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رزومه

:یمشخصات شخص-1
مصطفی : نام 

امام پور : نام خانوادگی 

1347: سال تولد 

رشته صنایع چوب و کاغذ–دانشگاه علوم و تحقیقات تهران دانشجوي دکترا: تحصیالت 

emampourmos@yahoo.comEmail :09126382278:  تلفن تماس

:سوابق تحصیلی-2
1393کارشناسی ارشد ،رشته حفاظت و اصالح چوب،سال اخذ 

"و یک چوب وارداتی فرآوري شده) تبریزي(هاي صنوبرمقایسه مقاومت به آتش چوب"عنوان پایا نامه

1370ی ،رشته صنایع چوب و کاغذ ،سال اخذ کارشناس

"شتربررسی مدیریت تولید در کارخانه صنایع چوب "عنوان پایا نامه

سوابق شغلی-3

: محل خدمت فعلی 

تاکنون 1389بهمن 4مدیر کمیته استاندارد مرکزمطالعات و پژوهش هاي لجستیکی  از -1-3

تا کنون  3/9/93در لجستیک  از مدیر کمیته آینده پژوهی و رصدنوآوري -2-3

تا کنون 1392مدرس واحدهاي درسی بسته بندي در رشته زنجیره تامین دانشگاه علمی کاربردي دستواره از سال -3-3

//:packaging@ihu.ac.irhttpمدیر اجرایی فصلنامه علمی وترویجی علوم و فنون بسته یندي     -4-3
packaging.ihu.ac.ir  / Email

مرکزمطالعات و پژوهش هاي لجستیکی دانشگاه جامع امام 1388بهمن الی بهمن 1384کارشناس عالی استاندارد اقالم از سال -5-3

)ع(حسین

مرکزمطالعات و پژوهش هاي لجستیکی دانشگاه جامع امام 1389الی بهمن 1388مدیر گروه بسته بندي از سال بهمن -6-3

)ع(حسین

1385تا 1383سال هاي شته بسته بندي در دانشگاه علمی وکاربردي وزارت جهاد و کشاورزيمشاوره ر-7-3

1384مشاور بسته بندي شرکت آذین بسته آریا در سال -8-3

با حکم رسمی1384عضو کمیته ملی تدوین استاندارد در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سال -9-3

mailto:emampourmos@yahoo.com
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1381_86له صنعت بسته بندي عضو هیأت تحریریه مج-10-3

1383_84عضو هسته علمی تعیین واحد درسی رشته دانشگاهی بسته بندي در وزارت جهاد سازندگی و کشاورزي -11-3

تا کنون1390مشاوره رشته بسته بندي در دانشگاه علمی وکاربردي  دستواره سال هاي -12-3

براي دانشجویان کارشناسی رشته 1377_78طی سال تحصیلی ) ع(ه امام حسین مدرس درس کارگاه بسته بندي در دانشگا-13-3

نگهداري

12/8/94مورخ 164995طی نامه شماره 1394هیئت موسس و نایب رئیس انجمن ري بسته بندي ایران سال -14-3

شرکت شهرك هاي صنعتی استان قزوین   –29/6/93عضو هیات داوران مسابقه ملی طراحی -15-3

1394-93مشاور بسته بندي شرکت سنجش گستر دانا در سال -16-3

:سوابق دوره هاي آموزشی طی شده -4
1380_1378آموزش زبان انگلیسی طی شش ترم از مرکز انستیتو ایز ایران در سال هاي -1-4

21/6/1372وزارت بازرگانی در سال _آموزش دوره بسته بندي از مرکز توسعه صادرات ایران -2-4

1372آموزش طراحی بسته بندي و نقش آن در صادرات از وزارت صنایع در سال -3-4

1372آموزش آشنایی با صنعت بسته بندي و اهمیت آن در صادرات از وزارت صنایع در سال -4-4

1383آموزش استانداردهاي جهانی ایزو از نمایندگی ایزو در ایران در سال -5-4

1383تی از دانشگاه تهران در سال . آموزش اي -6-4

1372داس از وزارت کار و امور اجتماعی در سال / بسیک / آموزش مبانی کامپیوتر -7-4

1373از مرکز تحقیقات کامپیوتر و الکترونیک دانشگاه در سال ) مقدماتی(آموزش اتوکد -8-4

