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 مشخصات فردی .1

 حسینی : شیما خانوادگینامو  نام

 52/60/06: تولد تاریخ

                                                      سال 25سابقه کار :   

                     shima.h24@gmail.comآدرس الکترونیك : 

                                           63603236320تلفن تماس :                                  باهنر -محل سکونت : تهران 
 

 مشخصات تحصیلی .2

 * تهران مرکزگرایش مالی بین الملل  -دکتری تخصصی مالی -2-2

 * شهید بهشتی( EMBAمدیریت اجرایی ) -کارشناسی ارشد -2-5

 * اصفهان مهندسی صنایع -کارشناسی -2-6

 

 سوابق شغلی .3

 تاکنون ( – 32گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ) سال  شرکت -0-2

 ریزی استراتژیكسرپرست مطالعات راهبردی و برنامه -

 ریزی و کنترل پروژهرئیس برنامه -

 ریزی کارشناس طرح و برنامه -

 

 (32تا  35اداره برنامه ریزی و تحقیقات  )سال  -مدیریت بازاریابی و طرح و برنامه  - رفاهبانك  -0-5

   ISO 26665و   3662ISO ---ممیز استانداردهای ایزو -

 فرآیندهای سازمان مدیر -

 ریسك عملیاتی مدیر -

 (5sکارشناس پیاده سازی و ممیزی نظام آراستگی محیط کار) -

 

 (35تا  60)سال استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران  اداره -0-6

  ISO 22652مدیر کیفی استاندارد  -

 معاونت اداره امور آزمایشگاهها -

 اداره تایید صالحیت  ممیز -

 ممیز اداره اجرای استاندارد -

  ممیز اداره امور آزمایشگاههاکارشناس و  -

 کارشناس تدوین استاندارد ملی ایران -

 

 ها :عضویت در انجمن .4

 انجمن مهندسی صنایع ایران  -

 انجمن مدیریت پروژه ایران -



 

 طی شده : دوره های آموزشیمهارتها و  .5

 

 گروه مالی شریف  – اصول ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری 

  گروه مالی شریف  –کاربرد نرم افزار کامفار در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری 

 برهان دانش و عماد تدبیر -گذاری( های سرمایهاقتصادی طرح -)ارزیابی و بررسی مالی  نرم افزار کامفار 

  موسسه مدیریت پروژه آریانا –برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای 

  نرم افزار کنترل پروژه - MSP MS Project 2016 – موسسه مدیریت پروژه آریانا 

  نرم افزار کنترل پروژه پریماوراPrimavera 6.0  – موسسه مدیریت پروژه آریانا 

  استاندارد مدیریت پروژهPMBOK – سازمان مدیریت صنعتی 

 سازمان مدیریت ریسك عملیاتی فرآیندهای (FMEA )– شرکت SGS 

 افزار ، مستندسازی، تهیه شناسنامه فرآیند، مدیریت فرآیندهای سازمان )ترسیم فرآیندها با استفاده از نرم

 بانك رفاه –دستورالعمل های کاری و روش های اجرایی( 

 2010نرم افزار  Visio  )بانك رفاه –) جهت استفاده در مدیریت فرآیندهای سازمان 

  5نظام آراستگی محیط کارs – بانك رفاه 

  سازمان مدیریت صنعتی – 2حسابداری 

  اصول و مبانی مدل تعالی سازمانیEFQM – شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

  ره آوران فنون پتروشیمیشرکت  -کارگاه تخصصی مدیریت فرآیندها 

 ره آوران فنون پتروشیمیشرکت  –ریزی استراتژیك برنامه  

 ره آوران فنون پتروشیمیشرکت  –تیم سازی 

 ره آوران فنون پتروشیمیشرکت  – مدیریت خویشتن  

 ره آوران فنون پتروشیمیشرکت  – فنون مذاکره 

 22656 :  5625  الزامات برای عملکرد فعالیت انواع مختلف نهادهای بازرسی-رزیابی انطباقا ISO/IEC  -  مرکز

 آموزش آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم

 26665  : 5662خطوط راهنما برای رسیدگی به شکایات در سازمان ها  –رضایت مشتری  -مدیریت کیفیت 

ISO   - شرکت توف نورد 

  3662:5666مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت D.A.S -  ISO   

  22652:5662داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد مستند سازی و ممیزی ISO/IEC  - IQS  

 22652:5662 ارزیابی/ممیزی داخلی براساس استاندارد ISO/IEC  - IQS 

  22652:5662دوره عدم قطعیت براساس استاندارد ISO/IEC  - IQS 

  55666 :5662مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO -  مرکز آموزش و

 تحقیقات صنعتی ایران

 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران -کنترل کیفیت عمومی 

  خانه آیلتس آفرینش –زبان انگلیسی 

 (کامپیوترWord. PowerPoint. Excel)  - دانشگاه آزاد 


