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نایساپ يروهرهب و تیفیک شهوژپ زکرم  

 
 هزوح رد يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو تراظن تحت یتاقیقحت زکارم دودعم ءزج نایسراپ يروهرهب و تیفیک شهوژپ زکرم

 یملع هورگ هس بلاق رد زکرم نیا .دنکیم تیلاعف ییاقس سابع رتکد تیریدم اب هک اههداد لیلحت و تیفیک تیریدم و یسدنهم

 اب و ،دشابیم يروانف و تاقیقحت ،مولع دییات دروم هک ،»ییایاپ یسدنهم« و »تیفیک یسدنهم« ،»يروهرهب و تیفیک تیریدم«

 اههداد لیلحت و تیفیک تیریدم و یسدنهم هزوح نیون تاعوضوم يارجا و هعسوت ،قیقحت هب دوخ دیتاسا یملع ناوت يریگراکب

 يروهرهب یلم نامزاس دییات دروم و ناریا تیریدم نارواشم نمجنا وضع نایسراپ يروهرهب و تیفیک شهوژپ زکرم .دزادرپیم

 .دشابیم

 :زکرم يراک ياههزوح

 دوخ نایرتشم زا کی ره يارب تسا هتسناوت دوخ تیلاعف ههد کی زا شیب رد نایسراپ يروهرهب و تیفیک شهوژپ زکرم

 ساسارب و ایند حرطم ياهدرکیور هعسوت ،يزاسلدم قیرط زا مهم نیا هک دیامن یحارط ناشدوخ طیارش اب بسانتم و هژیو يراکهار

 يراک ياههزوح یلک روط هب .تسا هدش رسیم دوجوم تایبرجت يانبمرب و )Business Analytics( راک و بسک شواکاو شناد

 .دشابیم ریز حرش هب زکرم نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )Productivity Improvement( يروهرهب هخرچ §
 Problem( اهنامزاس رد يدیلک ياههلاسم ییاسانش و یبای هضراع §

Identification( 
 )Problem Solving( هلاسم لح §
 )Six Sigma( امگیس شش §
 )Data Mining( يواکهداد §
 )Lean Production( بان دیلوت §
 )Service Quantity( تامدخ تیفیک §
 Customer Satisfaction( نایرتشم اب طابترا تیریدم §

Management( 
 

 )Business Analytics( راک و بسک شواکاو §
 )Marketing Analytics( رازاب شواکاو §
 )Pricing( يراذگتمیق §
 )Advanced Analytics( اههداد هتفرشیپ شواکاو §
 )Excellence Models( یلاعت ياهلدم §
 )Performance Assessment( درکلمع یبایزرا ياهلدم یحارط §
 )Organizational Culture( ینامزاس گنهرف §
 & Staff Satisfaction( نانکراک ینامزاس قلعت و تیاضر شجنس §

Engagement) 
 



 

 

 نایسراپ يروهرهب و تیفیک شهوژپ زکرم يراک قباوس زا یخرب

 
 هداد لیلحت و يرامآ ياهکینکت ،هلاسم لح ياهدرکیور زا هدافتسا اب يروهرهب ءاقترا و هنیزه شهاک ،تیفیک دوبهب هزوح رد

 

þ ناهفصا هکرابم دالوف تکرش رد یجنفسا نهآ نویسازیلاتم و نبرک تاناسون شهاک و يدیلوت ياهلاتخت رد یصلاخان بویع شهاک 

 )99 لاس(

þ 99 لاس( يژرنا تکرش رد يروهرهب ياقترا و دوبهب ياهتصرف ییاسانش( 

þ ناریا یمالسا يروهمج نهآ هار تکرش رد دوبهب ياهتصرف ییاسانش و جیاتن لیلحت ،نیرفاسم تیاضر يریگهزادنا لدم يارجا 
 )99 زورون(

