گروه آموزشی و مشاوره ای دکتر محمود آسیاچی
سیستمها و روشهای نوین مدیریتی  ،استراتژیک  ،بازاریابی و فروش  ،مدیریت ژاپنی  ،تعالی سازمانی

به نام خدا
حضور محترم مديريت:
-1نام و نام خانوادگي  :دکتر محمود آسياچي
-2تاريخ و محل تولد  - 6431 :تهران
 -3وضعيت تاهل  :متاهل

تلفن 23121312133 :
Gmail : drasiachi@gmail.com
Email : m_asiachi_tng@yahoo.com

 -1سوابق کاری:
 بيش از  22سال سابقه اجرايي در رده های مديريتي مدرس دانشگاه تهران و کارشناس برتر صدا و سيما -1-1مدرس و مشاور مديريت استراتژيک و آينده پژوهي و سناريو نويسي
 -1-2مدرس و مشاور توسعه بازاريابي و فروش و مديريت برند و کارآفريني
 -1-3مربي توليد/خدمات ناب ( شرکت تويوتا از طرف بهره وری آسيايي ) APOمدرس و
مشاور بهره وری  ، SS ، 5S ،حذف اتالفها و هزينه ها  ،بهبود توليد و فرايند ها  ،کايزن
 -1-1مشاوره و استقرار انواع سيستمهای مديريتي در بيش از  022سازمان و اخذ انواع گواهینامه های
 ISO9000و  ISO14000و  GMPو  ISO22000و ISO 29000و  ISO17025و ISO 13485و ISO
 10002و سایر سیستمهای
-1-5مشاور مديريت در زمينه ارزيابي و عارضه يابي سازمانها براساس مدلهای EFQM
 -1-6مشاور اجرايي مباحث فوق در بيش از  022شرکت دولتي و خصوصي

 -5سوابق مشاوره ای و آموزشي:
 مربي توليد/خدمات ناب و مدرس دوره های  MBAو DBA -مدرس آکادمي کسب وکار بن

ژيوار( اولين آکادمي بين المللي  ILOدر ايران )

 مدرس سازمان مديريت صنعتي کارشناس تلويزيوني شبکه جهاني جام جم 1و2و (3برنامه تجارت جهاني ايرانيان ) و کانال  1و  5سراسری کارشناس برتر راديو اقتصاد و راديو ايران (برنامه مهارتهای اقتصادی  ،صدای مشاور مديريت  ،پاتوق اقتصادی )درزمينه های مديريت،کيفيت ،استراتژی ،بازاريابي و فروش ،مديريت ژاپني وتعالي سازماني
آدرس :تهران  -جنت آباد
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مدرس دوره های مديريتي و  DBAو ( mini MBAگرايشهای کسب و کار  -استراتژی – بهره وری – بازاريابي و فروش– مديريت منابع انساني ) در موسسات آموزشی
 مسئول توسعه و راه اندازی شواری مبلغان سند چشم انداز ايران  1121در استانهای مازندران و گلستان عضو هيئت رئيسه شورای عالي سياست گذاری سند چشم انداز ايران  1121استان تهران مدرس و مشاور انجمن مهندسین صنایع ایران و کارآفريني-

مدرس مراکز آموزش بازرگاني در کليه استانهای کشور (در خصوص بازاريابي و

فروش و  CRMو توليد ناب)
 مدرس تائید شده در زمینه سیستمها و ابزارهای نوین مدیریتی در شرکتهای گواهی دهنده بین المللی ) (CBاز قبیل TUV :آلمان، ALLIANCEآمريکا IMQ Academy ،ایتالیا و  Federationسوئیس و ...
 مدرس مجموعه راهبران پتروشیمی (آموزشگاه کلیه مجموعه های وزارت نفت) در خصوص کليه مباحث EFQM مدرس و ارزیاب مدل سرآمدی و تعالی سازمانی  EFQMدر موسسه مطالعات و بهره وری نیروی انسانی مدرس و سر ارزیاب مدیریت تکنولوژی و سرارزیاب مدل  EFQMدر وزارت نیرو ( شرکت متن) مدرس اداره فنی و حرفه ای کشور دارای کارت مربیگری و تدریس در زمینه مدیریت و کارآفرینی مدرس مورد تائید آموزشگاه های اتکا ( وابسته به وزارت دفاع) و مدیریت آموزش استانداری های کشور مدرس و مربي مباحث توليد ناب (  –5Sنظام پيشنهادات – کايزن – کانبان –– JITبهره وری – کاهش اتالفها ) و اجرایآنها در بيش  52شرکت داخلي
 عضو کميته علمي و سخنران سمینارهای مدیریت برند  ،فروش ،بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری ( )CRMو استراتژی سخنران و مدرس کارگاه سمینارهای مدیریت و اقتصاد رسانه و توسعه کسب وکار – مدیریت کار آفرینی -کميته علمي و يا سخنران سمینارهای مدیریت ژاپنی (آراستگی محیط کار ( )5Sو نظام پیشنهادات  ،کایزن و تولید ناب)