1ICDLآموزش   -9-4

2ICDLآموزش   -10-4

1384آبان ماه WORD  PXآموزش  -11-4

1386تیرماه POVER POINT  PXآموزش -12-4

1386وزارت دفاع پاییز -آموزش اصول و مبانی کالیبراسیون -13-4

پالستیکی هاي بسته بندي و اهمیت آن در برابر گازها و بخارها سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آموزش ویژگی-14-4

1388سال 

1389از طریق موسسه رسمی توف آلمان در ایران پاییز ISO 9001:2008آموزش -15-4

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی           –8/5/85آموزش ارگونومی و آنتروپومتري نظامی -16-4

1390اول و دوم آذر ماه –ی لجستیک و زنجیره تامین کاال حضور در دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس مل–17-۴

1391آذر ماه 27و 26–حضور در پنجمین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین کاال -18-4

1385آبان ماه Access XPآموزش –19-۴

1385خرداد ماه EXCEL XPآموزش  -20-4

1389مهرماه  17و 18در اولین کنگره سراسري استانداردسازي فرآیندهاي صنعتی حضور -21-4

معاونت پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهی             27/02/1391آموزش چگونگی داوري مقاالت علمی -22-4

انجمن آینده نگري ایران           - 1395آموزش آینده نگري خرداد ماه -23-4
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:زمینه هاي تخصصی و تحقیقاتی-5
رشته بسته بندي-

:سوابق پژوهشی -6

:مقاالت چاپ شده-1-6

83شهریور 61صنعت بسته بندي شماره دانستنی هایی در مورد بسته بندي قطعات           _قابل توجه خودروسازان -1-1-6

83شهریور 61انع سوء استفاده کنندگان از کاال                         صنعت بسته بندي شماره رعایت الزامات برچسب زنی م-2-1-6

83مهرماه 62معرفی قوانین بسته بندي هاي چوبی                                                         صنعت بسته بندي شماره -3-1-6

83مهرماه 62صنعت بسته بندي شماره لفاف پیچی با روشهاي ساده      -4-1-3

83مهر ماه 62روشهاي آزمون انواع بسته بندي ها                                                         صنعت بسته بندي شماره  -5-1-6

83آبان 63صنعت بسته بندي شماره   )قابل توجه فروشگاه هاي زنجیره اي(مرحله دریافت تا مصرف بسته بندي و بازرسی از -6-1-6

83آذر 64صنعت بسته بندي شماره )                                             بخش اول(بسته بندي ، انرژي و انتخاب صحیح -7-1-6

83بهمن 65صنعت بسته بندي شماره )                                           دومبخش(بسته بندي ، انرژي و انتخاب صحیح -8-1-6

83بهمن 65صنعت بسته بندي شماره بسته بندي الیاف زراعی و مواد بسته بندي               -9-1-6

83اسفند 66مروري بر اهداف                    صنعت بسته بندي شماره ) قسمت اول(بسته بندي در لجستیک هاي نظامی -10-1-6

84اردیبهشت 67صنعت بسته بندي شماره شناخت عناصر محیطی           ) قسمت دوم(بسته بندي در لجستیک هاي نظامی -11-1-6

84اردیبهشت 67صنعت بسته بندي شماره )    رعایت استانداردها(حفظ ضابطه هاي بسته بندي مواد غذایی -12-1-6

84خرداد 68صنعت بسته بندي شماره بسته بندي هاي مصرفی و روشهاي جمع آوري نیازهاي مصرف کنندگان-13-1-6

84خرداد 68بسته بندي شماره تست و بازرسی براي بسته بندي                                                             صنعت--14-61

خرداد 68صنعت بسته بندي شماره مهمترین ویژگیهاي یک بسته بندي نظامی ) قسمت سوم(بسته بندي در لجستیک هاي نظامی -15-1-6

84

84تیرماه 69صنعت بسته بندي  شماره)                  رادیوایزوتوپ ها ، پسمان ها(بسته بندي مواد خطرناك مواد پرتوزا -16-1-6

84مردادماه 70نیازمندي هاي استانداردي بسته بندي                                                     صنعت بسته بندي  شماره -17-1-6

84شهریورماه 71شماره وظایف بسته بندي                                                                        صنعت بسته بندي  -18-1-6