þ 99 و 98 و 97 لاس( :ياههلاسم لماش ياهداج لقن و لمح و يرادهار نامزاس رد يروهرهب ياقترا و دوبهب ياهتصرف ییاسانش( 

o رفاسم و الاک لقنو لمح رد اضاقت و هضرع نیب لداعت داجیا 

o ناگدننار تیروحم اب يا هداج یمومع لقن و لمح ناعفنیذ تیاضر شیازفا 

o ناعفنیذ تیاضر شیازفا درکیور اب راب نالعا ياه نلاس رد راب عیزوت دنیارف يزاس هنیهب 

o كانرطخ تالومحم لقن و لمح تافداصت تدش و دادعت شهاک 

o يرادهار ياه تیرومأم رد یناسنا يورین ییاراک شیازفا 

o يرادهار ياه هژورپ رب تراظن و لرتنک ياهدنیآرف دوبهب 

o نانکراک يدنم تیاضر و شزیگنا شیازفا 

þ 98 لاس( نایپوکاه تکرش رد يروهرهب ياقترا و ییاسانش قیرط زا دوبهب و لیلحت( 

þ 98 لاس( يژرنا تکرش رد يروهرهب ياقترا و دوبهب ياهتصرف ییاسانش( 

þ تباث تامدخ هدنهد هئارا ياهتکرش یبایزرا لدم يارجا و یحارط )FCP( تاررقم میظنت نامزاس رد هارمه تامدخ هدنهد هئارا و 

 )98 لاس( ییویدار تاطابترا و

þ ناریا یمالسا يروهمج نهآ هار تکرش رد دوبهب ياهتصرف ییاسانش و جیاتن لیلحت ،نیرفاسم تیاضر يریگهزادنا لدم يارجا 
 )98 زورون(

þ 98 و 97 لاس( رتسگ باتهام تکرش رد اههاگورین یبایزرا لدم یحارط( 

þ لاس( ناریا يژایلآ دالوف تکرش رد يرامآ دنیآرف لرتنک ياهکینکت زا هدافتسا اب تیفیک تیریدم متسیس هعسوت و تیفیک لرتنک 

97( 

þ 97 و 96 لاس( نایپوکاه تکرش رد يواکهداد و يدیلک ياههلاسم لح( 

þ 97 لاس( اپیاس يزاسوردوخ هورگ رد شورف هکبش هب يدیلوت ياهوردوخ هنازور صیصخت يزاسلدم( 

 



 

 

þ تباث تامدخ هدنهد هئارا ياهتکرش یبایزرا لدم يارجا و یحارط )FCP( تاررقم میظنت نامزاس رد هارمه تامدخ هدنهد هئارا و 

 )97 لاس( ییویدار تاطابترا و

þ 97 لاس( كدف يرفاسم ياهراطق یجنسرظن لدم حالصا و ینیبزاب( 

þ 97 لاس( يژرنا تکرش رد هلاسم لح و دوبهب ياهتصرف ییاسانش( 

þ 97 لاس( ا.ا.ج نهآ هار تکرش رد يداتس ياهدحاو یلاعت لدم يارجا و ینیبزاب( 

þ ناریا یمالسا يروهمج نهآ هار تکرش رد دوبهب ياهتصرف ییاسانش و جیاتن لیلحت ،نیرفاسم تیاضر يریگهزادنا لدم يارجا 
 )97 زورون(

þ 97 و 96 لاس( .ا.ا.ج نهآ هار تکرش رد يرفاسم ياهراطق يدنبهبتر( 

þ 96 لاس( وکاسیا تکرش رد تاعطق شورف يراذگتمیق ياهمتسیس دوبهب و یحارط( 

þ 96 لاس( وکاسیا تکرش رد تاعطق هدشمامت تمیق دروآرب دنمشوه متسیس یحارط( 

þ 96 لاس( يژرنا تکرش رد هلاسم لح و دوبهب ياهتصرف ییاسانش( 

þ 96 لاس( ییویدار تاطابترا و تاررقم میظنت نامزاس زا ناعفنیذ تیاضر شجنس عماج لدم يارجا و یحارط( 

