
  

  

 مهدی حاجی بـابـا

                17/01/1359متولد : 
 

  .می باشد (رانـاژ در ایـان گذار صنایع ریخته گری و فروآلیـر حاجی بابا )بنیـوم جناب آقای علی اصغـنسل س ، مهدی حاجی بابا       

 استراتژی پیاده سازی سیستمهای مدیریت ، اقدام به با هدف ارتقاء سطح صنعت و نوآوری در شیوه  ایشان      
 رزیتان نموده اند که موجب موفقیت این شرکت شده است . شرکت

 مهدی حاجی بابا تفکرات و خط مشی

 حمایت از ارز تک نرخی -

 هیز ار نرخ گذاری دستوریپر -

 دراتیجوایز صا مجددحمایت از صادرات و برقراری  -

   فضای کسب و کاره حداکثری از توان اتاق بازرگانی در چهارچوب قانون بهبود استفاد -

 سوابق تحصیلی :
 

 متالورژی صنعتی –لیسانس مهندسی مواد  •

 رتبه اول در دوره مالی مدیریت صنعتی •

 گواهی کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای مدیریت بنگاه های اقتصادی پس از هدفمندی یارانه ها •

 گواهی دوره تخصصی مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی •

 بازار جهانیگواهی هشتمین دوره مدیریت  •
 

موقعیت شغلی :                   
 

 مدیریت عامل شرکت رزیتان •

 ذوب فلزات رئیس هیئت مدیره شرکت کارآفرینان صنعت •

 عضو هیئت مدیره شرکت فروآلیاژ ایران •

 عضو هیئت مدیره شرکت فروسیلیس ایران •

 عضو هیئت مدیره انجمن کامپوزیت ایران •

 رزین و محصوالت وابستهتولیدکنندگان رنگ و  عضو علی البدل هیئت مدیره تعاونی •
 

         وابق شغلی :س     

 ذوب فلزات عضـو هیئـت مدیره شـرکت کارآفرینان صنعت •

 عضو هیئت مدیره شرکت فرافرین •

 قائم مقام شرکت صنایع فروآلیاژ ایران •

     بازرگانی آهن آالت ساختمانی و صنعتی •

 



 
 موفقیت ها :

 

 نمدیران جوا تولیدکنندگان و جشنواره ملیمین مدیر جوان منتخب در شانزده •

 برای شرکت رزیتان صادرکننده نمونه ملیکسب افتخار  •

 برای شرکت رزیتان واحد نمونه صنعتی استان قزوینکسب افتخار  •

 برای شرکت رزیتان صادرکننده نمونه استان قزوینکسب افتخار  •

                  برای شرکت رزیتان واحد برگزیده رعایت حقوق مصرف کنندگانکسب افتخار  •

 برای شرکت رزیتان افتخار ملی –واحد برگزیده جشنواره تولید ملی کسب افتخار  •

  برای شرکت رزیتان واحد برگزیده در جشنواره ملی حاتمکسب افتخار  •

    برای شرکت رزیتان  (  AEO)فعال اقتصادی مجاز کسب عنوان  •
 

   مورد حمایت :
 

 انجمن تولیدکنندگان رنگ ، رزین ایران  •

 انجمن صادرکنندگان صنعتی ، معدنی و خدمات مهندسی  •

 انجمن کامپوزیت ایران •
 

 عضویت ها :
 

 عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان •

 عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین •

 عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق •

 عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه •

 روسیهعضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و  •

 ترکیهعضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و  •

 عمانعضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و  •

 عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا •

 اماراتعضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و  •

 عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر •

 رزین ایران و رنگ کنندگان تولید انجمن عضو •

 اتحادیه صادر کنندگان استان قزوین •

 مهندسی عضو انجمن صادرکنندگان، صنعتی، معدنی وخدمات •

 رنگ و محصوالت وابسته کنندگان تولید شرکت تعاونی عضو •

 عضو انجمن کامپوزیت ایران     •

   ایرانعضو انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری   •

   معادنصنایع و  سعهعضو انجمن تخصصی مراکز تحقیق و تو •

 عضو انجمن علمی ریخته گری ایران •

 نخانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایرا •

 
 