84آبانماه 73احترام به مشتري احترام به بسته بندي کاال با ایجاد فرهنگ بسته بندي                صنعت بسته بندي شماره -19-1-6

84آبانماه 73بندي شماره بسته بندي در گذر زمان                                                                       صنعت بسته -20-1-6

84آذرماه 74محاسبات در خدمت بسته بندي                                                             صنعت بسته بندي شماره -21-1-6

84دیماه 75بسته بندي شماره الزامات بسته بندي رعایت قوانین                                                             صنعت-22-1-6

84بهمن ماه 76گذر بسته بندي ، عقب ماندگی ما ، دالیل و راهکارها                                صنعت بسته بندي شماره -23-1-6

84همن ماه ب76صنعت بسته بندي شماره مغایرت بسته هاي مواد غذایی با سایر بسته هاي یکبار مصرف و چند بار مصرف -24-1-6

84سال 283استانداردها آسان و سودآور                                                                 ماهنامه صنعت چاپ شماره -25-1-6

1385خردادماه 14بسته بندي نظامی اهمیت ، شناخت و بررسی علمی مفهومی فناوري و توسعه صنعت بسته بندي شماره -26-1-6

1385مرداد ماه80تعاریف حمل و نقل و جابجایی کاال در انبار                                       صنعت بسته بندي شماره -27-1-6

85شهریور ماه 81حفظ کاال با ضربه گیرهاي درون بسته                                               صنعت بسته بندي شماره -28-1-6

85مهر ماه 83ضرورت توجه به ارتباط کاال با ویژگی هاي استاندارد بسته بندي                    صنعت بسته بندي شماره -29-1-6
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85آبان ماه 83مسائل مربوط به هنر در بسته بندي                                                       صنعت بسته بندي شماره -30-1-6

85آذر ماه 84صنعت بسته بندي شماره )                             قسمت اول(نگرشی بر توسعه و برنامه ریزي بسته بندي -31-1-6

85دي ماه 85صنعت بسته بندي شماره قسمت دوم                            -برنامه ریزي بسته بندي_نگرشی بر توسعه -32-1-6

بهمن و 87و 86و الزامات استاندارد بسته بندي شناسایی یک بسته استاندارد   صنعت بسته بندي شماره آگاهی از اهمیت -33-1-6

85اسفند ماه 

86فروردین و اردیبهشت 88بسته بندي در صنایع الکترونیک و قطعات مربوطه                    صنعت بسته بندي شماره -34-1-6

86خردادماه 89در حمل و نقل                                         صنعت بسته بندي شماره نگرش سیستمی بر بسته بندي -35-1-6

86تیرماه 90مروري بر چند الزام در طراحی سیستم بسته بندي تجاري و غیر تجاري              صنعت بسته بندي شماره -36-1-6

مهرماه93صنعت بسته بندي شماره شناخت علمی بسته بندي بر اساس مدارك        -40-1-6

86آبان 94معرفی مواد محافظ بسته بندي براي ارسال سالم کاال در صادرات                         صنعت بسته بندي شماره -41-1-6

86آبان 94کشی                       صنعت بسته بندي شماره بسته بندي اصولی ضامن حفظ سالمت لوازم منزل در اسباب-42-1-6

86آذرماه 85جعبه هاي چوبی مواد ، اجزاي اتصال دهنده و متعلقات تکمیل کننده                 صنعت بسته بندي شماره -43-1-6

اوري و توسعه صنعت بسته بندي معرفیشناساها،ویژگی ها نکات و ضرورت ها در بسته بندي محصوالت صادراتی  فن-44-1-6

86دیماه 31شماره 

86دیماه 96صنعت بسته بندي شماره بخش دوم–جعبه هاي چوبی رعایت الزامات مونتاژ جعبه هاي چوبی -45-1-6

86بهمن ماه 97بندي شماره رعایت نکات و الزامات استانداردي در بسته بندي مواد پرتوزا                    صنعت بسته -46-1-6

86اسفندماه 98بسته بندي یکی از موانع رشد استراتژیک صادرات                                     صنعت بسته بندي شماره -47-1-6

1389رویجی بسته بندي بهار الزامات استانداردبسته بندي                                                        فصلنامه علمی و ت-48-1-6

