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مدیران

هیات مدیره
اعضاي هیات مدیره

ايسوابق تحصیلی و حرفهسمتنام خانوادگیونامردیف

1

عقیل طالبی
نائب رییس 

هیات 
مدیره و 
مدیرعامل
(موظف)

تحصیالت:
1374کارشناسی مهندسی متالورژي دانشگاه صنعتی شریف -1
1377کارشناسی ارشد مهندسی متالوژي دانشگاه تهران -2

اي:سوابق حرفه
10012-1استاندارد ایزو کالیبراسیون عمومی و تشریح -3
ارورزان یزد ممیزي داخلی ایزو از شرکت پند-4
MICممیزي داخلی ایزو از شرکت -5
17025آشنایی با استاندارد ایزو -6
از اداره کل استاندارد و تحقیقات  (SPC)کنترل کیفیت آماري-7

ایران صنعتی
تحقیقات ) از اداره کل استاندارد و QFDبسط عملکرد کیفیت (-8

صنعتی خراسان
قوانین حقوقی اجراي استاندارد از اداره کل استاندارد و تحقیقات -9

صنعتی خراسان 
ارزیابی انطباق از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان -10
هاي ملی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی تدوین استاندارد-11

خراسان
ژاپن –هاي بازرگانی ایران مکاريکایزن از انجمن ه-14
) از انجمن مدیران صنایع خراسان �5پیاده سازي نظام آراستگی (-15
هاي جوشکاري، جوشکاري هاي تخصصی در زمینه روشگواهینامه-16
هاي صنعتی، جوشکاري مخازن تحت فشار، بازرسی جوش، جوشکاري لوله

ري و ......خطوط لوله، مواد مصرفی در جوشکا
سرپرست کنترل کیفیت شرکت جوش و اکسیژن ایران (الکترود رضا) -17

)1378-1382(
) 1382-1388مدیر کنترل کیفیت الکترود رضا (-18
در آزمایشگاه مرکز بررسی و تحقیق قند 17025مشاور پروژه ایزو -19

)1386-1385ایران (
-1383آزمایشگاه الکترود رضا (17025مدیر پروژه اجراي ایزو -20

1384(
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-1384متالوژي پودر خراسان(9001-2000مشاور پروژه ایزو -21
1383 (

-1381الکترود رضا (9001-2000کارشناس اجراي پروژه ایزو -22
1382(

)1390-1388مدیر کارخانه کیا الکترود شرق بجنورد (-23
تا کنون)-1391مدیر عامل شرکت کیا الکترود شرق (-24

2

داووديزهرا 

رئیس هیات 
مدیره

(غیرموظف)

سوابق تحصیلی:
لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسالمی-1

اي:سوابق حرفه
تاکنون)-1377(مدیرعامل شرکت بازرگانی فراهم ساز-1
تاکنون)-1385مدیره کیا الکترود شرق (عضو هیات-2
)1392-1388سال(مدیر خرید شرکت کیاالکترود شرق به مدت چهار-3

3

د اردبیلیوداو

عضو هیئت 
مدیره

(موظف)

سوابق تحصیلی:
نیشابورواحداسالمیآزاددانشگاه–حسابداريکارشناسی-1
بجنوردحکیماندانشگاه-حسابرسیارشدکارشناسی-2

اي:سوابق حرفه
الی1389بجنورد رضاامامبیمارستانترخیصحسابداري–حسابدار-1

1390
9113الی1390پویا خاورانپتروپیمانکاري–حسابدار-2
تا هم 1395از سال بجنوردشرقالکترودکیاشرکت–مالیمدیر-3

اکنون
ارزيصنعتی،مالی،حسابداريامورانجام-4

4

محمد رحیمی

عضو هیئت 
مدیره

(موظف)

سوابق تحصیلی:
از دانشگاه آزاد بجنورردکارشناسی برق -1

اي: سوابق حرفه
)1389-1387شرکت بازرگانی فراهم ساز بجنورد از سال ( -1
تاکنون)-1390شرکت تولیدي کیاالکترود شرق از (-2
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5

محمد توزنده جانی

عضو هیئت 
مدیره

(غیرموظف)

سوابق تحصیلی:
) کارشناس مهندسی برق (کنترل-1

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

اي:سوابق حرفه
)1379-1374(کارشناس تعمیرات برق از-1
سرپریت مهندسی برق پروژه کریستال مالمین پتروشیمی خراسان -2
)1379-1388(
)1390-1388(سرپرست بازرسی برق و ابزار دقیق-3
  )1390-1374(داره آموزش پتروشیمی خراسانارئیس -4

: اعضاي هیات مدیره2جدول


