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 سوابق کاری تفصیلی

 جالل طالبی: ینام و نام خانوادگ

 تهران:  محل تولد                                1356تاریخ تولد : 

 1385 - تولید و عملیات ، دانشگاه تهران -کارشناسی ارشد : مدیریت صنعتی     تحصیالت :

 1381 - د صنعتی ، دانشگاه آزاد کرجتولی -کارشناسی: مهندسی صنایع                      

 jalaltalebi@yahoo/gmail.com -   0912 205 16 39 اطالعات تماس:

 

 : )خالصه(  سوابق شغلی

 رانیساز ا یشرکت شاس د و انبارهاییتول یزیبرنامه ر مهندسی صنایع ، رئیس 

  میدانشگاه آزاد اسالمدرس 

  ع شود()به سوابق اجرایی رجومشاور سازمانها و شرکتها 

 ر عامل چابك طرح مانایمد 

 
 

 : )تفصیلی( ییسوابق اجرا
 1382 -زلیبهمن د یاوت پروژه احداث خوروساز یل ی( و طراحFPC-Asm.C)تهیه نمودارهای روش یهندسم .1

 1389تا  1382 – ساز یه محصوالت و خطوط شرکت شاسی( کلیروش و زمان سنج یکار و زمان)مهندس یابیارز .2

 1390تا  1382 – ساز ید شرکت شاسیتول یندهایفرآ والت یوت و تسها یلو بهبود  یطراح .3

 1390تا  1382 -سایر قطعاتو ی تجاری خودرو یمدل شاس 30ش از یوکنترل پروژه ب یزی، برنامه ر یامكانسنج .4

 1389تا  1382 – ساز یدر شرکت شاس IMSو    ISO TS-16949ت یفیک یستمهایدر استقرار س یهمكار .5

 1384و 1383 – اسكویر یکنترل پروژه خودروسازو  یزیبرنامه ر .6

 1385- رانیسازا ین شرکت شاسیسبك و سنگ یونت هایکام یشاس یپرچكار خط مونتاژ جوش و یطراح .7
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 1385 - در گروه بهمن های سنگینخودرو یساز یکاربر مرکزاحداث  یو مال یفن یامكانسنج .8

 1386 - مونتاژ بدنه وانت مزدا در بهمن موتور لی اوت خط  یو طراح یت سنجی، ظرفمالی ،یفن یامكانسنج .9

 1387-خط رنگ بهمن موتور یو طراح یابی، مكان یت سنجینه، ظرفیبرآورد هز ،یفن یامكانسنج .10

 1388تا  1386 – ساز یشرکت شاس یبهره ور یزه ملیواخذ جا EFQM یدر استقرارمدل تعال یهمكار .11

 1388و  1387 – ساز یشرکت شاسدر  یتكنولوژ دانش و تیریمد اولیه سیستم یزیطرحر .12

 1388 – ایآر نیکارخانه اسب آهنلی اوت اولیه  یطراح .13

 1392و  1389 –شهرکرد  شرکت برفاب یو کارسنج یزمان سنجهمكاری در  .14

 1390 –زمان سنجی و کارسنجی کارخانه روغن کشی خرمشهر  .15

 1391 -همكاری در کارسنجی شرکت نفت پارس تهران .16

 1391-اث تصفیه خانه فاضالب شهرک قدسمالی طرح احد امكانسنجی .17

 1391-رازیکارخانه چهره پردازان ش یطراح .18

  1392-خرما در قممحصوالت تبدیلی  کارخانه تولید  یو طراح امكانسنجی .19

 1392ران سرخسینژاد خانگ ید هاشمیش گاز شهیمجتمع پاال  یو نفرسنج یکارسنج .20

 1393-محصوالت  یابیبازار یستم شبكه ایجاد سیا یامكانسنج .21

 1394 -) ب.ب.ک ( زیشرکت دوکارژاب یزمانسنج .22

  1395-همكاری در امكانسنجی انتقال و توسعه شرکت شاسی ساز ایران از تهران  .23

 1394~96 -)فاما(د و مهندسی شرکت طرح و چوب پانه یتول یزیبرنامه ر ه دراستقرار سیستممشاور .24

 1394-کفش یاحداث صنعت چاپ بر رو یامكانسنج .25

 1394-ییم ظرفشوید اسكاچ و سیحداث صنعت تولا یامكانسنج .26

 1394-امكانسنجی احداث مجتمع تفریحی )آبگرم در محالت( .27

 1394-95( 1زمانسنجی و کارسنجی شرکت تجهیزات پزشكی هالل ایران)سها  .28

 1395~97 -)دارو بحر آسمان( احداث صنعت تولید داروهای سنتی اکسیرو مشاوره مالی  امكانسنجی .29