1389بسته بندي پوشاك                                                               فصلنامه علمی و ترویجی بسته بندي تابستان -49-1-6

1389م و فنون بسته بندي پاییز بسته بندي تجاري                                                   فصلنامه علمی و ترویجی علو-50-1-6

1389بسته بندي نظامی                                                  فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندي زمستان-51-1-6

1390بندي بهارهاي بسته بندي قطعات و لوازم حساس الکترونیکی     فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بستهروش-52-1-6

1390فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندي تابستانبندي و توسعه منابع انسانیبسته-53-1-6

1390معرفی روش ها و الزامات مهم در بسته بندي مواد پرتوزا   فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندي زمستان-54-1-6

1391آبان و آذر 139و138بسته بندي مواد غذایی براي فضانوردان                                   صنعت بسته بندي شماره -55-1-6

1391فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندي پاییز بندي انواع مهماتبندي بستهمعرفی طرح طبقه-56-1-6

1392فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندي بهار هاي غذا به روش جریان الکترومغناطیسی فزایش زمان ماندگاري بستها-1-6- 57

1392فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندي تابستان بنديهاي نوین در صنعت بستهمعرفی فّناوري-58-1-6

1393فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندي بهار همات و لجستیک نظامی            بندي مبسته-59-1-6

1394فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندي تابستان بندي    ضرورت توجه به مدیریت در صنعت بسته-60-1-6

فصلنامه علمی و ترویجی بندي کاال از طریق اشباع کردن با روش بتلآتش براي بستهسازي چوب تبریزي در برابرمقاوم-61-1-6

1393علوم و فنون         بسته بندي تابستان 

فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته مواد غذاییرسانی انواع ظروفدرب و نکات اطّالعراهنماي طراحی بدنه،-62-1-6

1395بندي بهار



5

...مقاالت ارایه شده در سمینارها ،کنفرانس ها و-2-6
مشتریانمنديبسته بندي براي رضایتضرورت و اهمیت توجه به" ارایه مقاله مشترك به همراه محسن رحمتی با عنوان -1-2-6

)1393چهارم تیرماه (در اولین همایش  بررسی  نقش بسته بندي در ایجاد ارزش افزوده شرکت شامخ خودرو "صادراتوتوسعه

در دومین همایش ملی فن )مقایسه کندسوز کردن چوب تبریزي و نراد تیمار شده با سه ماده شیمیایی(ارایه مقاله پوستري-2-2-6

دانشگاه آزاد اسالمی چالوس-) 1393مهر ماه و اول آبان ماه 30(آوري هاي نوین در صنایع چوب و کاغذ

در دهمین کنفرانس ملی نگهداري و "مقاوم سازي چوب در برابر آتش براي استفاده محصوالت دفاعیفناوري" ارایه مقاله-3-2-6

)1394آبان16-17(تعمیرات 

در دهمین کنفرانس ملی نگهداري و تعمیرات "VCIو مراقبت از قطعات با فیلم بسته بندي نگهداري"پوستري ارایه مقاله-4-2-6

)1394آبان17-16(

) کاربردي –علمی (در کتاب اولین همایش سراسري "مراحل بسته بندي در نگهداري اقالم "ه مقاله تحت عنوان ارائ-5-2-6

1380بهمن ماه سال نگهداري اقالم                                                                                                                

1374در اولین سمینار علم لجستیک بهمن ماه معرفی بسته بندي هاي نوین مقاله ارایه-6-2-6

1377بهمن ماه سخنرانی در کارگاه آموزشی کنترل کیفیت و بسته بندي-7-2-6

.کتاب هاي انتشار یافته- 6- 3

انتشارت فرات–ی هاي لجستیکمرکز مطالعات و پژوهش–1388بندي سال تالیف کتاب مبانی طراحی بسته-1-3-6

)ع(در دست اقدام شوراي نشر دانشگاه جامع امام حسین1395نقش بسته بندي در زنجیره تامین  سال -2-3-6

عضویت در انجمن هاي علمی -4-6

انجمن لجستیک-1-4-6

داوري مقاالت-5-6
1393مهرماه 29داوري طراحی در مجموعه شهرك  صنعتی قزوین  -1-5-6

داروي سه مقاله مربوط به حوزه بسته بندي در دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره -2-5-6

