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 1 صفحه

 حوزه مدیریت اجرایی -الف

 
 مجری پروژه صادرات به کشور روسیه و کشورهای مشترک المنافع برای گرند زعفران -1

 ی، بهره وری و مالیابیمدیرعامل در شرکت ایران کانكس درتوسعه فروش و بازار جانشین -2

 عت ستوده)قفل گیرا(مجری بهبود فرایند تولید و افزایش تولید شرکت گیرا صن -3

 شیشهه،  ،upvc) تولید درب و پنجره شرکت تولیدی اطمینان بخش و جانشین مدیرعامل مدیر اجرایی -4

 کارتن ، کترینگ(خدمات 

 

 و بازاریابی  حوزه تدوین استراتژی -ب
 

 عناوين برخي از شرکت ها که با آنها همکاری شده است.

 زرگانی مرادیمشاوره و تدوین استراتژی شرکت تولیدی و با -5

 مشاوره و تدوین استراتژی یک مجموعه نظامی در حوزه انتقال توان و داده -6

 مشاوره توسعه کسب و کار در حفاظ سازان خاتمی -7

 مشاوره و تدوین استراتژی شرکت صنعتی و بازرگانی هلدینگ صنام -8

 مشاور در تدوین برنامه عملیاتی درسند تحول بنیادین آموزش و پرورش شهر تهران -9

 اوره و تدوین استراتژی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهرانمش -11

  7171مشاوره  و تدوین استراتژی بازاریابی و فروش نمایندگی ایران خودرو  -11

 در پاالیشگاه تبریز با رویكرد منابع انسانی و نت مشاوره بهبود بهره وری -12

 

 

 

 حوزه مدیریت پروژه و کنترل پروژه -ج

 
 که با آنها همکاری شده است. عناوين برخي از شرکت ها

دستگاه واحد مسكونی کهارگری و  17در مدیریت پروژه ساخت و نصب و مجری مشاوره  -13

 ایران کانكس مهندسی در کمپینگ عسلویه

مشاوره در طراحی برنامه ریزی و کنترل پروژه مخزن ده هزار متر مكعبی  برای شهرکت  -14



 

 

 
 2 صفحه

 تنش بتون بوشهر 

زی و کنترل پروژه ساخت استادیوم ورزشی اسفراین برای برنامه ری و مشاوره در طراحی -15

 شرکت آریا بتون سپاهان 

برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت باشگاه ورزشهی شهاهین شههر و مشاوره در طراحی  -16

 اصفهان برای شرکت آریا بتون سپاهان 

 مشاوره وپیاده سازی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت آب و فاضالب بوشهر -17

برنامه ریزی و کنترل پروژه احداث خط لوله گاز کالله برای شهرکت و شاوره در طراحی م -18

 جمالكاران سپید

 نظامی مدیر پروژه قابلیت اطمینان در صنایع -19



 

 حوزه ساختار سازمانی -د

 
 عناوين برخي از شرکت ها که با آنها همکاری شده است.

 مشاور امالک و مستغالت بنفیت نیاز سنجی آموزشی و طراحی تقویم آموزشی مشاوره  -21

شهر  واهایف و فراینهدهای طراحی شهغل، مشاوره و مجری تدوین ساختار سازمانی،  -21

 عملیاتی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران

بهه  دویست و چهل شغل در صنایع دفهاعیبیش ازشر  واایف  شغل و تدوینطراحی و  -22

 O*NETروش 

پنجهاه شهغل در فرایندی و طراحهی و تهدوین  و تجزیه و تحلیل  مشاغل با نگاهتدوین  -23

 شرکت صنعت کشت و صنعت شمال

 مشاور و مجری گزینش نیروی انسانی شرکت افراز مهر تابان -24

 بررسی صالحیت مدیران در یكی ازصنایع دفاعیعضو کمیته  -25

 مشاور و مجری نظام پیشنهادات دراداره کل کار و امور اجتماعی مازندران -26

 نهادات در شرکت آب و فاضالب استان بوشهرمشاور و مجری نظام پیش -27

 مجری نظام پیشنهادات در یكی از صنایع دفاعی -28

 مجری طر  های  کتابخوانی مدیران، کارکنان در یكی از صنایع دفاعی -29



 

 

 
 3 صفحه

 تدوین و طراحی نظام انگیزشی شرکت گیرا صنعت ستوده -31

ی بهزر  آسیب شناسی و ارائه الگوی مناسب در حوزه مدیریت ارزش برای سازمان هها -31

 نفر  7111هلدینگی بیش از 



 

 حوزه نظام های مدیریتی -ه

 
 عناوين برخي از شرکت ها که با آنها همکاری شده است.

