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•

سخنران همایش کسب و کار الکترونیکي در حوزه فرهنگ
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عضو کمیته راهبردی دانشگاه آزاد اسالمي ساوه جهت تدوین استراتژی دانشگاه
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دبیر هم اندیشي استادان دانشگاه آزاد اسالمي ساوه
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کمیته اجرایي و علمي کنفرانس ملي مهندسي صنایع
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ارزیابی و ارتقا فرهنگ  HSEدر صنعت ریخته گری ، ،فصلنامه علمی ترویجی راه سالمت ،ایمنی و مويط زیس ت ررس ا ، ،دانش گاه
علو ،پزشكی و خدمات درمانی تهران ،شماره  2تابستان  92صفوه 37
كاربرد تكنيک توليل مولفه های اصلی در ارزیابی عملكرد  ، ، HSEفصلنامه علمی ترویج ی راه س المت ،ایمن ی و مو يط زیس ت
ررسا ، ،دانشگاه علو ،پزشكی و خدمات درمانی تهران ،شماره  4زمستان  91صفوه 11
ارتباط سيستم پاداش دهی با كارت امتيازی متوازن ر BSCفصلنامه عصر كيفيت  ،فصلنامه پژوهشی و اطالع رسانی مدیریت كيفيت
و بهره وری ،شماره  ،7زمستان  ،1386صفوه58
راهكارهای ارتقاء فرهنگ ایمنی در سازمان ،فصلنامه پيا ،ایمنی سال هفتم ،شماره  ،28اسفند  ،1389صفوه 18
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مقاالت اراهئ شده رد کنفرانس اهي بین ا مللی و ملی

 .11قابليت اطمينان در زنجيره تامين برای مكانيابی تسهيالت تخصيصی به منظور كاهش خسارات ناشی از اتالف بودجه و ارای ه پش تيبانی
مطلوب ،دوازدهمين كنفرانس بين المللی مدیریت و حسابداری 20 ،آبان 1397
 .12زنجيره تامين در جلوگيری از اتالف بودجه ،دوازدهمين كنفرانس بين المللی مدیریت و حسابداری 20 ،آبان 1397
 .13بهينه سازی فرایند توليد دینا ،خودرو با كاربرد طراحی آزمایشات و روش شناسی رویه پاسخ ،هفتمين كنفرانس بين المللی حس ابداری و
مدیریت با رویكرد علو ،پژوهشی نوین1396 ،
 .14بهينه سازی فرایند توليد دینا ،خودرو با كاربرد طراحی آزمایشات  ،سومين كنفرانس سراسری پيش رفتهای ن وین در مهندس ی ص نایع،
مدیریت ،اقتصاد و حسابداری1396 ،
 .15توسعه مدل مالی برای انتخاب پورتفوليوی پروژه مبتنی بر رویكرد چند معياره ،سومين كنفرانس ملی رویكردهای نوین در علو ،مدیریت
 ،اقتصاد و حسابداری1396 ،
 .16مهندسی مجدد فرایند اجرای سفارش با استفاده از تكنولوژی اطالعات رسومين همایش ملی مهندسی ص نایع و سيس تم دانش گاه آزاد
اسالمی واحد تهران جنوب  25،و  26اردیبهشت 1391
 Knowledge Management in Customer Relationship Management .17رس ومين هم ایش مل ی مهندس ی
صنایع و سيستم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب  25،و  26اردیبهشت 1391
 .18جاری سازی استراتژی در حوزه نگهداری و تعميرات با رویكرد كارت امتيازی متوازن رنهمين كنفرانس بين الملل ی مهندس ی ص نایع
1و 2بهمن  ، 1391تهران ،دانشگاه خواجه نصير الدین طوسی
 .19ارزیابی مقولههای دانشی با استفاده از تكنيک توليل مولفههای اصلی رپنجم ين كنف رانس ب ين الملل ی م دیریت دان ش 1 ،و 2اس فند
-1391تهران سالن همایش های راضی
 .20ارتقاء عملكرد  HSEاز طریق ارزیابی و ارتقاء فرهنگ  -HSEسومين همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی 1391 -
 .21ارزیابی عملكرد  HSEبا استفاده از تكنيک توليل مولفه های اصلی -سومين همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی1391-
 .22مدیریت تغيير در مدیریت بهداشت ،ایمنی و زیست مويطی رچهارمين همایش ملی مهندسی ایمنی و م دیریت  HSEته ران 18-16
اسفند 1390
 .23كنترل آماری عملكرد سيستم نگهداری و تعميرات پيشگيرانه :مطالعه موردی در بخش صنعت ركنفرانس نگهداری و تعمي رات ،ته ران،
24و 25خرداد 1390
 .24اولوی ت بندی معيارهای موثر برمدیریت دانش در تقابل استراتژی عمومی مدیریت دانش ر دومين كنفرانس تخصصی سازمانهای دانش
بنيان  ،تهران 19 ،دیماه 1390
 .25رتبه بندی صنایع ایران براساس تكنيک های تصميم گيری با معيارهای چندگانه رپنجمين كنفرانس بين المللی مهندسی صنایع20 ،و
 21تير ماه  ، 1386تهران دانشگاه علم و صنعت ایران
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رپوژه اه و ز ه اهي قا ی کار شده
•

