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رئیس مهندسی صنایع  ،برنامه ریزی تولید و انبارهای شرکت شاسی ساز ایران
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مشاور سازمانها و شرکتها (به سوابق اجرایی رجوع شود)
مدیر عامل چابك طرح مانا
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مهندسی روش(تهیه نمودارهای  )Asm.C-FPCو طراحی لی اوت پروژه احداث خوروسازی بهمن دیزل1382 -
ارزیابی کار و زمان(مهندسی روش و زمان سنجی) کلیه محصوالت و خطوط شرکت شاسی ساز –  1382تا 1389
طراحی و بهبود لی اوت و تسهیالت و فرآیندهای تولید شرکت شاسی ساز –  1382تا 1390
امكانسنجی  ،برنامه ریزی وکنترل پروژه بیش از  30مدل شاسی خودروی تجاری و سایر قطعات 1382 -تا 1390
همكاری در استقرار سیستمهای کیفیت  ISO TS-16949و  IMSدر شرکت شاسی ساز –  1382تا 1389
برنامه ریزی و کنترل پروژه خودروسازی ریاسكو –  1383و1384
طراحی خط مونتاژ جوش و پرچكاری شاسی کامیونت های سبك و سنگین شرکت شاسی سازایران 1385-
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امكانسنجی فنی و مالی احداث مرکز کاربری سازی خودروهای سنگین در گروه بهمن 1385 -
امكانسنجی فنی ،مالی ،ظرفیت سنجی و طراحی لی اوت خط مونتاژ بدنه وانت مزدا در بهمن موتور 1386 -
امكانسنجی فنی ،برآورد هزینه ،ظرفیت سنجی ،مكان یابی و طراحی خط رنگ بهمن موتور1387-
همكاری در استقرارمدل تعالی  EFQMواخذ جایزه ملی بهره وری شرکت شاسی ساز –  1386تا 1388
طرحریزی اولیه سیستم مدیریت دانش و تكنولوژی در شرکت شاسی ساز –  1387و 1388
طراحی لی اوت اولیه کارخانه اسب آهنین آریا – 1388
همكاری در زمان سنجی و کارسنجی شرکت برفاب شهرکرد –  1389و 1392
زمان سنجی و کارسنجی کارخانه روغن کشی خرمشهر – 1390
همكاری در کارسنجی شرکت نفت پارس تهران1391 -
امكانسنجی مالی طرح احداث تصفیه خانه فاضالب شهرک قدس1391-
طراحی کارخانه چهره پردازان شیراز1391-
امكانسنجی و طراحی کارخانه تولید محصوالت تبدیلی خرما در قم1392-
کارسنجی و نفرسنجی مجتمع پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران سرخس1392
امكانسنجی ایجاد سیستم شبكه ای بازاریابی محصوالت 1393-
زمانسنجی شرکت دوکارژابیز ( ب.ب.ک )1394 -
همكاری در امكانسنجی انتقال و توسعه شرکت شاسی ساز ایران از تهران 1395-
مشاوره دراستقرار سیستم برنامه ریزی تولید و مهندسی شرکت طرح و چوب پانه (فاما)1394~96 -
امكانسنجی احداث صنعت چاپ بر روی کفش1394-
امكانسنجی احداث صنعت تولید اسكاچ و سیم ظرفشویی1394-
امكانسنجی احداث مجتمع تفریحی (آبگرم در محالت)1394-
زمانسنجی و کارسنجی شرکت تجهیزات پزشكی هالل ایران(سها 1394-95 )1
امكانسنجی و مشاوره مالی احداث صنعت تولید داروهای سنتی اکسیر (دارو بحر آسمان)1395~97 -
مشاور مدیریت پروژه و طراحی سیستم کدینگ و برنامه ریزی و بهای تمام شده ی احداث صنعت تولید لوله
اسپیرال قطورسازان اسپادان1395~97-
امكانسنجی صنعت تولید کنجد بوداده-حلوا شكری و ارده یزد1395-
زمانسنجی و کارسنجی شرکت گروه صنایع شفا فارمد (تولید پنی سیلین و 1395-96-) . . .
