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سوابق علمي و پژوهشي:

 -1عارضه یابی شرکت آونگان و همكاري در به روز کردن سيستم هاي منابع انسانی  -برنامه ریزي  -تعميرات و نگهداري
خرید و فروش ـ طراحی و مهندسی توليد ـ برنامه ریزي و کنترل پروژه – انبارها – قيمت تمام شده – مدیرپشتيبانی –
سيستم مدیریت کيفيت – سيستم ایمنی و بهداشت حرفه اي – سيستم مدیریت زیست محيطی .
 -2مدیریت پروژه ها و همكاري موثر در استقرار سيستم مدیریت کيفيت در  30واحد خدماتی و صنعتی از جمله سازمان
مدیریت و برنامه ریزي استان مرکزي ـ کنتور سازي ایران ـ سازمان بهزیستی استان مرکزي ـ شرکت گاز استان مرکزي
و ...
 -3پنج دوره پژوهش درخصوص اندازه گيري رضایت مردم از دستگاههاي اجرایی در سراسر استان مرکزي  51دستگاه
در  12شهر حدود  85000پرسشنامه و ارائه نتایج آن در شوراي اداري استان و انتشار نتایج در  1000جلد بصورت
کتاب و لوح فشرده در سالهاي  83الی 1388
 -4پژوه ش درخصوص چالشهاي صادراتی استان مرکزي و ارائه نتایج آن در سمينار چالشهاي صادراتی استان مرکزي با
حضور وزیر بازرگانی وقت و معاون وزیر صنایع و معادن .
 -5پژوهش درخصوص جایگاه صنعت استان مرکزي در چشم انداز بيست ساله و ارائه نتایج در همایش  500در وزارت
کشور با مشارکت  10وزیر و معاونين آنها .
 -6پژوهش درخصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی و ارائه نتایج آن در سميناري با همين عنوان با حضور وزیر
بازرگانی و معاون وزیر صنایع و معادن و مدیران دولتی و خصوصی استان .
 -7پژوهش درخصوص مشكالت و موانع اجرایی قانون ماليات هاي عملكرد و ارزش افزوده در محيط کسب و کار استان
مرکزي و ارائه نتایج در جلسات شوراي گفت و گوي استان .
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 -8پژوهش در خصوص مشكالت و موانع اجرایی قانون تامين اجتماعی در محيط کسب و کار استان مرکزي که نتایج آن
در جلسات شوراي گفت و گوي بخش خصوصی و دولتی ارائه خواهد شد .
 -9پژوهش در خصوص مشكالت و موانع اجرایی مرتبط با فعاليتهاي بانک در محيط کسب و کار استان و ارائه نتایج آن
در جلسات شوراي گفت و گو ي استان .
 -10پژوهش و مطالعه پيرامون نيروي انسانی و استقرار سيستم حقوق و دستمزد در شرکت صنایع اراك و همكاري در تهيه
و استقرار سيستم هاي انبار و خرید و فروش و برنامه ریزي توليد در این شرکت .
 -11عارضه یابی در شرکت جهاد نصر استان مرکزي و تهيه برنامه استراتژیک و طراحی سيستمهاي برنامه ریزي و کنترل
پروژه  ،مالی  ،منابع انسانی  ،تعميرات و نگهداري و ایمنی و بهداشت و مدیریت زیست محيطی .
 -12برگزاري هشتمين نمایشگاه الكامپ  91استان مرکزي
 -13مدیر پروژه صادرات به روسيه توسط شرکت سينا کاوش
 -14عارضه یابی در شرکت بافكار و همكاري در تهيه و استقرار سيستم هاي عملياتی نظير برنامه ریزي توليد ـ تعميرات و
نگهداري حقوق و دستمزد  ،فروش  ،قيمت تمام شده  ،مدیریت مالی
 -15شناسایی سيستم ها ي مورد نياز شرکت آذرآب و بر نامه ریزي و اجراي سيستم هاي عملياتی برنامه ریزي و کنترل
پروژه  ،برنامه ریزي توليد  ،تعميرات و نگهداري  ،منابع انسانی  ،انبارها  ،قيمت تمام شده  ،مدیریت مالی .
سوابق اجرايي:

 _ -1شرکت صنایع اراك بعنوان معاونت اداري
 -2شرکت بافكار ( چيت سازي تهران ) بعنوان مشاور مدیرعامل و مدیر اداري
 -3شرکت صنایع آذرآب بعنوان مدیر خدمات مدیریت ( تشكيالت و روشها ـ اطالعات مدیریت ـ مرکز کامپيوتر )
 -4شرکت آونگان بعنوان مدیر امور اداري و مدیر مهندسی صنایع
 -5شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار بعنوان مدیرعامل و ریيس هيئت مدیره
 -6مسئول دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان مرکزي
 -7عضو کميته مطالعات جایزه ملی کيفيت ایران از سوي انجمن مدیریت کيفيت ایران
 -8نماینده کارفرمایان در مراجع حل اختالف مالياتی استان مرکزي
 -9مسئول کميته بررسی قوانين مالياتی و چگونگی اجراي آنها
 -10نماینده کارفرمایان  ،در مراجع حل اختالف قانون کار استان مرکزي
 -11مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزي استان مرکزي .
- 12عضو هيئت موسس و عضو هيئت مدیره انجمن مدیریت کيفيت ایران
 -12عضو هيئت موسس و عضو هيئت مدیره انجمن انجمن خدمات مهندسی و مشاوره مدیریت استان
 -13عضو هيئت موسس و عضو هيئت مدیره کانون کارآفرینان استان مرگزي
 -14عضو هيئت موسس و ریيس هيئت مدیره کانون کارفرمایی استان مرکزي .
 -15عضو هيئت مدیره خانه صنعت و معدن استان مرگزي .
 -16عضو کميته زیست محيطی استان مرکزي
 -17مدیر اجرایی برگزاري گردهمایی استاندارد  ،مدیر کيفيت و محيط زیست در سال  1378در تهران -شرکت
ساپكو
 -18مدیر اجرایی سمينار بررسی تغييرات استاندارد  ISO 9000:2000در سال  1379در اراك
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 -19دبير اجرایی ستاد مراسم تجليل از کارآفرینان استان مرکزي در سالهاي  1382و  1383و 1384
 -20مشاور شرکت آراد در ارمنستان جهت مونتاژ و فروش ماشين آالت در آن کشور .
 -21مشاور شرکت خالق دما گستر جهت عارضه یابی  ،بهينه سازي سيستم ها  ،تامين منابع مالی  ،افزایش فروش از
طریق نمایندگی در استانها  ،افزایش توليد از طریق پيمانكاري و دانش بنيان .
 -22مشاور شرکت آریس جهت تامين قطعات ماشين آۀات بصورت پيمانكاري براي صادرات به کشورهاي همسایه .
 -23همكاري با تشكلهاي اقتصادي استان نظير اتاق بازرگانی  ،انجمن صنایع ریلی  ،انجمن نفت  ،گاز و پتروشيمی
مهارتهاي تخصصي:

