شــرح حال

نام و نام خانوادگي:

كامران رضايي

تاريخ و محل تولد:

1341/01/02

)(22.03.1962

كرمانشاه

وضعيت تأهل:

متأهل

شغل:

 -عضو هیات علمي دانشکده مهندسي صنايع پرديس دانشکدههاي فني دانشگاه تهران

داراي سه فرزند

 مدير عامل و عضو هیات مديره شركت مشاركتي توف نُورد ايران))TÜV NORD Iran Joint Venture Co.

 -رئیس هیات مديره آكادمي توف ايران-

آلمان )(TÜV Academy Iran-Germany

 عضو هیأت رئیسه اتاق صنايع و بازرگاني ايران –تحصيالت:

دكترا در مهندسي مکانیك از دانشگاه صنعتي وين

آلمان )(AHK Iran

اتريش

 فوق لیسانس مهندسي مکانیك در گرايش وسائط نقلیه دوره فوق دكترا در زمینه مهندسي كیفیت در ساخت و تولید از دانشگاه صنعتي وين –اتريش
تخصص:

سیستمهاي مديريت با تمركز بر "كیفیت  /محیط زيست  /ايمني و بهداشت شغلي /
انرژي  /ريسك" ،مهندسي كیفیت در ساخت و تولید ،مدلهاي بلوغ در سازمانها،
سازماندهي و مديريت فرايندهاي كسب و كار

تـوانـمنــديهاي
تــخصصي:

 سرممیز ارشد ( TÜV NORD CERTسازمان بینالــمللـي صدور گواهینامه )TÜV NORDدر سیستـمهــاي مديريت كیفیت  /محیط زيست  /ايمني و بهداشت شغلي  /انرژي
 -ســرممیــز و مـدرس ثـبـت شـده

IRCA

در زمـینـههـاي سیـستـمهـاي مديريت

كیفیت /محیط زيست  /ايمني و بهداشت شغلي
سـوابق كاري:

بیش از  25سال سابقه كار در زمینههاي صنعتي و انواع سیستمهاي مديريت در دانشگاه و
صنعت به شرح زير:

دكتر كامران رضايي

1399/07/28

صفحه  1از 2

 تابستان 1369

 -مهندس طراح در قسمت طراحي واگن ،قطارسازي اتريش

 ارديبهشت ماه 1370تا

 -مهندس طراح و توسعه سیستم و اتوماسیون ،شـــركت زيمنس اتريش

اسفند ماه 1370

 فروردين ماه  1371تا دي
ماه 1373

)(SGP

)(Siemens Austria

 استاديار پژوهشي بخش تضمین كیفیت در انستیتو ساخت و تولید دانشگاه صنعتي وين مدير پروژه بررسي تضمین كیفیت در خطوط تولید اتوماتیك انعطافپذير تولیدسرسیلندر در شركت جنرال موتورز اتريش
 -مدير پروژه يافتن فرم ايدهآل هندسي در

)(General Motors - Austria
CAD

براي ساختن سطوح آزاد فضايي

در  ،CAMمانند اندوپروتزها در انیستیتو ساخت و تولید دانشگاه صنعتي وين -اتريش
 عضو كمیته تخصصي تدوين استـــاندارد در زمینه طراحي و تهیه نقشههاي فني FNA 040در مؤسسه استاندارد اتريش
)(Österreichisches Normungsinstitut
 بهمن ماه 1373

بازگشت به ايران

 اسفند ماه  1374تاكنون

 -عضو هیأت علمي دانشکده مهندسي صنايع پرديس دانشکدههاي فني دانشگاه تهران

 سال  1373تا 1376

 مشاور واحدهاي صنعتي در مباحث مديريت و تضمین كیفیت تعريف و اجراي پروژههاي تضمین كیفیت صنعتي با به كارگیري رويکرد تفکرسیستمي ،مديريت فرآيند و بهرهگیري از فنون كیفیت در واحدهاي صنعتي ايران

 تير ماه  1376تاكنون

 -نماينده رسمي و تاماالختیار  TÜV NORDدر ايران

 دي ماه  1378تاكنون

 مدير عامل و عضو هیأت مديره شركت مشاركتي توف نُورد ايران (سهامي خاص))TÜV NORD Iran Joint Venture Co. (P.J.S

 آبان ماه  1380تاكنون

 -رئیس هیات مديره آكادمي توف ايران-

 آذر ماه  1396تا كنون

 -عضو هیأت رئیسه اتاق صنايع و بازرگاني ايران – آلمان

 اسفند ماه  1398تا كنون

 -نماينده رسمي و تاماالختیار  TÜV AUSTRIAدر ايران

دكتر كامران رضايي

1399/07/28

آلمان )(TÜV Academy Iran-Germany
)(AHK Iran

صفحه  2از 2

