخت ٍ تعویر ٍ ًگْذاری تجْیسات آزهبیطگبّی
کٌترل فرایٌذ آهبری )(SPC
کٌترل کیفیت آهبری )(SQC
ثرًبهِریسی ٍ کٌترل کیفیت ()QC،APQP، QP
ثرًبهِریسی ٍ کٌترل تَلیذ
هذیریت پرٍشُ )(PM
هذیریت ارتجبط ثب هطتری )(CRM