) 130آذرماه 2و 1(تامین 

مشارکت در طرح هاي تحقیقاتی-6-6
1385مجري پروژه استاندارد بسته بندي اپتیک به سفارش شرکت صنایع اپتیک اصفهان سال -1-6-6

1387- 88مجري پروژه استاندارد بسته بندي اقالم اپتیک و الکترواپتیک موسسه استاندارددفاعی ایران سال -2-6-6

1386-87مجري پروژه استاندارد بسته بندي اقالم عمومی براي ذخیره سازي در شرایط نامتقارن در سال-3-6-6

1386-87در سالمجري پروژه تجدیدي نظر بیت عنوان کتاب بسته بندي-4-6-6

1386-87مجري پروژه تهیه دو عنوان کتاب بسته بندي در سال -5-6-6

1387-88براي نگهداري در دریا سال مواد خطرناك مجري پروژه استاندارد بسته بندي -6-6-6

1387- 88سال )ساحل دریا(با توجه به شرایط خشکی مواد خطرناك بسته بندي مجري پروژه -7-6-6

1392–93ناجا–پروژه طراحی بسته بندي امنیتی مجري -8-6-6
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1390سال مواد خطرناك بسته بندي مجري پروژه -9-6-6

1390) شرکت تور شیمی پارس(ناظر پروژه بهینه سازي بسته بندي حشرات و سوسک ها -10-6-6

1390- اي تحولی و ارائه رویکردهمواد خطرناك شناسایی رویکردهاي بسته بندي مجري پروژه مدیر پروژه-11-6-6

1391بررسی و معرفی انواع روش هاي بسته بندي نوین و هوشمند روز دنیا با تأکید بر جیره هاي غذایی مجري پروژه-12-6-6

مشاور اولین نرم افزار اطالع رسانی بانک اطالعات بسته بندي در کشور-13-6-6

ندي مشاوره تخصصی براي تهیه نرم افزار سیستم خبره بسته ب-14-6-6

افتخارات کسب شده -7-6

12/8/86س مورخ /207/180-46/1014طی حکم  ) ع(پژوهش گر نمونه دانشگاه امام حسین-1-7-6

دریافت لوح تقدیر از مرکز مطالعات و پژوهش هاي لجستیکی از بابت دریافت مقاوم نخست اهل قلم در بیست و سومین -2-7-6

1389ال نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در س

1395مدیر نمونه سال-3-7-6

سوابق تدریس-8-6
در دانشگاه علمی 25/3/93و 20/11/92جلسه دو ساعته مورخ 14تدریس بسته بندي براي رشته زنجیره تامین به مدت -1-8-6

کاربردي دستواره

در دانشگاه علمی 19/4/93و 11/4/93تدریس بسته بندي براي رشته انیارداري نیروي دریایی  به مدت هشت ساعت مورخ -2-8-6

کاربردي دستواره

در دانشگاه علمی 25/5/93و 10/4/93جلسه دو ساعته مورخ 14تدریس بسته بندي براي رشته زنجیره تامین به مدت -3-8-6

کاربردي دستواره

در شرکت سنجش گستر دانا9/7/93و 7/7/93ساعته دو جلسه در مورخ 16تدریس بسته بندي براي بازرسان به مدت -4-8-6

در دانشگاه علمی کاربردي دستواره12/12/94ساعته  و جلسه در مورخ 4به مدت مواد خطر ناك تدریس بسته بندي  -5-8-6

1395تیرماه 30)   هشت ساعت(آموزش بسته بندي ویژه اقالم اپتیک اصفهان-6-8-6

25/05/95تاریخ تهیه 



Filename: امام یئتشده یکنواخترزومھ   
پور موسس

Directory: C:\Users\work5\Desktop
Template:

C:\Users\work5\AppData\
Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title: رزومھ
Subject:
Author: Farhoudi
Keywords:
Comments:
Creation Date: 8/15/2016 6:54:00 PM
Change Number: 18
Last Saved On: 9/27/2016 9:30:00 AM
Last Saved By: work5
Total Editing Time: 59 Minutes
Last Printed On: 9/27/2016 9:30:00 AM
As of Last Complete Printing
 Number of Pages: 6
 Number of Words: 2,370
 Number of Characters: 10,447