 -6سوابق تحصيلي:
مدرک

محل تحصيل

رشته و گرايش

معدل

دکتری

دانشگاه  IOWHEامريکا

دکترا مهندسي صنايع  -مديريت استراتژيک

A

کارشناسي ارشد

دانشگاه  IOWHEامريکا

کارشناسي ارشد مهندسي صنايع -مديريت

A

عمليات توليد
دکتری

دانشگاه علمي کاربردی

دکترا  DBAگرايش بازاريابي و فروش

کارشناسي ارشد

دانشگاه علم و صنعت

کارشناسي ارشد صنايع -مديريت سيستمها و

کارشناسي

دانشگاه آزاد اسالمي

A
10/22

بهروری
ديپلم

آدرس :تهران  -جنت آباد

هنرستان امام صادق(ع)

مهندس صنايع-توليد صنعتي

16/65

فني -ماشين ابزار

____
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 -0دوره های آموزشي تخصصي/مهارتي:
 مربيگری کليه سيستمهای مديريت کيفيت طرح ريزی کيفيت (موسسه مطالعات و بهره وری) آشنايي و مستند سازی و مميزی ( ISO9000موسسه مطالعات و بهره وری) سرمميزی ( ISO9000شرکتهای ) QMI,RW TUV,SGS فنون آماری(موسسه مطالعات و بهره وری) کاليبراسيون ( موسه مطالعات و بهره وری) آشنايي و مستند سازی( HACCPشرکتهای )QMI, RW TUV مميزی ( HACCPشرکتهای )QMI, RW TUV آشنايي ،مستندسازی و مميزی ( ISO 14001شرکت ) RW TUV توليد ناب و کايزن و ( 5S,TQMاستاد اوساکي) شرکت تويوتا ژاپن ( 11ماه) از طرف APO تربيت ارزياب مدل ( EFQMسازمان جايزه ملي تعالي سازماني و شرکت  Allianceآمريکا) -کارگاه آموزشي بازآموزی ارزيابان ( موسسه مطالعات و بهره وری)

 کارگاه آموزشي تکميلي سرارزيابان مدل  EFQMويرايش 2212 مدرس ارشد مدل  EFQM:2013و ارزياب ارشد مدل براساس منطق RADAR -مدرس ارشد مدل تعالي منابع انساني و ارزياب مدل براساس منطق RADAR

 -1تاليفات آموزشي:
 -1-1کتب تاليفي:
 -تعالي سازماني EFQM:2010

 -اصول و فنون مذاکره

 -تکنيکهای فروش موفق

 -مديريت ارتباط با مشتری ()CRM

 -اصول مديريت فروشگاه

 -مديريت و برنامه ريزی استراتژيک

 -کايزن (بهبود مستمر)

 -آراستگي محيط کار ()5S

 -توليد به هنگام ()JIT

 -توليد و خدمات ناب

آدرس :تهران  -جنت آباد
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 -1-2جزوات آموزشي:
سیستمهای مدیریت کیفیت ISO 9001

سازمانهای قرن بیست و یکم

مدیریت گروههای کاری

سازمانهای یادگیرنده

دوره های سرپرستی

مدیریت ایمنی غذا

GMP, HACCP

مدیریت دانش و سرمایه های فکری

مدیریت اجرایی

مدیریت ایمنی کار

OHSAS 18001

مدیریت منابع انسانی

تئوری عمومی سیستمها

اندازه گیری رضایت مشتری CSM

سیستم کانبان

مدیریت اعتراض مشتریان

اصول فن بیان و سخنرانی

فنون آماری

اصول مدیریت کیفیت

ISO 14001

مدیریت زیست محیطی

-3سوابق تدريس:
الف) آموزشهای بازاريابي و فروش:
 -1مشتری مداری و تبليغات

 -2اصول و فنون مذاکره  /فنون برگزاری جلسات داخلي

 -3شناسايي و ارزيابي بازار هدف

 -1مديريت شکايت مشتريان

 -5مديريت ارتباط با مشتری ()CRM

 -6اندازه گيری رضايت مشتری ()CSM

 -0تکريم ارباب رجوع (شرکتهای دولتي)

 -3فروشنده و فروش حرفه ای (بازاريابي و فروش)

 -1مديريت برند  /استراتژی برند

 -12زنجيره ارزش و بهبود آن

 -11تکنيک های فروش خالق

 -12مديريت تحليل رفتار مشتريان  /مصرف کنندگان

 -13مديريت فروشگاه

 -11استراتژی بازاريابي و فروش

 -15مديريت بازاريابي و فروش(توليد – خدمات)