þ 96 لاس( ییویدار تاطابترا و تاررقم میظنت نامزاس نانکراک تیاضر شجنس لدم یحارط( 

þ 96 لاس( ایلامیه تکرش رد يرورهب ياقترا و دوبهب ياهتصرف ییاسانش( 

þ 96 لاس( ا.ا.ج نهآ هار تکرش رد يداتس ياهدحاو یلاعت لدم يارجا و ینیبزاب( 

þ ناریا یمالسا يروهمج نهآ هار تکرش رد دوبهب ياهتصرف ییاسانش و جیاتن لیلحت ،نیرفاسم تیاضر يریگهزادنا لدم يارجا 
 )96 زورون(

þ 95 لاس( ا.ا.ج نهآ هار تکرش رد يداتس ياهدحاو یلاعت لدم يارجا( 

þ 95 لاس( ایلامیه تکرش رد هلاسم لح و دوبهب ياهتصرف ییاسانش( 

þ 95 لاس( رهمانسی و مادانس ياهتکرش رد شورف هعسوت تهج يرامآ يزاسلدم( 

þ 95 لاس( یپ فا تکرش رد يدیلک ياههلاسم لیلحت قیرط زا یلام جیاتن بسک( 

þ 95 لاس( وکاسیا تکرش رد هعطق دنمشوه یبایرازاب و یمتسیس صیصخت لدم یحارط هژورپ( 

þ 95 لاس( ناریا یمالسا يروهمج نهآ هار تکرش رد يداتس ياهدحاو یلاعت لدم عماج يارجا( 

þ ناریا یمالسا يروهمج نهآ هار تکرش رد دوبهب ياهتصرف ییاسانش و جیاتن لیلحت ،نیرفاسم تیاضر يریگهزادنا لدم يارجا 
 )95 زورون(

þ تازیهجت یلک يروهرهب صخاش دوبهب و هنیزه شهاک ،لیوحت و يزادناهار نامز شهاک هژورپ مود زاف )OEE( ياهدرکیور ساسا رب 

 و یسدنهم تکرش  دیلوت شخب رد يرامآ هتفرشیپ ياهکینکت يریگراکب و بان دیلوت و امگیس شش دننام هلاسم لح و دوبهب

 )95 و 94 لاس( انپم نیبروت تخاس

 



 

 

þ 95 و 94 لاس( ناریا یمالسا يروهمج نهآ هار تکرش رد يداتس ياهدحاو یلاعت لدم یحارط( 

þ 95 و 94 لاس( یئاجر دیهش قرب دیلوت تیریدم تکرش رد هلاسم لح و اهدنیآرف يزاسلدم قیرط زا راک يورین يروهرهب هعسوت( 

þ نزاوتم يزایتما تراک درکیور اب نآ يزاسيراج و کیژتارتسا يزیرهمانرب یحارط )BSC( ناتسا قرب يورین عیزوت تکرش رد 

 )94 لاس( يزکرم

þ 94 لاس( ارانناریا تکرش رد هلاسم لح و دوبهب ياهتصرف ییاسانش( 

þ 94 لاس( لایور نامزاس شورف شخب رد هداد لیلحت ياهکینکت زا هدافتسا اب شورف هعسوت هژورپ( 

þ 94 ناتسمز( ناریا یمالسا يروهمج نهآ هار تکرش رد جیاتن لیلحت و نیرفاسم تیاضر يریگهزادنا لدم يارجا( 

þ 94 زورون( ناریا یمالسا يروهمج نهآ هار تکرش رد نیرفاسم تیاضر يریگهزادنا لدم يارجا و یحارط( 

þ لاس( مالیا ناتسا زاگ تکرش رد يرامآ يریگدای و يواکهداد ياهکینکت زا هدافتسا اب ینفریغ تافلت رب راذگرثا نیکرتشم ییاسانش 

94( 

þ 95 و 94 لاس( يزکرم ناتسا قرب يورین عیزوت تکرش رد يدیلک ياهصخاش ساسارب هجدوب لیدعت( 