 سازمان پدافند غیر عامل "دستورالعمل ارزیابی ریسک"مجری پروژه تدوین   -32

 مجری پروژه اندازه گیری سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز منطقه یک -33

 ه در استقرار نظام آراستگی صنایع کالهدوزمشاور -34

 مشاوره و مدیر پروژه استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت گاز مازندران  -35

 صنایع صیاد شیرازی  مشاوره و مدیر پروژه استقرار نظام مدیریت شكایت مشتریان -36

اداره آمهوزش و پهرورش    ISO9001(2008)مشاوره استقرار سیستم مدیریت کیفیت -37

 قرچک  شهرستان

 HSEمدیر و مشاوره سیستم مدیریت کیفیت یكپارچه شرکت آریا بتون سپاهان و  -38

 اجرای مهندسی مجدد برای یک فرایند در شرکت تولیدی صنعتی پیوند -39

 همكاری در تهیه نظامنامه مدیریت رضایت مشتری برای سازمان هوافضا  -41

شرکت کشت و صهنعت مشاوره و مجری استقرار نظام نگهداری وتعمیرات بهره ور جامع  -41

 "طر  استانی"شمال 

مشاوره و مجری استقرار نظام نگههداری وتعمیهرات بههره ور جهامع شهرکت نسهاجی  -42

 "طر  ملی کشوری"بابكان

  ISO/TS29001جهت استقرار سیستم   کاران سپیدمشاوره و مجری شرکت جمال -43

 ISO/TS16949مشاوره و مجری شرکت دوبرانگ جهت استقرار سیستم   -44

 ISO/TS16949جهت استقرار سیستم   سدوک گسترو مجری شرکت مشاوره  -45

در شهرکت   ISO9001(2004), HACCPمشاوره و مجری سیستم  مدیریت کیفیهت  -46

 کشت و صنعت شمال) غنچه(
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 مجری استقرار نظام مدیریت یكپارچه در شرکت ایران کانكس  -47

 مشاوره در استقرار نظام آراستگی شرکت پتروشیمی تبریز -48
 

 

 های خود ارزیابینظام  -و

 
 عناوين برخي از شرکت ها که با آنها همکاری شده است.

 مشاور و عضو کمیته تحول اداری شرکت آب وفاضالب استان بوشهر -49

 مشاوره برای دریافت جایزه کیفیت در حوزه گرایش به تعالی در صنایع منتظرالمهدی -51

 اضالب استان بوشهر اداره کل آب و ف EFQMپروزه خودارزیابی بر مبنای مدل  مشاور -51

 اداره کل آب و فاضالب استان گلستان  EFQMمدیر پروزه خودارزیابی بر مبنای مدل  -52

 اداره کل آب و فاضالب استان خراسان  EFQMمدیر پروزه خودارزیابی بر مبنای مدل  -53

 ارزیاب ارشد جایزه کیفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  -54

    QACبرای iso9001سرممیز سیستم های  مدیریت کیفیت  -55

  IDSسرممیز محصول مطابق با استانداردهای مرکز استاندارد دفاعی کشور  -56

57-  

 تدریس و پژوهش -ز

 پژوهش 
 11دارای مجوز از سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور در مجموعه رشته های مدیریت صنایع -7

 رشته تعریف شده 721رشته از 

 ، در دومین کنفرانس مدیران کیفیت "ت همتجایزه کیفی -2

 "پیام کیفیت"سردبیرسابق نشریه  -1

 "نشریه شهاب"هیئت تحریریه سابق عضو  -4

در راسهتای پهروژه  "چه کسی پنیهر مهرا برداشهت"تهیه کنندگی و تدوین سناریوی تئاتر  -1

 مدیریت تغییر با یازده بار اجرا

   "روز ، هزار صنعتگر فرداهزار دانش آموز ام"مبتكر پروژه کمپین برند سازی  -6

دومهین کنفهرانس نگههداری  در "نگهداری وتعمیرات در شرکت نساجی بابكان"مقاله برتر  -1
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 وتعمیرات، 

 ، در جشنواره کیفیت راشد "مدلی برای بهبود کیفیت در تعالی کسب وکار"مقاله برتر  -8

اتژیک در در اولهین کنفهرانس مهدیریت اسهتر "چشم انداز ترسیم آینده در امهروز"مقاله  -9

