بسمه تعالی

رزومه علمی و تحقیقاتی

مشخصات فردی:




نام و نام خانوادگی  :مهدی بصیرزاده
متولد  – 63/21/12 :آبادان
کد ملی2424482882 :

مشخصات تحصیلی و تخصصی:




دیپلم فنی از کشور انگلستان 2681
لیسانس مهندسی صنایع  -دانشگاه صنعتی اصفهان 2631
فوق لیسانس مدیریت صنایع  -دانشگاه صنعتی امیر کبیر (  - ) 2611رتبه اول

سوابق پژوهشی :







مشاور در طرح توسعه خوزستان – زیر بخش تولید و کشاورزی سازمان برنامه و بودجه خوزستان
اجرای نظام پیشنهادات و بسیج اندیشه ها در شرکت سهامی صنایع شیر و مطالعه بهبود بهره وری شرکت صنایع شیر
مشارکت در انجام پروژه نظام آراستگی ( 8اس) تعمیرگاه های مرکزی پارس خودرو
انجام تحقیقات در خصوص کار برد تریز در زمینه ها ی فنی و غیر فنی
ارتباط بین المللی با نویسندگان و صاحبنظران  TRIZو ترجمه مقاالت تخصصی و چاپ کتاب در این زمینه
انجام پژوهش در مورد مدیریت زمان و مدیریت تغییر و مباحث کلیدی مدیریت های نوین نطیر تفکر تحلیلی و تفکر
سیستمی.



بازنشسته تامین اجتماعی با سابقه فعالیت در امور آموزشی و پژوهشی و صنایع شیر ایران و جهاد و مدرس دوره های
کاربردی و نوآوری و تفکر تحلیلی و سیستمی.

کتاب و مقاالت چاپ شده:


مشتری گرایی در صنعت شیر – نشریه صنعت شیر سال 13
آشنایی با انستیتو تحقیقات هند  -نشریه صنعت شیر (  ) 2سال 42
نوآوری نظام یافته (تریز) در صنعت شیر – نشریه صنعت شیر(  ) 1سال 41
کاربرد نوآوری نظام یافته در بسته بندی و فرآوری شیر – نشریه خوشه



مصاحبه با نشریه اقتصادی همشهری در خصوص TRIZدر سال 2616
نظارت و مشارکت در انجام پروژه  23شاخص مدیریت در  82شرکت پتروشیمی در جهان – شرکت رهبران پتروشیمی
تالیف کتاب  82 :اصل ابداعانه  TRIZبرای نوآوری با حمایت موسسه خدمات علمی و صنعتی تهران2612



انجام پژوهش و ارائه مقاله و نگارش در زمینه خالقیت شناسی پدافند غیر عامل از منظر اصول ابداعی TRIZآماده برای
چاپ بصورت یک کتاب  242صفحه ای با بیش از  2222مثال عملکردی در سازمانهای مختلف برای پدافند غیر عامل







تدریس در مراکز آموزشی و دانشگاهی از سال  4731تا کنون:










عضو هیئت علمی موقت دانشگاه آزاد اسالمی
تدریس متون مدیریت  ،نوآوری نظام یافته  ،نظام آراستگی و تفکر تحلیلی و تفکر سیستمی و حل مسئله و
تصمیم گیری به روش TRIZ
آموزشکده فنی آب و برق خوزستان در زمینه بهبود مستمر و کایزن
آموزش مدریت بحران – شرکت پاالیش و پخش
شرکت صنایع فوالد اهواز در زمینه بهبود مستمر و کایزن مدیر آموزش و تحقیقات صنایع شیر ایران

تدریس در زمینه کاربرد TRIZدر صنعت شیر

تدریس در زمینه کاربرد  TRIZدر شرکت مخابرات قم
شرکت راهبران پتروشیمی  -مشاوره و تدریس در زمینه مدیریت و نظام آراستگی در محیط کار
تدریس در زمینه های تفکر تحلیلی و تفکر سیستمی و کاربرد حل مسئله و تصمیم گیری به روش  TRIZدر
صنعت نفت در شرکت پارس جنوبی در عسلویه و شرکتهای پتروشیمی



تدریس در زمینه کاربرد TRIZدر صنایع کشتی سازی تهران ،رشت و یزد



تدریس در زمینه کاربرد TRIZدر حل مسئله و تصمیم گیری انک مرکزی ،بانک ملی ،و بانک ملت
تدریس در زمینه بهبود روش انجام کار و بهبود مستمر در شرکت گاز پارس جنوبی







تدریس کاربرد  TRIZدر نانوتکنواوژی در دفتر همکاری های ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات ناجا
تدریس کاربرد TRIZدر حل مسئله و تصمیم گیری بهمن دیزل قزوین ،پارس خودرو ،قطعات صنعتی
تدریس در زمینه تفکر تحلیلی و کاربرد TRIZدر صنایع فوالد خوزستان ،کاشان ،اصفهان و یزد و فوالد مبارکه
تدریس در زمینه تفکر تحلیلی و کاربرد TRIZدر حل مسئله و تصمیم گیری در شبکه های برق کرمانشاه،
سنندج ،ایالم و وزارت نیرو بخش آب

تالیف سه جلد کتاب در زمینه های خالقیت و نوآوری برای حل مسئله و تصمیم
گیری و توسعه تخیل خالق و...

:

آدرس ایمیلirantriz@gmail,com :
تلفن تماس ،تلگرام و واتسآپ 21218881418 :
با سپاس و تقدیم احترام

