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مدارک تحصیلي

 ٧٨ازدبیرستان احرار در سال ) ریاضی(اخذ دیپلم

 از دانشگاه آزاد گچساران در سال ) گرایش تکنولوژی صنعتی(اخذ مدرک دوره کارشناسی مھندسی صنایع

١٣٨٣

انجام پروژه توسعه عملکرد کیفی : "عنوان پایان نامه)QFD (در شرکت نفت وگاز گچساران"

 ١٣٩۴ازدانشگاه آزاد کرج در سال) گرایش تولید(اخذ مدرک دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

پروژه ھای (ارائه الگویی برای شناسایی والویت بندی عوامل موثر بر پروژه ی ساخت : "عنوان پایان نامه

"PRINCE2و بر اساس استاندارد FAHPبا استفاده از تکنیک ) عمرانی و غیرعمرانی
اسوابق و تجربیات کاری

٩١تا٨۶از سال ، با سمت کارشناس مھندسی صنایع )تولید اتوبوس(شرکت شھاب خودرو

 تا ٩١، با سمت مسئول تضمین کیفیت از سال )تولید محصوالت آرایشی وبھداشتی(گروه صنعتی گلرنگ

٩٣

٩۴تا ٩٣، با سمت مدیر برنامه ریزی تولید و انبار از سال )تولید موتور آسانسور(شرکت الکترو باالبر کوشا

با سمت کارشناس نظارت )لوم تحقیقاتزیرنظروزارت ع(پژوھشگاه علوم انسانی ومطالعات فرھنگی ،

تاکنون٩۴وارزیابی ازسال 
مھارتھای فردی

تھیه طرح کنترل)CP(-تھیه دستورالعمل برای خطوط تولید

انجام زمانسنجی ، تھیه لیست مواد و قطعات )BOM( تھیه درخت محصول، انجام ایستگاه بندی و تعیین ،

برای خطوط ) LAYOUT(، طراحی و نحوه استقرار خطوط تولید )OPC(گلوگاه ، تھیه نمودارفعالیت عملیات 

گسسته تولیدی

بھره وری، تعیین نفر ساعت نیروی ضایعات،(توانایی در سازماندھی پرسنل وساماندھی فرآیندھای تولید

...)کار و

محاسبه میزان توقفات تولید، (انجام فعالیتھای واحد نگھداری و تعمیراتMTBF،MTTR ،OEE ـ تھیه اقدام

)PMاصالحی وپیشگیرانه ـ تھیه فرم 

 می باشد میزان تولید و میزان ضایعات خطوط تولید, که شامل توقفات ( گزارش گیری از برنامه ھای تولید(

 آشنایی با استانداردھای مدیریت پروژهPMBOK ،PRINCE2 ،OPM3

آشنایی با مدل تعالی سازمانیEFQM

تھیه شرح وظایف پرسنل، رویه ھای کاری، احراز شغل، استقرار نظام (انجام فعالیتھای منابع انسانی

رزیابی عملکرد، طراحي پیشنھادات، برنامه ریزی آموزش وآموزش ضمن خدمت، تدوین واجرای سیستم ا

...)ساختار سازماني و

 تھیه دستورالعمل کاری برای واحدھا، روش اجرای و(توانایی انجام فعالیتھای تضمین کیفیت(...

گذراندن دوره ارزیابی کیفیت در دانشگاه تربیت مدرس



برنامه ھای ، گزارش٩۴تھیه گزارش ھای اجرائی برنامه توسعه راھبردی پژوھشگاه علوم انسانی درسال

، گزارش تفریغ برنامه پژوھشکده ھا و واحده ٩۴عملیاتی واحدھای پژوھشی و ستادی پژوھشگاه در سال

٩۴ھای ستادی پژوھشگاه در سال 

تسلط بر ترجمه متون التین مھندسی صنایع و مدیریت

 دوره ھای آموزش:

:اخذ مدرک نرم افزارھای

)Word-Excel-Access-Powerpoint-Outlook-Widows-Internet) Office-نرم افزارVISIO

 در گروه صنعتی گلرنگ٩٠٠٠گذراندن دوره ایزو

 آشنایی با نرم افزار جامع منابع سازمانیEBUSدرگروه صنعتی گلرنگ
سوابق عضویت

 عضوکمیته پیاده سازیISO9001درگروه صنعتی گلرنگ

 ۵عضوکمیتهSدرگروه صنعتی گلرنگ

عات درگروه صنعتی گلرنگعضو کمیته کاھش ضای

 عضوکمیته پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع)TQM (درگروه صنعتی گلرنگ

عضوکمیته کاھش ضایعات در شرکت شھاب خودرو

عضوکمیته آموزش ضمن خدمت پرسنل در شرکت الکترو باالبر کوشا