احداث صنعت تولید لوله بهای تمام شده ی برنامه ریزی و  وسیستم کدینگ  روژه  و طراحیمشاور مدیریت پ .30

 1395~97-اسپیرال قطورسازان اسپادان

 1395-حلوا شكری و ارده یزد-صنعت تولید کنجد بوداده امكانسنجی .31

 1395-96-(. . .  )تولید پنی سیلین و زمانسنجی و کارسنجی شرکت گروه صنایع شفا فارمد .32

 1396-تولید اهرم تعویض دنده )لیور دنده( پراید انسنجیامك .33

 1396-تولید مواد غذایی آماده و نیمه آماده رژیمیمالی  امكانسنجی .34

 1396-سیستم کدینگ شرکت لوازم ورزشی پاندا طراحی و اجرای .35

 1396~97–اجرای بازسازی ، نوسازی و زیباسازی شرکت شاسی ساز ایران  .36

 1397– در خط مونتاژ شرکت شاسی ساز ایران K.D.Sب و پیاده سازی سیستم تولید نا .37

 1397– در ایستگاه پرس شرکت شاسی ساز ایران SMEDاستقرار رویكرد  .38

 1397~99 –خودرو سازی ایلیا توسط   BORGWARDتولید خودروی و طرح تجاری  امكانسنجی .39

 1397~98-بانك آینده ستادی  بخشهای مرکزی و کارسنجی .40

 1397-(شرکت سی گل) رکت پخش آنالینش امكانسنجی و طرح تجاری .41

 1397~98-شیبا و شیبابا( مواد غذایی شیوا )شرکت تولیدی کارسنجی  .42
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 1397~98-یت کشت و صنعت فراز دشت رشرک امكانسنجی و طرح تجاری توسعه .43

 1398-شرکت دیار خودرو  )و ... HANTENG-X5)جدید خودروی 2 امكانسنجی و طرح تجاری توسعه .44

 1398-صنعت تولید فرآورده های خرما در تهرانامكانسنجی طرح سرمایه گذاری خارجی در  .45

 ادامه دارد ~1399-پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در انستیتو پاستور ایران .46

 1398~99-همكاری در پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی .47

 ادامه دارد ~1399-بهره وری در چاپخانه دولتی ایران و ارتقاء پیاده سازی چرخه مدیریت .48

 ادامه دارد ~1399 -ی و درمانی حضرت علی اصغر)ع(پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در مرکز آموزش .49

 1399-توسط ایران خودرو و دیارخودرو MPVامكانسنجی تولید خودروهای جدید  .50

 لی اوتطراحی و  خط بسته بندی ، بهینه سازی فرآیند انبارداری زمانسنجیاجرای سیستم تولید ناب و بهبود  .51

  ادامه دارد ~1399 -( پارمیدا) کیان شكالت کیمیا خانه جدیدکار

 ادامه دارد ~1399-امكانسنجی مالی طرح بهسازی شرکت صنایع چوب خزر )شستا(  .52

 ادامه دارد  ~1399-پیاده سازی چرخه مدیریت و ارتقاء بهره وری در صندوق بازنشستگی کشوری .53

 ادامه دارد ~1399 - شرکت خودروسازی ایلیا DAYUNخودروی جدید و طرح تجاری امكانسنجی  .54

 

 

