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 :رزومه
 نام : محمدحسن 

 نام خانوادگی : امامی
 

  سوابق اجرائی

 

 مدیر تولید سیم و کابل ابهر 

  مدیرتولید شرکت یاتاقان بوش 

  مدیر استراتژیکRTI سازمان گسترش صنایع 

       عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران 

 رئیس بنیاد توانمندسازي منابع انساني ایران 

 ریت سبز ایرانانجمن مدی رییس 

  مدرس سازمان مدیریت صنعتي 

 عضو کمیته فني جایزه ملي کیفیت ایران 

  تا کنون 2008از سفیر سبز بنیاد جهاني انرژي 

 عضو کارگروه سبزGreen Desk  تا کنون 2011از 

 2019-2015 جامعه مدیري سبز اروپا رییس هییت مدیره 

 ه  عضو هییت مدیرSustain Ever co. 

 دار از ارزیاب شهر پایUnited Smart Cities 

  سوابق علمی

 طراح مدل جایزه ملي کیفیت ایران 

  جایزه مدیریت سبز ایرانمدل طراح 

  عضو کارگروه طراحي نشان بلوغHSE   ازEAGM 

 طراحي مدل کرامت انساني 

 طراح جایزه منابع انساني ایران 

 عضو کمیته طراحي مدل مدیریت سبز 

 ل سبزعضو کمیته طراحي مدل نشان محصو 

 عضو کمیته فني هتل سبز جامعه اروپا 

 :  ترجمه کتب 

 هندبوک ممیزي انرژي .1

 هندبوک اقتصاد محیط زیست .2

 راهنماي کسب و کار سبز .3

 بازاریابي سبز .4

 مدیریت منابع انساني سبز .5

 کسب و کار سبز و تغییرات آب و هوا .6
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 راهنماي مدیران براي رهبري .7

 ردپاي کربن در صنایع  .8

 مدیریت عملکرد   .9

10. NLP 
 بازاریابي .11

 توانمندسازي منابع انساني -تسهیل گري  .12

 مدیریت سبز .13

 مدل توانمند سازي منابع انساني  .14

 توانمندسازي منابع انساني .15

 رویکردهاي نوین مدیریت سبز .16

 فرایند سبز .17

 جلد 2بازرایابي سبز  .18

 نظریه شهروندمداري .19

 کشف توانمندي هاي منابع انساني .20

 طبیعت دوم .21

 انيراهبرد هاي نوین سرمایه انس .22

23. EFQM  2010ویرایش 

 عنوان کتاب ( 15استانداردبین المللي  اعتباربخشي  ) .24

 کسب و کار سبز  75 .25

 سرمایگذاري در جهان پایدار .26

 بیمارستان سبز .27

 نشان محصول سبز .28

 منابع انساني سبز .29

 :ناظر علمی کتب 

 ویرایش پنجم و ششم  هند بوک کیفیت جوران .1

 پرورش خالقیت .2

 شناخت مرشدان مدیریت .3

 ردسازي سرمایگذاري روي کارکناناستاندا .4

 مدیریت دانش .5

 تعالي سازماني .6

 مدیریت موفق کار گروهي .7

 کرامت انسان و سازمان .8

 اخالق کسب و کار و حسابداري .9

 اقتصاد محیط زیست .10


