
 بسمعه تعالی 

 رزومه کاری 

 

 مشخصات فردی: -

    1353سال تولد :     نادر محمدی :  نام و نام خانوادگی

  

 N.Mohammadi@MSC.irایمیل :    09133032355تلفن تماس : 

 

 

 مدرک تحصیلی:  -

   (DBA)مدیریت کسب وکار ای دکترای حرفه

   مهندسی برق ارشد و کارشناس 

 

 سوابق علمی و پژوهشی :  -

 عضو باشگاه مدیران و مشاوران اتاق بازرگانی استان اصفهان -

 دوره(   30تدریس دوره های مرتبط با نظامهای مدیریتی و بهبود در فوالد مبارکه )بیش از   -

 ( نیمسال تحصیلی 3همکاری با موسسه آموزش عالی آزاد برهان ) -

 )ده سال(  ریو صنعت تدب ران یا ی صنعت قاتی با موسسه آموزش و تحق یهمکار -

 ارزیاب ارشد جایزه مدیریت تکنولوژی )سه دوره(  -

 (ه ر ارزیاب و ارزیاب ارشد جایزه بهره وری ایمیدرو )چهار دو -

 )سه دوره(  EFQMارزیاب جایزه تعالی سازمانی   -

 سال( 7عضو تیم ارزیابان اهداف استراتژیک فوالد مبارکه ) -

 عضو تیم ارزیاب مدل تعالی مالی شرکت های زیرمجموعه فوالد شامل مراکز خدماتی و ... -

 تدریس در دانشکده برق دانشگاه نجف آباد )یک سال(  -

 



مطالعه    –معیارهای توانمندساز اکوسیستم نوآوری و ارائه چارچوب در بنگاه های بزرگ  "تالیف کتاب   -

 "بارکهمموردی : مجتمع فوالد  

 نوشته جوتد و جان بسنت )درحال تایید نهایی( "نوآوری  کمدیریت استراتژی"ترجمه کتاب  -

  زنجیره   بنگاه در   کار   و   کسب   توسعه   و   فناوری   راهبردهای   در   باز   نوآوری   نقش   "چاپ مقاله با عنوان   -

 در مدیریت کاربردی  های در مجله پژوهش  "صنعت ارزش 

  "بنگاه  هتوسع  یراستا  در  مدل کسب و کار  یو نوآورر   یرد تکنولوژهبضرورت را  "چاپ مقاله با عنوان   -

 کارآفرینی مدیریت در در مجله مطالعات 

بستر    در   جهت توسعه کسب و کار   ریخطرپذ   ی گذار  ه یسرما  کرد یرو  یر یبکارگ  "ارائه مقاله با عنوان   -

 در دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار   "ی وآورن ستمیاکوس 

 "طراحی مفهومی اکوسیستم نوآوری فوالد مبارکه"همکاری در پروژه  -

  ی در کشورها   ینیکارآفر  ستمیبهبود اکوس   ی بکارگرفته شده برا   یمطالعه روش ها"همکاری در پروژه   -

 "شهر اصفهان ی نیکارآفر  ستمیدر جهت بهبود اکوس   ایمختلف دن

 "مطالعه نهادهای مشابه صندوق های سرمایه گذاری و بهینه کاوی"همکاری در پروژه  -

  ی ااز شرکت کره  ی با الگوبردار  سا یریشرکت ا  ی ولوژنو تک  ی نقشه راه نوآور  ه یته  "همکاری در پروژه   -

POSCO-ICT"   

 )چهار مقاله و کارگاه(  TPMارائه مقاله در کنفرانس های نگهداری و تعمیرات و  -

 

 

 سوابق شغلی:  -

   1394فوالد مبارکه در و تعالی سازمانی کارشناس نت بهره ور فراگیر و نماینده تضمین کیفیت  -

 )ادامه دارد( 

و   فوالد مبارکه در شرکت های سامان انرژی و ایریسا TPMکارشناس ارشد مشاوره پیاده سازی  -

 1380- 1390کارشناس تعمیرات 



 سوابق آموزشی: -

 مدیریت تکنولوژی در انجمن نوآوری و فناوری ایران گذراندن دوره آموزشی  -

 صنعتی  مدیریت  سازمان در  مدیریت  های دوره  گذراندن -

 وری  بهره  مطالعات موسسه  در EFQM , RADAR سازمانی تعالی  های دوره  گذراندن -

 در موسسه اروتوف  … , ISO 9000گذراندن دوره های سیستمهای مدیریت  -

 ژاپن   JIPMدر موسسه  TPMگذراندن دوره آموزشی  -

 آریانا  موسسه  در  PM , RCM  با  مرتبط   های دوره  گذراندن -

 دانشگاه تهران  UTEPTدارای گواهینامه زبان  -

 