 آموزشهای طی شده : 
 URSع و یصنا یبهساز،  COQ تیفیک یها نهیهز .1

2. SPC  نرم افزار  با کمكMinitab  ،عیصنا یبهساز 

 عیصنا ین المللیو کنفرانس ب ریرکبیدانشگاه ام،  پروژه تیریمد کارگاه .3

4. APQP – FMEA  ، شرکتDQS 

 یصنعت قاتیمرکز آموزش و تحق،  Primavera Enterpriseافزار کنترل پروژه  نرم .5

6. G8D-KAIZEN-APQP-FMEA  ، 

 ELTAموسسه ،  یسیزبان انگل مكالمه .7

 بهمن استاندارد دورهEFQM  (5 )یسازمان یمدل تعال یها دوره .8

9. MSA  وSPC   با کمك نرم افزارMinitab  ،متعال ندیفرآ ایپا 

 ك گاما )هاروارد(یت استراتژیرین مدیمشاور،  یحرفه ا یسرپرست آموزش .10

 سفارت فرانسه،  زبان فرانسه مكالمه .11

 بهمن استاندارد،  TPSناب و  دیتول یها ستمیس .12

 بهمن استاندارد،  ( SCM) نیتام رهیزنج تیریمد .13

 ساپكو،  دیتول یزیر برنامه .14

 بهمن استاندارد،  دانش تیریمد .15

 یومنابع انسان یموسسه مطالعات بهره ور،  EFQM یزه ملیجا ابیارز تیاول ترب دوره .16

 ،  Catia V5R17به کمك نرم افزار  یطراح .17

 بهمن استانداردی ، بهره ور تیریمد .18

 یومنابع انسان یموسسه مطالعات بهره ور، یتكنولوژ تیریمد .19

 MICشرکت ،  ISO-9001-14001-18001 یداخل یزیمم دوره .20
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 MICشرکت ،  ISO-TS-16949 یداخل یزیمم دوره .21

 شرکت بامداد قرن،  Comfar-III یاقتصاد یمال یافزارامكان سنج نرم .22

 ده گستر آرمان صنعتی، ا یرمالیران غیمد یبرا یت مالیریمد .23

 رانیحل مسئله ناب، موسسه ناب ا یکارگاه آموزش .24

 IMQشرکت ،  ISO-9001-14001-18001-2015دوره تغییرات  .25

 

 س: یسوابق تدر
 1389-تدریس دروس مدیریت در دانشگاه آزاد اسالمشهر .1

الستیك بارز  -چوب فشرده گلستان –فوالد فام  –متعادل سازی( خطوط تولید ، شرکتهای  سایپا شیشه باالنس ) .2

 08/08/89 -روز 1-دنا افرا صنعت  –

 11/08/89-روز1-،  نفت فالت قاره منطقه خارک MSPبرنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار  .3

 13/09/89-روز  1-مطالعه کار و زمان )زمان سنجی ، کارسنجی و ظرفیت سنجی( ، فوالد خوزستان .4

 01/12/89 -روز 1-فوالد خوزستان مطالعه کار و زمان )زمان سنجی ، کارسنجی و ظرفیت سنجی( ، .5

 90خرداد  –روز  5-، شرکت صنام )صا ایران(  COMFARامكان سنجی طرحها با نرم افزار  .6

 06/05/90 -روز  1 –برای مدیران ، لبنیات پگاه گلپایگان  ITسمینار  .7

 22/05/90-روز  2-مهندسی معكوس ، بم خودرو )کرمان موتور( .8

 -روز  3 –( ، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء قرب نوح عسلویه EVPMشده )مدیریت پروژه به کمك ارزش کسب  .9

27/06/90 

( ، شرکتهای شیشه و گاز شوگا ، مالیبل سایپا ، بالین تك ، سازمان APQP)ت محصولیفیش کیشاپیپ یزیر طرح .10

 30/06/90 -روز  2 -صنایع و معادن استان تهران

 -روز  2-معدنی ، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  قرب کربال، سد هرازارزیابی اقتصادی طرحهای صنعتی، عمرانی و  .11

11/07/90 

 11/08/90 -روز  1 -اصول و فنون تصمیم گیری ، فوالد خوزستان .12

 23/08/90 -روز  4 -برنامه ریزی نگهداری و  تعمیرات هوشمند،  نفت فالت قاره منطقه سیری .13

 02/09/90 -روز  1 -اقتصاد مهندسی ، فوالد خوزستان .14

 21/09/90 -روز  1 -راهكارهای توسعه و ارتقاء بهره وری،  فوالد خوزستان .15

 28/09/90 -روز  3 -مهندسی ارزش، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  قرب کربال، ساری .16

 04/10/90 -روز  2 -تكنیكهای مهندسی ارزش و مهندسی مجدد، فوالد خوزستان .17

 26/10/90 -روز  3 -خانجات بازسازی لوکوموتیواقتصاد مهندسی و ارزیابی طرحها ، کار .18

 12/11/90 -روز  2 -برنامه ریزی و کنترل پروژه ، شرکت ملی حفاری خوزستان .19

 08/12/90 -روز  2 -مهندسی مجدد ، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی بوشهر .20

 11/12/90 -روز  1 -مدیریت ریسك پروژه ها ، شرکت پار زرآسا )پارس خزر( رشت .21

 28/01/91 -روز  3 -، شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری PMBOK-2008استانداردبا مدیریت پروژه  .22

 05/03/91 -روز  3 -، دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان MSP-2010برنامه ریزی و کنترل پروژه با  .23

