
 بسمه تعالی

 

 مشخصات فردی -1

 باقرینام خانوادگی:  جهانگيرنام: 

 ممسنیمحل تولد:  1/3/1311تاریخ تولد:  لطف الهنام پدر: 

 دین/مذهب: اسالم/شيعه 0362960332شماره ملی:  پایان خدمتوضعيت پایان خدمت: 

 -خدمت: سنوات  -نوع قرارداد استخدامی:  آیا رابطه استخدامی با دولت دارید؟ خير

 -محل استخدام: 

 اطالعات تماس -0

 39013361تلفن ثابت:  26163119061تلفن همراه: 

  j.Bagheri1355@Gmail.comآدرس ایميل: 

 ، ساختمان قصرپارس11تاچارا، كوچه آدرس: خيابان 

 تحصيالت -3

 تاریخ اخذ مدرک اخذ مدرکمحل  گرایش رشته تحصيلی مقطع تحصيلی

 1366 شيراز  مدیریت صنایع كارشناسی ارشد

 1366 سيستان و بلوچستان  شيمی كارشناسی

 سوابق شغلی در دولت، نهادهای عمومی و انقالبی -0

 شروع و پایان سازمان سمت

كارشناس 

 تحقيقات
 1363 1362 شركت پشم شيشه ایران

 1360 1363 شركت پشم شيشه ایران مدیرتوليد

 1360 1360 شركت پشم شيشه ایران مدیر توليد و فنی

 تاكنون 1360 شركت پشم شيشه ایران مدیركارخانه

 

 

 



 سوابق شغلی در موسسات خصوصی و غير دولتی -1

 شروع و پایان سازمان سمت

    

 های خارجیتسلط به زبان -9

 سایر مالحظات ميزان تسلط مدرک معتبر زبان خارجی ردیف

 - خوب  انگليسی 1

 هاها و تخصصها، آموزشمهمترین دوره -6

 توضيحات عنوان

  EFQMدروه تعالی سازمانی

دوره ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های 

 رمایه گذاری با نرم افزار كامفارس

 

 : های فردیها و تواناییمهارت -6

 های عمومی مهارتICDL 

  تومان در آن سال و ادامه تا كنون 0106660666 با صرفه جويي 4831تغيير فرموالسيون ساخت رزين در سال 

  طي دوران مديريت توليد و فني 4831ساله شركت در سال  06ثبت باالترين ميزان توليد در تاريخ 

  و بهينه سازي  31ميليارد تومان در سال  4از دستور خريد خارج كردن دو عدد ماشين فيبراژ با هزينه اي در حدود

حوي كه طي همان سال كمترين توقفات فني مربوط به اين دستگاه ها و بيشترين ماشين هاي موجود و به ن

 ميزان توليد ثبت گرديد و تا كنون نيز به نحو احسن در حال سرويس دهي مي باشد.

  تجربه انجام چندين مرتبه تعميرات و بازسازي كوره ذوب بصورت كامل و با امكانات داخلي وبدون نياز به مشاور

 خارجي

 