امكانسنجی تولید اهرم تعویض دنده (لیور دنده) پراید1396-
امكانسنجی مالی تولید مواد غذایی آماده و نیمه آماده رژیمی1396-
طراحی و اجرای سیستم کدینگ شرکت لوازم ورزشی پاندا1396-
اجرای بازسازی  ،نوسازی و زیباسازی شرکت شاسی ساز ایران –1396~97
پیاده سازی سیستم تولید ناب و  K.D.Sدر خط مونتاژ شرکت شاسی ساز ایران –1397
استقرار رویكرد  SMEDدر ایستگاه پرس شرکت شاسی ساز ایران –1397
امكانسنجی و طرح تجاری تولید خودروی  BORGWARDتوسط خودرو سازی ایلیا– 1397~99
کارسنجی بخشهای مرکزی و ستادی بانك آینده 1397~98-
امكانسنجی و طرح تجاری شرکت پخش آنالین (شرکت سی گل)1397-
کارسنجی شرکت تولیدی شیوا (مواد غذایی شیبا و شیبابا) 1397~98-
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امكانسنجی و طرح تجاری توسعه شرکت کشت و صنعت فراز دشت ری1397~98-
امكانسنجی و طرح تجاری توسعه  2خودروی جدید( HANTENG-X5و  ( ...شرکت دیار خودرو1398-
امكانسنجی طرح سرمایه گذاری خارجی در صنعت تولید فرآورده های خرما در تهران1398-
پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در انستیتو پاستور ایران ~1399-ادامه دارد
همكاری در پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی1398~99-
پیاده سازی چرخه مدیریت و ارتقاء بهره وری در چاپخانه دولتی ایران ~1399-ادامه دارد
پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر(ع) ~1399 -ادامه دارد
امكانسنجی تولید خودروهای جدید  MPVتوسط ایران خودرو و دیارخودرو1399-
اجرای سیستم تولید ناب و بهبود زمانسنجی خط بسته بندی  ،بهینه سازی فرآیند انبارداری و طراحی لی اوت
کارخانه جدید کیان شكالت کیمیا (پارمیدا)  ~1399 -ادامه دارد
امكانسنجی مالی طرح بهسازی شرکت صنایع چوب خزر (شستا)  ~1399-ادامه دارد
پیاده سازی چرخه مدیریت و ارتقاء بهره وری در صندوق بازنشستگی کشوری ~1399-ادامه دارد
امكانسنجی و طرح تجاری خودروی جدید  DAYUNشرکت خودروسازی ایلیا  ~1399 -ادامه دارد

آموزشهای طی شده :
 .1هزینه های کیفیت  ، COQبهسازی صنایع و URS
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 SPCبا کمك نرم افزار  ، Minitabبهسازی صنایع
کارگاه مدیریت پروژه  ،دانشگاه امیرکبیر و کنفرانس بین المللی صنایع
 ، APQP – FMEAشرکت DQS
نرم افزار کنترل پروژه  ، Primavera Enterpriseمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی
، G8D-KAIZEN-APQP-FMEA
مكالمه زبان انگلیسی  ،موسسه ELTA
دوره های مدل تعالی سازمانی EFQM (5دوره) بهمن استاندارد
 MSAو  SPCبا کمك نرم افزار  ، Minitabپایا فرآیند متعال
آموزش سرپرستی حرفه ای  ،مشاورین مدیریت استراتژیك گاما (هاروارد)
مكالمه زبان فرانسه  ،سفارت فرانسه
سیستم های تولید ناب و  ، TPSبهمن استاندارد
مدیریت زنجیره تامین ( ، )SCMبهمن استاندارد
برنامه ریزی تولید  ،ساپكو
مدیریت دانش  ،بهمن استاندارد
دوره اول تربیت ارزیاب جایزه ملی  ، EFQMموسسه مطالعات بهره وری ومنابع انسانی
طراحی به کمك نرم افزار ، Catia V5R17
مدیریت بهره وری  ،بهمن استاندارد
مدیریت تكنولوژی ،موسسه مطالعات بهره وری ومنابع انسانی
دوره ممیزی داخلی  ، ISO-9001-14001-18001شرکت MIC
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 .21دوره ممیزی داخلی  ، ISO-TS-16949شرکت MIC
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نرم افزارامكان سنجی مالی اقتصادی  ، Comfar-IIIشرکت بامداد قرن
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی  ،ایده گستر آرمان صنعت
کارگاه آموزشی حل مسئله ناب ،موسسه ناب ایران
دوره تغییرات  ، ISO-9001-14001-18001-2015شرکت IMQ
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تدریس دروس مدیریت در دانشگاه آزاد اسالمشهر1389-
