
:مشخصات فردي

مرتضی: نام

جوشقانی:نام خانوادگی

مدرس–مشاور –عضو هیات علمی دانشگاه آزاد : شغل

:مشخصات تحصیلی

:1377کارشناسی مقطع–الف 

 رتبه اول دانشکده صنایع -دانشگاه دولتی یزد)تولید صنعتی( مهندسی صنایع

موثر بر کیفیت کابل هاي مخابراتی شهید قنديبررسی عوامل : موضوع پایان نامه مقطع کارشناسی 

:1380مقطع کارشناسی ارشد–ب

 دانشگاه علم وصنعت تهران از –گرایش صنایع–مهندسی صنایع

)دکتر نورالسناء: استاد پروژه (DOEز فاده ابهینه سازي مشخصات کیفی قطعات خودرو با است: موضوع پایان نامه

مقطع دکتري- ج

در حال انجام تز پایانی(دانشگاه علوم تحقیقات تهران –اتوماسیون - رشته مهندسی صنایع(

:حوزه هاي مشاوره و تجربه کاري

(HRM)منابع انسانی-مدیریت کارخانه –تولید ناب–عارضه یابی –قیمت تمام شده (5S(–نظام آراستگی – (lean

product)باالنس خطوط مونتاژ-برنامه ریزي تولید و انبار(Balancing)– طراحی سیستم هاي –سیستم هاي زمان سنجی
(Tracing)لیبلینگ و ردیابی –کنترل تولید– (PAC) ظرفیت سنجی–کنترل ضایعات(CRP) مصاحبه گري استخدام–

(CBBI)–طراحی نظام شایستگی(competency) انگیزش کارکنان–سانی طراحی و تدوین آیین نامه هاي اداري و منابع ان–
داراي …رضایت سنجی کارکنان و–نظام پیشنهادات –ارزیابی عملکرد –نظام مازاد خدمت –سیستم هاي پاداش و آکورد –

نفر در صنعت و خدمات800سابقه مصاحبه بیش از 



)سال اخیر2: ( لیست سمینار ها و دوره هاي آموزشی برگزار شده 

اداره کل تامین –حلوا شکري عقاب - شرکت ملی پخش و فرآورده هاي نفتی:استخدام بارویکرد شایستگیاصول و فنون مصاحبه 
جزیره (پایانه هاي نفتی –شرکت فوالد کویر اصفهان -تحقیقات صنعتیمرکز آموزش و-اجتماعی و مدیریت درمان استان قزوین

اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان –شرکت دنیاي مس –شرکت کشت و صنعت گلکاران - شرکت باریج اسانس–) خارك
شرکت درین–کاشان 

دانشگاه -)  اداره کار کاشان( منابع انسانی و جایگاه آن در سازمانها –لوازم خانگی مورانو –مجتمع نساجی آسایش :منابع انسانی
–اتاق بازرگانی :دوره برنامه ریزي تولید و تولید ناب –نساجی طالریس–) ماهشهر(پتروشیمی شیمی بافت –آزاد اسالمی قم

موسسه آموزشی ره پویا–شرکت باریج اسانس 

شرکت ایسکرا( سیستم هاي زمان سنجی و مطالعه کار –) کارشناس برنامه زنده طراحی محصول(رادیو اقتصاد:سایر دوره ها 
آموزش حرفه -دقیقه سرنوشت ساز در مصاحبه استخدامی شما10- )شرکت باریج اسانس) 5Sآراستگی محیط کار و -)اتوالکتریک

)دانشگاه آزاد قم(اکسلاي

:سوابق آموزشی،تدریس و دانشگاهی

)تاکنون1380(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

 عضو کمیته انظباطی اساتید–عضو کمیته راهبردي دانشگاه –مدیر گروه رشته مهندسی صنایع
نگهداري تعمیرات ، , برنامه ریزي و مدیریت تولید, طراحی ایجاد صنایع ,انسانی، آمار مهندسیمنابع: مدرس دروس

(DOE)ارزیابی کار وزمان ، طراحی آزمایشات رفتار سازمانی–سیستم هاي صف –

جهت دانشجویان مهندسی صنایع“ آموزش گام به گام نرم افزار اکسس“ مولف کتاب 

"استراتژیک با استفاده از تکنیک هوشین کانريبرنامه ریزي"مترجم کتاب