þ 94 لاس( وکاسیا تکرش رد اهدنیارف حالصا و يژتارتسا نیودت( 

þ 94 لاس( وکاسیا تکرش رد اهیگدنیامن و اههاگشورف يدنب هبتر( 

þ 94 لاس( وکاسیا تکرش رد يدنب شخب تهج يرامآ يزاسلدم( 

þ 94 لاس( وکاسیا تکرش رد اه یگدنیامن و اه هاگشورف ،تاعطق( 

þ لرتنک ياهشور هعسوت online  94 لاس( وکاسیا تکرش رد اهدنیارف يدیلک ياهریغتم شیاپ تهج( 

þ 94 لاس( وکاسیا تکرش رد يرامآ ياهکینکت شزومآ و يرامآ ياهلیلحت گنهرف هعسوت( 

þ 94 و 93 لاس( یئاجر دیهش قرب دیلوت تیریدم تکرش رد رد هلاسم لح تیریدم( 

þ 93 لاس( انپم نیبروت تخاس و یسدنهم تکرش رد دیلوت يدیلک ياهصخاش يرامآ شیاپ( 

þ 93 لاس( انپم نیبروت تخاس و یسدنهم تکرش رد دیلوت تیفیک متسیس یبایهضراع رد تیفیک یسدنهم ياهکینکت يریگراکب( 

þ تازیهجت یلک يروهرهب صخاش دوبهب و هنیزه شهاک ،لیوحت و يزادناهار نامز شهاک )OEE( لح و دوبهب ياهدرکیور ساسا رب 

 نیبروت تخاس و یسدنهم تکرش  دیلوت شخب رد يرامآ هتفرشیپ ياهکینکت يریگراکب و بان دیلوت و امگیس شش دننام هلاسم

 )93 لاس( انپم

þ زاگ و تفن شخب رد نایرتشم يرادافو ءاقترا و یبایرازاب ياهيژتارتسا هلمج زا فلتخم فادها اب نایرتشم يدنب هقبط يزاسلدم، 

 )93 لاس( انپم هورگ يراذگهیامرس و تامدخ ،یلیر لقن و لمح ،قرب

þ دیلوت و قرب شخب رد نایرتشم يرادافو ءاقترا و یبایرازاب ياهيژتارتسا هلمج زا فلتخم فادها اب نایرتشم يدنبهبتر و يدنبهشوخ 

 )93 لاس( انپم هورگ

þ  

 



 

 

þ زاگ و تفن شخب رد نایرتشم يرادافو ءاقترا و یبایرازاب ياهيژتارتسا هلمج زا فلتخم فادها اب نایرتشم يدنبهبتر و يدنبهشوخ 

 )93 لاس( انپم هورگ

þ و لمح شخب رد نایرتشم يرادافو ءاقترا و یبایرازاب ياهيژتارتسا هلمج زا فلتخم فادها اب نایرتشم يدنبهبتر و يدنبهشوخ 

 )93 لاس( انپم هورگ یلیر لقن

þ 93 لاس( انپم هورگ یبایرازاب و نایرتشم اب طابترا تیریدم شخب رد نایرتشم يدنبهبتر و يدنبهشوخ نالک لدم یحارط( 

þ يرامآ يریگدای ياهکینکت زا هدافتسا اب ینیبشیپ ياهلدم یحارط و ینفریغ تافلترب راذگرثا نیکرتشم فرصم يوگلا ییاسانش 

 )93 لاس( دزی ناتسا قرب يورین عیزوت تکرش رد يواکهداد و

þ 93 لاس( زربلا ناتسا قرب يورین عیزوت تکرش رد ینامزاس ياهدنیآرف دوبهب و يزاسلدم( 

þ رهگلگ یندعم و یتعنص تکرش رد يواکهداد ياهکینکت زا هدافتسا اب هلدنگ درس يراشف ماکحتسا جنر رد دصرد نازیم شیازفا 

 )93 لاس(

þ يژرنا هعسوت تکرش ،نارهت يژرنا نارواشم تکرش( انپم هورگ زاگ و تفن شخب رد يریذپدامتعا يریگهزادنا لدم يارجا و یحارط 