 10/03/91 -روز  1 -مدیریت پروژه ، سایپا پرس .24

 08/06/91 -روز  1 -ه کاوه ، ساوهمدیریت فرآیند تولید ، گروه صنعتی شیش .25
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( ، شرکتهای کشت و صنعت امیرکبیر ، تولید قطعات یدکی ایران ، APQP)ت محصولیفیش کیشاپیپ یزیر طرح .26

 14/06/91 -روز  2 -تولیدی شیمیایی پاکشو ، صنایع هوا فضا

 20/06/91 -روز  2 -، اهوازیسلمان فارس شكر ین کشت و صنعتات ، یدر عمل یزیبرنامه ر .27

 26/06/91 -روز  3 -میارزش، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء، قرب کربال، آمادگاه مظفر رباط کر یمهندس .28

 26/07/91 -روز  2 -تهران یطرحها ، مترو یو اقتصاد یفن یابیارز .29

 11/09/91 -روز  2 -هیات ارومید، دخانیت تولیریمد .30

 27/10/91 -روز  1 -مرکز اصفهان یمای، صدا و س یکارسنج .31

 91اسفند  –روز  8 -مدیریت تولید و عملیات، سازمان مدیریت صنعتی .32

 16/02/92 -روز  3 -مدیریت تولید و عملیات ذوب آهن اصفهان .33

 05/03/92و12 –روز  2 -ارزش، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ، مرکز اموزش قرب نوح تهران یمهندس .34

 19/03/92 -روز  2 -نی و فلزی خلیج فارس، بندرعباسمطالعه کار و زمان ، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معد .35

 تعمیرات و نگهداری ، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی اصفهان .36

 23/05/92 -روز 2 -سیم و کابل مغان شاهرود–آشنایی با تكنیكهای مهندسی صنایع  .37

 04/06/92 -روز 1-مطالعه کار و زمانسنجی ، شرکت صنعتی آما ، تهران .38

 19/06/92 –روز  1-ران سرخسینژاد خانگ ید هاشمیش گاز شهیمجتمع پاال ،کار وزمان  یابیارز .39

 27/06/92-روز 1-اصفهان ، یقاتیشهرک علمی تحق  کار وزمان ، یابیارز .40

 28/06/92 –روز  1-پژوهشگران دانشگاه تهران PMBOKبا  یینار آشنایسم .41

 12/08/92-روز 1-ن سرخسراینژاد خانگ ید هاشمیش گاز شهیمجتمع پاال ارزش ،  ینار مهندسیسم .42

 12/09/92 -روز 2-نیفوالد اسفرا د ،یتول یزیبرنامه ر .43

  30/11/92-روز 2-برنامه ریزی وکنترل تولید مرکز تحقیقات صنعتی ایران .44

 04/12/92و11و18-روز 3-سایپا یدک MSPبرنامه ریزی و کنترل پروژه با  .45

 02/04/93-روز 1-پگاه رشت یمنطقه ا یابیبازار-دیو کنترل تول یزیبرنامه ر .46

 04/93-جلسه 6 -ك وزارت دفاع(یع الكترونیران )صنایز ایا -دیو کنترل تول یزیبرنامه ر .47

 11/06/93و12و  28/05/93و29 -روز 4 -، ذوب آهن ، اصفهان  MSPبرنامه ریزی و کنترل پروژه با  .48

 23/07/93و24-روز 2-برنامه ریزی تولید ، تامین آتیه برق خراسان .49

 20/08/93-روز 1-وژه ، صنایع الكترونیك شیرازمدیریت ریسك پر .50

 28/08/93-روز  1 -مهندسی معكوس ، ترانس کوشكن زنجان .51

 24/10/93و25-روز 2-زدید مقدم یشه ییایع دریسك درچرخه عمر محصول، صنایت ریریمد .52

 94 -مدیریت تولید و عملیات بستنی میهن  .53

 23/08/95-روز 2-اصفهان ، یقاتیشهرک علمی تحق  ، MSPبرنامه ریزی و کنترل پروژه با  .54

   19/10/95-روز 2-اصفهان ، یقاتی، شهرک علمی تحقCOMFARبا نرم افزار  امكان سنجی .55

  09/06/96 –روز  1-ی منطقه آزاد انزل-یاقتصاد یطرحها یو مهندس تیریمد .56

 07/04/99و08 -روز 2- انستیتو پاستور ایران،  یمطالعه کارسنج .57

 20/07/99و27-روز 2-ندسی ، فوالد مبارکهارزیابی اقتصادی طرحهای مه .58

 07/09/99-روز 1-اصول انبارداری ، ایمن شیشه سپهر .59
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 دانش ها و مهارت ها:
 (یو زمان سنج ی، روش سنجیکار سنج زمان ) کار و یابیارز .1
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