
  

  بسمه تعالی
  آقاي امین خالقیه سوابق کاري، علمی و پژوهشی

  

ارتبــاط علمــی و سودآوري، هاي اشتغالزایی، سال سابقه کارتخصصی در بخش صنعت، به حوزه 19اینجانب امین خالقیه با 
روحیــه   موضــوعات ارتقــاءو  هســتمعالقمند و متعهد به استانداردها و قوانین زیســت محیطــی  دانشگاه بافنی صنعت 

جهت احترام و برخورد شایسته با کارکنان، ، شناسی و نظم و انضباط کارآمدپذیري، تعهدکاري، کارگروهی، وقتمسئولیت
  .  استذینفعان و آحاد جامعه مد نظر اینجانب 

  تحصیالت*

  معدل  مدت تحصیل (سال)  واحد آموزشی  گرایش  رشته  مقطع
  تا  از

  19/15  1384  1380  دانشگاه آزاد اسالمی میبد   سخت افزار   کامپیوتر  کارشناسی 
  30/17  1393  1390  علوم و تحقیقات یزد دانشگاه   معماري  کارشناسی ارشد 

  -  -  1395  تهران مرکزي- دانشگاه علوم و تحقیقات یزد  معماري  کتراد
  فرآیند تولیدمانیتورینگ و کنترل  استفاده از اینترنت اشیا در  پایان نامه دکتري

  زبان انگلیسی   زبان خارجی
  اي *سوابق حرفه

  سمت  مدت همکاري  نام شرکت
  تا سال   از سال

  شرکت کاشی ستاره میبد
  همکاري در احداث و طرح عمرانی شرکت  1387   1381
 ITسرپرست   تیرماه 1393  1387
  مدیر عامل   تاکنون  1393

  افتخارات و سوابق اجرایی* 
 مدیر کارآفرین نمونه   کسب عنوان واحد نمونه کیفیت از سوي سازمان استاندارد  
 سازي سیستم پیادهISO 9001 ،ISO 14001، ISO 17025، OHSAS 18001   نامهدریافت گواهی CE 25پروانه کاربرد عالمت استاندارد ملی شماره  و  
  کسب رتبه برتر کیفیت برتر کشوري از شرکتICS کانادا   زیست محیط حفاظت سازمان سوي از کشوري سبز صنعت رتبه کسب  

  ن هاي علمی عضویت در مجامع و انجم *
   تولید کنندگان کاشی و سرامیک انجمن صنفی   ایران انجمن سرامیک

  طرح هاي پژوهشی، اقدامات و ....  *
  بنیان  هاي دانشهمکاري اثربخش  با دانشگاه و شرکت  تاسیس واحد تحقیق و توسعه در شرکت کاشی ستاره میبد 

  لعاب  2به خط  1و  2نصب باي پس انتقال کاشی از خط   حذف اکسید روي و آلومینیوم از لعاب مات کف 
  و درایرها جهت تولید محصول کف  تغییر کاربري پرس  2نصب دستگاه جلوزن کاشی روي خط لعاب 

  هاي روتوکالر خارج از رده بازسازي چاپ  بررسی بازگشت آب اسپري کف  
  استفاده و بررسی از جوهرهاي چاپ دیجیتال  ی سیستم آنالیز ابعادي کاشی بعد از درایر طراح