 )92 لاس( )انپم زاگ و تفن هعسوت تکرش و سراپرین تکرش ،هنایمرواخ

þ اب  زبس هناخهیفصت يروشک تولیاپ ناونع هب )هیلالج( نارهت کی هرامش بآ هناخهبملت و هناخهیفصت رد يژرنا فرصم شهاک 

 )92 لاس( امگیس شش درکیور زا هدافتسا

þ 92 لاس( يرامآ شیاپ و تیفیک یسدنهم ياهکینکت ساسا رب دزی کینورتکلا ناهج تکرش دیلوت تیفیک متسیس یبایهضراع( 

þ انپم نیبروت تخاس و یسدنهم تکرش رد یناسنا عبانم ياههداد زا شناد فشک روظنم هب يواک هداد ياهکینکت يریگراک هب 

 )91 و 90لاس(

þ یسدنهم تکرش رد نیمات دحاو ياهقابطنا مدع ياههداد ياههداد زا شناد فشک روظنم هب يواک هداد ياهکینکت يریگراک هب 

 )91 و 90لاس( انپم نیبروت تخاس و

þ تخاس و یسدنهم تکرش رد دیلوت دحاو ياهقابطنا مدع ياههداد زا شناد فشک روظنم هب يواک هداد ياهکینکت يریگراک هب 

 )91 و 90لاس( انپم نیبروت

þ نایرتشم تامدخ دحاو رد یبناج تازیهجت ياهقابطنا مدع ياههداد زا شناد فشک روظنم هب يواک هداد ياهکینکت يریگراک هب 

 )91 و 90لاس( انپم نیبروت تخاس و یسدنهم تکرش رد

þ انپم نیبروت تخاس و یسدنهم تکرش رد یسدنهم دحاو ياههداد زا شناد فشک روظنم هب يواک هداد ياهکینکت يریگراک هب 

 )91 و 90لاس(

þ نیبروت تخاس و یسدنهم تکرش رد اهتیاس رد لیوحت ياههداد زا شناد فشک روظنم هب يواک هداد ياهکینکت يریگراک هب 

 )91 و 90لاس( انپم

þ اب يزکرم ناتسا يرهش بالضاف و بآ تکرش رد بالضاف و بآ تازیهجت و تاسیسأت تاریمعت و يرادهگن ياههنیزه شهاک 

 )91 لاس( امگیس شش يژولودتم

 



 

 

þ تازیهجت یلک یشخبرثا صخاش لیلحت و هیزجت و هبساحم ،يزاسلدم )OEE( تخاس و یسدنهم تکرش يراکنیشام نلاس رد 

 )90لاس( انپم يزاسنیبروت

þ تازیهجت یلک یشخبرثا صخاش لیلحت و هیزجت و هبساحم ،يزاسلدم )OEE( نیبروت تخاس و یسدنهم تکرش ژاتنوم نلاس رد-

 )90لاس( انپم يزاس

þ هکس( هنیزه شهاک لدم یحارط I و II( تکرش رد بان دیلوت و امگیس شش دننام دوبهب و هلاسم لح ياهدرکیور زا هدافتسا اب 

 )90 لاس( اپیاس

þ 89 لاس( وردوخ ناریا تکرش رد هلاسم لح و يرامآ ياهکینکت يریگراکب( 

þ 90 لاس( يزکرم ناتسا بالضاف و بآ تکرش رد تاسیسات تاریمعت و يرادهگن ياههنیزه شهاک( 

þ 89 لاس( نارهت ناتسا برغ قرب عیزوت تکرش رد يروهرهب  و اهدنیآرف تیریدم ماظن رارقتسا( 

þ 86 لاس( )امه( ناریا یمالسا يروهمج ییامیپاوه تکرش رد اهدنیآرف دوبهب و يروهرهب تیریدم هخرچ رارقتسا( 

þ 86 لاس( نارهت ناتسا برغ يافبآ تکرش رد اهدنیآرف ءاقترا و يروهرهب تیریدم ماظن رارقتسا( 

