حسن ماسوری
مدیر کل راه آهن شرق

سوابق تحصيلي و آموزشي :

💠تحصيالت عالي تخصصي راه آهن در رشته ناوگان،واگن،دیزل،نوسازی راه آهن و فوق ليسانس
مدیریت

💠دوره آموزش مقدماتي و ضمن خدمت لکوموتيوراني

💠دوره آموزش،تعمير ونگهداری واگن دیزل

💠دوره آموزش،تعمير ونگهداری واگن دیزل

💠دوره تخصصي ایمني

💠دوره مدیریت ریسک

💠دوره مدیریت ایمني

💠دوره مدیریت جامع بحران در حوادث غير طبيعي

💠دوره حمل و نقل(کانتينری)uic

💠دوره کامل iso9001-2000

💠دوره کاملohsas

💠دورهPDCA-FOCOUS

💠دوره مدیریت دولتي توجيهي و تکميلي

💠اصول کاليبراسيونISO100121

💠دوره تکميلي نظام بهره وری

💠دوره های تکميلي مدیریت در بخش های مختلف ( 600ساعت)

💠دوره های کاملICDL

سوابق علمي و تحقيقاتي:

💠پژوهشگر برتر در سطح وزارت راه و ترابری سال ۸1

💠تدریس  ۳000ساعت دروس فني-تخصصي راه آهن-دیزل،واگن،ترمز،خط،ماشين آالت،انتقال
نيرو  AC-ژنراتورها و موتورهایDC

💠ارائه دو مقاله به سازمان بهره وری کشور و مطرح شدن یک مقاله آن

💠ارائه تعداد  20مقاله در زمينه های مختلف حمل ونقل ریلي و ایمني در همایش های متفاوت
ایمني و حمل و نقل

💠لوح تقدیر در همایشهای متفاوت در زمينه های ایمني و حمل ونقل

💠دو دوره کارمند نمونه دستگاهي در بخش مدیران

💠طراحي و ساخت بوژی سيني دوار،سالن کميسيون وچند طرح مطالعاتي دیگر

💠طراحي و اجرای بهينه سازی نيروی کشش

💠پژوهشگر برتر در سطح استان زنجان در سال 1۳۸۸

💠مدیر نمونه در سطح راه آهن جمهوری اسالمي ایران در سال1۳۸9

💠مدیر کل نمونه در سال  1۳90در سطح راه آهن جمهوری اسالمي ایران

💠دریافت  10لوح تقدیر در زمينه های مختلف از استانداران استان ها

💠دریافت دو لوح دو ستاره تعالي سازماني در سالهای  94و95

سوابق شغلي:
💠کمک لکوموتيوران 6۳/10/20

💠لکوموتيوران پایه یک ۷1/1/1

💠کاردان دیزل ۷1/۷/1

💠متصدی دپو لرستان ۷۳/10/2

💠معاون اداره جریه و کارخانجات (ناوگان) ۷۸/۸/1

💠رئيس اداره جریه و کارخانجات لرستان (ناوگان) ۸0/1/5

💠معاون فني سيروحرکت و ناوگان شمالغرب ۸2/۷/1

💠سرپرست اداره کل راه آهن شمالغرب ۸۷/۷/1

💠مدیر کل راه آهن شمالغرب ۸۷/10/۷

💠مدیر کل راه آهن اصفهان  91/2/12تا 96/4/21

💠مدیر کل راه آهن شرق 96/4/22
پست الکترونيکmasouri_h@rai.ir :

شماره تماس:
056۳2۸1220۸
فکس:
056۳2۸۳101۷