 -10مشتری مداری/بازاريابي بانکها و موسسات مالي

 -16استراتژيهای بازاريابي و فروش
 -11روشهای جذب مشتری

 -13اصول قيمت گذاری محصول/خدمات

 -22فن بيان و سخنوری مديران فروش و بازاريابي

 -23طراحي برنامه بازاريابي و فروش

 -21مديريت خدمات پس از فروش

 -21مديريت شرکت در نمايشگاه

 -22استراتژيهای رقابتي در بازاريابي و فروش

 -25تدوين طرح (تجاری) کسب و کار ( ) BP

ب) آموزشهای مديريت ژاپن
 -1آراستگي محيط کار ( 5Sتا سطح مربيگری)

 -2نظام پيشنهادات ( SSتا سطح
مربيگری)

 -3کايزن (بهبود مستمر)

 -1مديريت توليد و خدمات ناب

 -5توليد به هنگام JIT

 -6کانبان

 -0نقشه برداری جريان ارزش

 -1توليد کششي

 -3تعويض قالبها (فرآيند توليد) در کمتر از 12دقيقه

 -12مفاهيم و اصطالحات توليد ناب

()SMED
 -11مديريت کيفيت جامع ()TQM
 -12بهبود توليد و کاهش هزينه ها و پيشبرد توليد
 -11مديريت گروههای کاری و هفت ابزار آماری

آدرس :تهران  -جنت آباد

 -13اصول خلق کيفيت و ثروت (تعاليم دکتر
دمينگ)
 -15خطا ناپذيری توليد (پوکايوکه)
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 -16مديريت مشارکتي  /کار تيمي/گروه های کاری

 -10مديريت و چرخه و ابزارهای بهره وری

 -11خدمات و تفکر ناب

 -13بهبود خط توليد در توليد ناب

ج) آموزشهای مديريت
 -1مديريت و برنامه ريزی استراتژيک

 -5آينده پژوهي

 -2کارت امتيازی متوازن ()BSC

 -6آينده سازی

 -3بنچ مارکينگ

Bench Marking

 -0سناريو نويسي

 -1استراتژيهای اقيانوس آبي و قرمز

 -1تفکر استراتژيک

 -3مهندسي مجدد فرآيند های کسب و کار ()BPR

 -12خلق سازمانهای استراتژی محور براساس BSC

 -11مديريت تکنولوژی (شناسايي ،انتقال  ،بکارگيری)

 -12کنترل برنامه های استراتژيک و عملياتي

 -13مديريت آينده

 -11مديريت و استراتژی منابع انساني

 -15مديريت رفتار سازماني (مديريت انگيزش ،ارزيابي

 -16مديريت فرايند کسب و کار ( )BPMو

عملکرد کارکنان ،تفويض اختيار ،تضاد يا تعارض،
رهبری ،توسعه منابع انساني ،ساختار سازماني،
مديريت استرس ،مديريت تحول  ،مديريت زمان،
خالقيت  ،اخالق حرفه ای)
 -13فن بيان و سخنوری مديران و مدرسان
 -22هوش هيجاني EQ

تفکر سيستمي
 -10مديريت دانش (آشنايي  ،نقشه  ،استراتژی ،
استقرار و اجرا )
 -11مديريت سيستم های اطالعاتي MIS
 -21مديريت زنجيره تامين  / SCMمديريت و اصول
برونسپاری

 -22مديريت تصميم گيری و حل مسئله

 -23مديريت و سازمان دهي

 -21اصول و مهارتهای سرپرستي

 -25مديريت تغيير و تحول

 -26مديريت عمومي

 -20انواع سيستمهای مديريتي ISO

 -21مهارتهای دهگانه مديران

 -32مديريت اجرايي

 -23دوره های جامع مديريت کوتاه مدت ( 112ساعت) در

 -31کارآفريني و انواع آن

 1گرايش شامل :بازاريابي و فروش  ،استراتژی ،
اجرايي  ،بهره وری

 -32دوره های مديريت  106 ( mini MBAساعت)
در  1گرايش شامل :بازاريابي و فروش  ،استراتژی ،
اجرايي  ،بهره وری

د) آموزشهای تعالي سازماني
 -1آشنايي با مدل EFQM:2013

 -2تدوين اظهار نامه براساس EFQM:2013

 -3تربيت ارزياب مدل  EFQMبراساس منطق RADAR

 -1متدولوژی اولويت بندی پروژه های بهبود
درEFQM

 -5روشهای خود ارزيابي در مدل EFQM

آدرس :تهران  -جنت آباد

 -6تحليل شاخص های کليدی عملکرد KPI
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