þ 86 لاس( همشچرس سم عمتجم رد اهدنیآرف و اه هنیزه يزاسهنیهب( 

þ 85 لاس( دنزاش قرب دیلوت تیریدم رد يروهرهب تیریدم هخرچ رارقتسا و دنیآرف تیریدم( 

þ 85 لاس( نامرک يرادناتسا رد اهدنیآرف تیفیک دوبهب و يروهرهب تیریدم هخرچ رارقتسا( 

þ 85 لاس( ناردنزام ياهقطنم قرب رد يروهرهب تیریدم ماظن رارقتسا و نامزاس ياهدنیآرف حالصا( 

þ هریغ و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تیفیک تیریدم و یسدنهم یشهوژپ و یملع هیرشن

 
 همانلصف .دشابیم »تیفیک تیریدم و یسدنهم« یصصخت همانلصف زایتما بحاص نایسراپ يروهرهب و تیفیک شهوژپ زکرم

 1390 لاس زا ار دوخ تیلاعف ،تیفیک يهزوح یلخاد ياههیرشن دودعم زا یکی ناونعهب »تیفیک تیریدم و یسدنهم« یصصخت

 زکرم زا 	ISC هیامن نینچمه و يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو زا یشهوژپ-یملع رابتعا ياراد هیرشن نیا .تسا هدومن زاغآ

 هتفرشیپ ياهشهوژپ ساکعنا ،تیفیک تیریدم و یسدنهم هیرشن راشتنا زا فده .دشابیم يروانف و مولع یناسرعالطا ياهقطنم

 .تسا هزوح نیا نارگشهوژپ قیوشت روظنم هب بسانم رتسب ندومن مهارف و شناد حطس ياقترا ،تیفیک هطیح یملع

 يرامآ دنیارف لرتنک §

 اهشیامزآ یحارط §

 )نانیمطا تیلباق( ییایاپ §

 خساپ هیور یسانششور §

 يواک تیفیک §

 شریذپ يریگهنومن §

 يرامآ یسدنهم §

 هلأسم لح نیون ياهشور §

 لوصحم و دنیارف يزاسهنیهب ياهشور §

 ینامزاس یلاعت و تیفیک تیریدم §

 تیفیک تیریدم و یسدنهم رد يزاسهیبش و يزاسلدم دربراک §

 تیفیک تیریدم و یسدنهم رد تایلمع رد قیقحت دربراک §

 عیانص رد تیفیک تیریدم و یسدنهم ياهدربراک §

 www.pqprc.ir :تیفیک تیریدم و یسدنهم هیرشن تیاس
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  لماع ریدم یفرعم

 نایسراپ يروهرهب و تیفیک شهوژپ زکرم

 

 

 

 

  



 

 

 

 ییاقس سابع رتکد ییارجا و یملع قباوس هصالخ

 یملع جرادم 

ü ناریا تعنص و ملع هاگشناد ،عیانص -عیانص یسدنهم يارتکد 

ü هاگشناد مامت داتسا 

 

 یمسر ياهداهن و اهنمجنا رد تیلاعف

ü نایسراپ يروهرهب و تیفیک شهوژپ زکرم تسایر 

ü بختنم وضع )Fellow Member( اکیرما تیفیک هعماج )ASQ( 

ü 2019 لاـس رد اقیرفا و هنایمرواخ رد یلاعت و تیفیک هنیمز رد رواـشم نیرتهب هزیاج هدنرب )ASQ MEA Quality Professionals 

Award( 

ü ناریا تیفیک تیریدم نمجنا سسوم تایه وضع 

ü کینکتورتکلا یللملا نیب نویسیمک سییر )IEC( لاس راهچ دودح تدم هب ،نانیمطا تیلباق شخب رد 

ü تیفیک تیریدم و یسدنهم هیرشن لوئسم ریدم 

ü باتک 30 زا شیب مجرتم و فلوم و ایند ربتعم ياهسنارفنک و تالجم رد یملع هلاقم 120 زا شیب ياراد 