باالنس (متعادل سازی) خطوط تولید  ،شرکتهای سایپا شیشه – فوالد فام – چوب فشرده گلستان -الستیك بارز
– دنا افرا صنعت  1-روز89/08/08 -
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار  ، MSPنفت فالت قاره منطقه خارک1-روز89/08/11-
مطالعه کار و زمان (زمان سنجی  ،کارسنجی و ظرفیت سنجی)  ،فوالد خوزستان 1-روز 89/09/13-
مطالعه کار و زمان (زمان سنجی  ،کارسنجی و ظرفیت سنجی)  ،فوالد خوزستان 1-روز89/12/01 -
امكان سنجی طرحها با نرم افزار  ، COMFARشرکت صنام (صا ایران)  5-روز – خرداد 90
سمینار  ITبرای مدیران  ،لبنیات پگاه گلپایگان –  1روز 90/05/06 -
مهندسی معكوس  ،بم خودرو (کرمان موتور) 2-روز 90/05/22-
مدیریت پروژه به کمك ارزش کسب شده ( ، )EVPMقرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء قرب نوح عسلویه –  3روز -
90/06/27
طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول( ، )APQPشرکتهای شیشه و گاز شوگا  ،مالیبل سایپا  ،بالین تك  ،سازمان
صنایع و معادن استان تهران 2 -روز 90/06/30 -
ارزیابی اقتصادی طرحهای صنعتی ،عمرانی و معدنی  ،قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء قرب کربال ،سد هراز 2-روز -
90/07/11
اصول و فنون تصمیم گیری  ،فوالد خوزستان 1 -روز 90/08/11 -
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات هوشمند ،نفت فالت قاره منطقه سیری 4 -روز 90/08/23 -
اقتصاد مهندسی  ،فوالد خوزستان 1 -روز 90/09/02 -
راهكارهای توسعه و ارتقاء بهره وری ،فوالد خوزستان 1 -روز 90/09/21 -
مهندسی ارزش ،قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء قرب کربال ،ساری 3 -روز 90/09/28 -
تكنیكهای مهندسی ارزش و مهندسی مجدد ،فوالد خوزستان 2 -روز 90/10/04 -
اقتصاد مهندسی و ارزیابی طرحها  ،کارخانجات بازسازی لوکوموتیو 3 -روز 90/10/26 -
برنامه ریزی و کنترل پروژه  ،شرکت ملی حفاری خوزستان 2 -روز 90/11/12 -
مهندسی مجدد  ،اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی بوشهر 2 -روز 90/12/08 -
مدیریت ریسك پروژه ها  ،شرکت پار زرآسا (پارس خزر) رشت 1 -روز 90/12/11 -
مدیریت پروژه با استاندارد ، PMBOK-2008شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 3 -روز 91/01/28 -
برنامه ریزی و کنترل پروژه با  ، MSP-2010دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان 3 -روز 91/03/05 -
مدیریت پروژه  ،سایپا پرس 1 -روز 91/03/10 -
مدیریت فرآیند تولید  ،گروه صنعتی شیشه کاوه  ،ساوه 1 -روز 91/06/08 -
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طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول( ، )APQPشرکتهای کشت و صنعت امیرکبیر  ،تولید قطعات یدکی ایران ،
تولیدی شیمیایی پاکشو  ،صنایع هوا فضا 2 -روز 91/06/14 -
برنامه ریزی در عملیات  ،کشت و صنعت نیشكر سلمان فارسی ،اهواز 2 -روز 91/06/20 -
مهندسی ارزش ،قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ،قرب کربال ،آمادگاه مظفر رباط کریم 3 -روز 91/06/26 -
ارزیابی فنی و اقتصادی طرحها  ،متروی تهران 2 -روز 91/07/26 -
مدیریت تولید ،دخانیات ارومیه 2 -روز 91/09/11 -
کارسنجی  ،صدا و سیمای مرکز اصفهان 1 -روز 91/10/27 -
مدیریت تولید و عملیات ،سازمان مدیریت صنعتی 8 -روز – اسفند 91
مدیریت تولید و عملیات ذوب آهن اصفهان 3 -روز 92/02/16 -
مهندسی ارزش ،قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  ،مرکز اموزش قرب نوح تهران 2 -روز – 12و92/03/05
مطالعه کار و زمان  ،منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ،بندرعباس 2 -روز 92/03/19 -
تعمیرات و نگهداری  ،مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی اصفهان
