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 به نام خدا

 

 غالمرضا فراهاني:نام و نام خانوادگي

 1398/01/19تاريخ:

 01/10/1340تاریخ تولد:                 

 اهلتموضعیت تأهل: 

 09183492859تلفن همراه: 

 FMOHSEN499@GMAIL.COMپست الکترونیک: 
 

 

 

 تحصیالت:

  تکنولوژی ماشین آالتمهندسي  کارشناس •

 دانشگاه آزاد تهران ارشد : مهندسی تکنولوژی ماشین آالتكارشناس   •

 سوابق علمي و پژوهشي:

طراحی و ساخت کلش کش انگشتی کمباین-1  

مدیر پروژه پالتفرم کمباین جدید از طریق مهندسی معکوس -2  

 کرمانشاههمکاری در ساخت هد نخود برای اولین بار در ایران به کمک مرکز تحقیقات -3

 مطالعه امکان سنجی خوشه صنعتی آلومینیوم و صنایع پایین دستی -4

 مند سازي تحقیق و توسعه اعضاي خوشه نفت و گازنپكیج آموزشي تخصصي تواتدوین -5

 

 سوابق اجرايي:

کارشناس کنترل کیفیت در کمباین سازی ایران-1  

طراح در جه یک در بخش طراحی در کمباین سازی ایران-2  

مدیر کنترل کیفیت و تحقیقات  در شرکت آلومرول به مدت چها ر سال-3  

مدیر برنامه ریزی در کمباین سازی ایران به مدت پنج سال-4  

و توسعهتحقیق   کارشناس ارشد-5  

عضو هیئت مدیره انجمن مشاوران مدیریت استان مرکزی-6  

مرکزی)بازرس اصلی(عضو هیئت مو سس کانون کارفرمایان استان -7  

عضو کمیته راهبردی طرح های توجیهی انجمن مشاوران مدیریت در استان-8  

برگزاري دوره هاي تخصصي مدیریت-9  

 CISمشاوره در زمینه بازرگاني خارجي )كشور هاي -10
 مشاور شركت هاي دانش ینیان-11

 عارضه یابي شركتهاي صنعتي استان-12

 

 

 محل عكس
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 تمشاور سیستم هاي مدیرین كیفی-13

 BPمجري و مدیر پروژه هاي صنعتي و تدوین -14

 

 هاي تخصصي:مهارت

 5s.مدرس و مجري كایزن و مدیر پروژه کایزن با همکاری آقای یوشیدا  -1
 EFQM ارزیاب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی-2
 کام فارتهیه طرحهای توجیهی کسب و کار و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار مشاور -3

 مشاور شرکت های دانش بنیان-4

 مشاوره در عارضه یابي صنعتي-5

 مشاور سیستم هاي مدیریت كیفیت-6

 

 هاي آموزشي:ها و دورهکنفرانس

ممیز سیستم های مدیریت کیفیت-1  

 و کایزن 5Sو سیستم کیفیت ایزو -2

شرکت  و .... برنامه ریزیواحد های مختلف مهندسی و ساخت و حدود دو سال در کار آموزی-3

)کشور آلمان(جاندیر آلمان   

 CDAخوشه های صنعتی عامل  دوره  -4

 دوره تخصصی عارضه یابی صنعتی در شیراز-5

 دوره تخصصي طرحهاي توجیهي استفاده از كام فار-6

 

 

 