 -1مشاوره سيستم هاي مدیریتی
 -2مطالعات قواني ن و مقررات و شناسایی الزامات و فرصتهاي قانونی ( مرتبط با مسائل اقتصادي ماليات و بيمه و بورس و
بازار سرمایه و ) ..
 -3طراحی و مدیریت ارتباطات
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کنفرانس ها و دوره هاي آموزشي
رديف
1

2

نام دوره

برگزارکننده

مدت دوره

تاريخ اجرا

SGS

 3روز

نوامبر 1995

 1روز

ژانويه 1994

Internal Auditor Course
( دوره مميزي داخلي) ISO 9000
Internal Quality Auditing
DNV

( دوره مميزي داخلي سيستم كيفيت ) ISO 9000

موسسه مطالعات و برنامه ـ ريزي

3

ساخت و مستندسازي نظام مديريت كيفيت ISO 9000

آموزشي با همكاري توف آلمان

 6روز

آبان 1374

4

آشنايي با تغييروتحوالت استاندارد ISO 9000درسال

شركت  EAQAايران

 1روز

نوامبر 1999

2000
5

)Introduction To EMS Course (UK
دوره آشنايي با سيستم مديريت زيست محيطي ISO
14000

DNV

 2روز

اكتبر 1998

6

دوره مميزي داخلي سيستم مديريت زيست محيطي

شركت  EAQAايران

 3روز

آگوست1999

7

كارگاه آموزشي حفاظت از اليه ازن

سازمان مديريت و برنامه ريزي

 1روز

 23آبان 1380

8

Fox Pro

شركت آونگان

 40ساعت

73/8/11

9

كيفيت فراگير

شركت آونگان

 6ساعت

76/7/15

10

ارزيابي اثرات زيست محيطي

سازمان مديريت و برنامه ريزي

 20ساعت

20و80/2/21

11

امنيت اطالعات بر اساس استاندارد BS - 7799

DNV

 10ساعت

بهمن 1382

12

سمينار آشنايي با مفاهيم و رويه هاي جايزه ملي بهره

جايزه ملي بهره وري و تعالي

يک روز

1382

وري و تعالي سازماني

سازمان

13

سمينار آموزشي مهندسي مجدد

موسسه مطالغات و بهره وري

14

سيستم مديريت كيفيت در صنايع نفت و گاز بر اساس

 8ساعت

1382

منابع انساني
DNV

 10ساعت

83/4/30

استاندارد ISO / TS 29001
15

دوره آموزشي تربيت مشاور

16

كارگاه ارزياب جايزه ملي بهره وري و تعالي صنايع

شركت شهركهاي صنعتي

200ساعت

1387

ايران
شركت شهركهاي صنعتي

كوچک

4

 24ساعت

1388

17

شركت نوسازي صنايع ايران

استفاده از نرم افزار كامفار در تهيه طرح هاي توجيهي

 40ساعت

1388

كسب و كار
18

عاملين توسعه خوشه هاي صنعتي ()CDA

شركت شهركهاي صنعتي

 48ساعت

1390

ايران
19

برآورد هزينه سرمايه گذاري و برآورد درآمد فروش

استانداري مركزي

 4ساعت

1393

20

آشنايي با استاندارد ISO 9001:2015

فرا كيقيت اراک

 8ساعت

1393

21

روش هاي تامين مالي خارجي

استانداري مركزي

 4ساعت

1393

22

آداب معاشرت تجاري و اداري

اتاق بارزگاني اراک

 8ساعت

1394

23

تامين منابع مالي و ارائه خدمات

اتاق بازرگاني اراک

8ساعت

1394

24

شيوه تاثيرگذاري بر دولت و سياست گذاري ها

اتاق بازرگاني اراک

 8ساعت

1394

25

آشنايي با آخرين تغييرات قوانين مالياتي

اتاق بازرگاني اراک

 8ساعت

1394

26

آشنايي با سستم جامع ثبت شركتها

اتاق بازرگاني اراک

 2روز

1394

27

قراردادهاي مشاركت عمومي -خصوصي و اصول آن

سازمان مديريت و برنامه ريزي

8ساعت

1395

28

 IATF-16949-2016استاندارد خودرو

فراكيفيت اراک

 8ساعت

1397
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