آشنایی با تكنیكهای مهندسی صنایع –سیم و کابل مغان شاهرود 2 -روز92/05/23 -
مطالعه کار و زمانسنجی  ،شرکت صنعتی آما  ،تهران 1-روز92/06/04 -
ارزیابی کار وزمان ،مجتمع پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران سرخس 1-روز – 92/06/19
ارزیابی کار وزمان  ،شهرک علمی تحقیقاتی ،اصفهان 1-روز92/06/27-
سمینار آشنایی با  PMBOKپژوهشگران دانشگاه تهران 1-روز – 92/06/28
سمینار مهندسی ارزش  ،مجتمع پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران سرخس 1-روز92/08/12-
برنامه ریزی تولید ،فوالد اسفراین 2-روز92/09/12 -
برنامه ریزی وکنترل تولید مرکز تحقیقات صنعتی ایران 2-روز92/11/30-
برنامه ریزی و کنترل پروژه با  MSPسایپا یدک 3-روز18-و11و92/12/04
برنامه ریزی و کنترل تولید-بازاریابی منطقه ای پگاه رشت 1-روز93/04/02-
برنامه ریزی و کنترل تولید -ایز ایران (صنایع الكترونیك وزارت دفاع) 6 -جلسه93/04-
برنامه ریزی و کنترل پروژه با  ، MSPذوب آهن  ،اصفهان  4 -روز29 -و 93/05/28و 12و93/06/11
برنامه ریزی تولید  ،تامین آتیه برق خراسان 2-روز24-و93/07/23
مدیریت ریسك پروژه  ،صنایع الكترونیك شیراز 1-روز93/08/20-
مهندسی معكوس  ،ترانس کوشكن زنجان 1 -روز 93/08/28-
مدیریت ریسك درچرخه عمر محصول ،صنایع دریایی شهید مقدم یزد 2-روز25-و93/10/24
مدیریت تولید و عملیات بستنی میهن 94 -
برنامه ریزی و کنترل پروژه با  ، MSPشهرک علمی تحقیقاتی ،اصفهان 2-روز95/08/23-
امكان سنجی با نرم افزار  ،COMFARشهرک علمی تحقیقاتی ،اصفهان 2-روز95/10/19-
مدیریت و مهندسی طرحهای اقتصادی-منطقه آزاد انزلی  1-روز – 96/06/09
مطالعه کارسنجی  ،انستیتو پاستور ایران  2-روز08 -و99/04/07
ارزیابی اقتصادی طرحهای مهندسی  ،فوالد مبارکه 2-روز27-و99/07/20
اصول انبارداری  ،ایمن شیشه سپهر 1-روز99/09/07-
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ارزیابی کار و زمان (کار سنجی ،روش سنجی و زمان سنجی)
باالنس (متعادل سازی) خطوط تولید و بهبود روشهای کار
سیستمهای تولید ناب - Leanتولید کیتی -KDSتولید به موقع -JITتویوتا TPS
مدیریت کارخانه یا مدیریت تولید و عملیات ()POM
اصول طراحی کارخانه و بهبود چیدمان (طرحریزی واحدهای صنعتی)
امكان سنجی طرحهای سرمایه گذاری و تهیه طرحهای توجیهی کسب وکار – نرم افزار COMFAR
بررسی و ارزیابی اقتصادی طرحهای صنعتی یا اقتصاد مهندسی
برنامه ریزی و کنترل و مدیریت پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP
مدیریت پروژه به کمك ارزش کسب شده ()EVPM
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
مدیریت ریسك پروژه
پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری و ارتقاء آن
اصول و فنون تصمیم گیری
تكنیك های حل خالق مسئله -تفكر خالق
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع ،مدیریت وحسابداری
طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول () APQP
تجزیه و تحلیل حاالت خرابی بالقوه و اثرات آن ()FMEA
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
مهندسی ارزش و مهندسی مجدد

سوابق علمی و تحقیقاتی :
.1
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پروژه زمان سنجی و بهبود لی اوت شرکت برنز
امكان سنجی طراحی وایجاد کارخانه سیمان  2000تنی
پروژه بهبود  MISیا سیستمهای اطالعات مدیریت در شرکت شاسی ساز ایران
مقاله جایابی بهینه تسهیالت صنعتی خودرو سازی گروه بهمن با استفاده از روش  TOPSISکالسیك
مقاله مكان یابی تسهیالت خودروسازی گروه بهمن با استفاده از  -TOPSIS FUZZYو ZOLP
مقاله تجزیه و تحلیل مبتنی بر ریسك عملكرد سیستم تولید
مقاله مروری بر مدلهای مكان یابی
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