 استراتژی محور ،سازمانهای 

 یبا برنامه خانه تكان مایتازه صدا و س یکارشناس در برنامه هوا -71

 توسط انتشارات قائن "آغاز ورود به عرصه تحول ینظام آراستگ"انتشار کتاب  -77

 شناخت و تحلیل رفتار متقابلگذراندن دوره  -72

 مختلفمقاالت متعدد در نشریه های  -71

  :تدریس 

و همچنهین  7181از سهال  "دانشگاه آزاد اسالمی برای گروه مدیریت ضمن تدریس در

ضور داشته ام که به شهر  حتدریس دوره های ذیل در  موسسات دولتی وخصوصی نیز 

 ذیل است:

 ساعت 11دوره هر دوره 1وری تدریس  مدیریت کیفیت و بهره -7

 ساعت 8دوره هر دوره  4مدیریت زمان تدریس  -2

 ساعت 8دوره هر دوره  71ز نظام آراستگی تدریس بیش ا -1

 ساعت  76دوره هر دوره  4مدیریت استراتژیک تدریس   -4

 ساعت  12دوره هر دوره  4کنترل کیفیت آماری تدریس   -1

 ساعت  21دوره هر دوره  22تدریس    ISO9001آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت  -6

 ساعت 72ه هر دوره دور 7تدریس    HACCPآشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت  -1

 ساعت 24دوره هر دوره  1آشنایی با الزامات سیستم مدیریت یكپارچه تدریس  -8

 ساعت 8هوش هیجانی و مشتری مداری تدریس دو دوره هر دوره  -9

 ساعت 24دوره هر دوره  21تدریس    ISO9001ممیزی داخلی  -71

 اعتس 8دوره هر دوره  4تدریس    آشنایی با طراحی واجرای نظام پیشنهادات -77

 ساعت 76دوره هر دوره  2آشنایی با الزامات شش سیگما  تدریس  -72

 ساعت 76دوره هر دوره  4تدریس    آشنایی با مشتری مداری -71

 ساعت 76ساعت و  8دوره هر دوره  8آشنایی با تكنیک حل مساله تدریس  -74

 ساعت 76دوره هر دوره  2تدریس  QFDآشنایی با تكنیک  -71
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 ساعت 76ره هر دوره دو 2تدریس FMEAآشنایی با تكنیک  -76

 ساعت 76دوره هر دوره  4فرایندگرایی و نگرش فرایندی تدریس  -71

 ساعت24دوره هر دوره  2فرایندگرایی و نگرش فرایندی تدریس  -78

 "دانشگاه پیام نور واحد گرمسار "مدیریت بازاریابی درمقطع فوق لیسانس و لیسانس -79

 "واحد گرمساردانشگاه پیام نور  "مدیریت اقتصاد درمقطع فوق لیسانس  -21

 اقتصاد کالن در مقطع لیسانس -27

 بودجه ریزی در مقطع لیسانس -22

 "دانشگاه پیام نور واحد گرمسار "ریت استراتژیک در مقطع فوق لیسانسیمد -21

 مدیریت وبرنامه ریزی کنترل پروژه در مقطع لیسانس  -24

 تحقیق در عملیات در مقطع لیسانس  -21

 مدیریت تولید در مقطع لیسانس  -26

 قطع لیسانسروش تحقیق در م -21

 آمار و کاربرد آن در مدیریت در مقطع لیسانس  -28

 مدیریت منابع انسانی در مقطع لیسانس -29

 ساعت 8سه دوره  2172ویرایش  PMBOKآشنایی با استاندارد مدیریت پروژه -11

 ساعت 24تخصصیدوره یک 2172ویرایش   PMBOKاستاندارد مدیریت پروژه -17

 ساعت  41یدوره تخصص کی 2172ویرایش  PMBOKاستاندارد مدیریت پروژه -12

 سمینار یک روزه سازمان هوشمند در شرکت نفت واقع در گچساران  -11

 سمینار یک روزه مدیریت ارزش در سازمانهای با فناوری باال  -14

  در هتل شهر های یک روزه مدیریت زمانهمایش -11

 یک روزه جایگاه ذینفعان در مدیریت استراتژیک هایهمایش -16

 دسی شغلیک روزه مهن کارگاه آموزشی -11

 در هتل شهر دو روزه تكنیک های مذاکره موفق کارگاه آموزشی -18

 در هتل شهر بازگشت سرمایه در آموزش کارگاه آموزشی -19

 در هتل شهر نتایج ارزش کسب شده کارگاه آموزشی -41

 