ü رد یسدنهم رامآ ،اهدنیارف حالصا و دوبهب ،يرامآ دنیارف لرتنک ياههزوح رد یتاقیقحت -یتعنص هژورپ 500 زا شیب سردم و رواشم 

 ،نانیمطا تیلباق یسدنهم ،اهشیامزآ یحارط ،هنیزه شهاک ياهدرکیور ،امگیسشش ،هلاسم لح ،يرامآ يریگدای و يواکهداد ،تعنص

 يرتشم تیاضر و يروهرهب هخرچ رارقتسا ،BSC رب ینتبم درکلمع یبایزرا ،کیژتارتسا تیریدم ،يرتشم تیاضر يریگ هزادنا ياهلدم

 عیانص و همشچرس سم عمتجم ،ناریا تسپ یلم تکرش ،ییایرد عیانص ،ناریاص ،کینورتکلا عیانص ،یمیشورتپ ،يزاسوردوخ عیانص رد

 ...  یناریتشک و ردانب نامزاس و ناریا یمالسا يروهمج ییامیپاوه تکرش هلمج زا لقن و لمح

  



 

 

 

 ناگیار تامدخ هئارا و هنابلطواد ياهتیلاعف

ü 96 و 95 لاس( روشک سناژروا نامزاس رد اهدنیارف دوبهب و يواکهداد شخب رواشم( 

ü ناریا مسیتا نمجنا رواشم 

ü روشک شرورپ و شزومآ هطسوتم تنواعم رد هسردم تیریدم یلاعت لدم رواشم 

ü ییادتبا هرود نازومآ شناد يارب 21 نرق ياهتراهم یشزومآ ياههرود يرازگرب و یحارط 

ü روشک عیانص یخرب رد ناگیار هرواشم تامدخ هئارا 

 

 یللملا نیب كرادم

ü INFORMS1 Certified Analytics Professional (CAP) 

ü Six Sigma Black Belt; Certificate No. 2939 [Certified by: American Society for Quality] 

ü Quality Engineer; Certificate No. 47176 [Certified by: American Society for Quality] 

ü Reliability Engineer; Certificate No. 6007 [Certified by: American Society for Quality] 

ü Triz Certified; July 2006 [Certified by: Triz Center of Korea] 

ü ASQ Fellow Member; 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نیرتگرزب ،INFORMS هـسـسوم طـسوت هک دـشابیم )Business Analytics( راک و بـسک لیلحت هزوح رد همانیهاوگ نیرتربتعم ،اههداد ياهفرح رگلیلحت همانیهاوگ  1
 .ددرگیم هئارا ،ایند تیریدم و تایلمع رد قیقحت ناصصختم نمجنا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbas Saghaei is an ASQ Fellow Member 
“For effective training of students at universities and professionals across multiple 
industries; for implementing quality practices across many organizations that deliver 
quantifiable financial benefits; for outstanding contributions to the quality movement 
within Iran; and for significant research and publications at the national and 
international level” 

 

 

      

 2019 لاس رد اقیرفا و هنایمرواخ رد یلاعت و تیفیک رواشم نیرتهب هزیاج

 )ASQ( اکیرما تیفیک هعماج زا
 ناهج رد تیفیک تیریدم و یـسدنهم هزوح رد نمجنا نیرتربتعم اکیرما تیفیک هعماج(
 رودـص ،شزومآ دننام یتامدخ هئارا اب و دنکیم تیلاعف هنیمز نیا رد تـساهلاـس هک تـسا
 ناـصـصختم زا هدرتـسگ يا هکبـش ،تیفیک زور شناد رـشن و يا هفرح ياه همانیهاوگ
 روــشک 150 رد وــضع 75000 زا شیب ياراد و تــسا هدرک داجیا ناهج رد ار تیفیک
 )تسایند

 

 ایند رد اکیرما تیفیک هعماج ریدقت و دییات دروم یناریا صصختم اهنت و بختنم صصختم 18 زا یکی
 )2017 لاس تسرهف رد(

 