تدریس دوره اکسل پیشرفته در سطوح مدیران و کارشناسان شرکتهای شهر صنعتی کاوه

•

هدایت و راهنمایی پروژه پایانی کارشناسی مهندسی صنایع (  40نفر )

•

ارائه سمینار مدل اروپایی تعالی سازمانی  EFQMدر دانشگاه آزاد اسالمی ساوه

•

ارائه سمینار مدیریت دانش مفاهیم و مدلها در دانشگاه آزاد اسالمی ساوه

•

ارائه سمینار برنامه ریزی تولید کاربردی در کارخانجات صنعتی ،در دانشگاه آزاد اسالمی ساوه

•

کارگاه آموزشی تخصصی اکسل در مهتدسی صنایع در دانشگاه آزاد اسالمی ساوه

•

ارائه سمینار تخصصی تولید ناب در دانشگاه آزاد اسالمی ساوه

•

کارگاه آموزشی آشنایی با الزامات و مفاهیم استادارد  ISO 9000:2008در دانشگاه آزاد اسالمی ساوه

•

برگزاره دوره تخصص آموزش نرم افزار  MSPدر دانشگاه آزاد اسالمی ساوه

•

برگزاره دوره تخصص آموزش نرم افزار  ACCESSدر دانشگاه آزاد اسالمی ساوه

•

داور برگزیده سومین جشواره ملی بهره وری 1390

•

نماینده کمیته اجرایی مدیریت دانش در انجمن تخصصی مدیریت دانش

•

ممیز سیستم مدیریت مواد ولجستیک شرکت  MMOG/LEبراساس AIAG &ODETTE

•

مسئول تیم پیاده سازی الزمات لجستیک ساپکو

•

عض و تیم تدوین استراتژی سازمان بر اساس مدل پورتر در حوزه تحلیل محیط داخل و عملیات

•

طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت ()CRM

•

طراحی و پیاده سازی نرم افزار برنامه ربزی سفارشات مواد

•

طراحی و پیاده سازی نرم افزار برنامه ربزی و کنترل تولید و توقفات

•

طراحی و پیاده سازی سیستم محاسبه آکورد و بهره وری

•

طراحی و پیاده سازی سیستم محاسبه آکورد و بهره وری

•

عضو تیم بازنگری فرایندهای سازمان بر اساس مدل APQC

•

ظرفیت سنجی ،زمان سنجی ,امکان سنجی خطوط تولیدی

•

پیاده سازی  SPCبر روی فرایندهای تولیدی

•

عضو تیم تدوین SQA

•

پیاده سازی MSA
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شناسایی و ارزیابی خطرات شغلی و زیست مويطی شركت IMQ
دوره مميزی سيستمهای یكپارچه مدیریت كيفيت  IMSدر شركت IMQ
دوره آشنایی با الزامات EFQM 2010شركت مطالعات و سرآمدی شش سيگمای پارس
دوره تربيت ارزیاب بر اساس مدل EFQM 2010شركت مطالعات و سرآمدی شش سيگمای پارس
دوره خود ارزیابی مدل تعالی سازمانی EFQM 2010شرکت مطالعات و سرآمدی شش سیگمای پارس
دوره تدوین و نگارش اظهارنامه مدل تعالی سازمانی EFQM
دوره ساخت و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISOTS/16949:2009
دوره ساخت و مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004
دوره ساخت و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS18001:2007
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISOTS/16949:2009
ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004
ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS18001:2007
مدیریت فرایند سیستم های یکپارچه مدیریت شرکت  IMQایتالیا
مدیریت زمان TIME MANAGEMENT
مدیرت زنجیره تامین  SCMشرکت  IMQایتالیا
مدیریت ارتباط با مشتری CRMشرکت  IMQایتالیا
مدیریت بحران در واحدهای صنعتی شرکت خدمات علمی و صنعتی ایران
مدیریت ریسک مالی
مدیریت تولید و عملیات
طرح ریزی پیشاپیش کیفت محصول ()APQP
کنترل فرایند آماری ()SPC
آنالیز سیستمهای اندازهگیری ()MSA
تجزیه و تحلیل آثار شکست ()FMEA
روش حل مساله به روش () PROBLEM SOLVING 8D
شش سیگما
مهندسی مجدد
مهندسی ارزشVALUE ENGINEERING
تولید ناب LEAN PRODUCTION
بهبود مستمر ( کایزین)
نظام آراستگی 5S
برنامه نویسی داینامیک صفحات وب ( PHP&MYSQLمجتمع فنی تهران)
دوره کامل طراحی صفحات وب استاتیک ( )DREAMWEWARمجتمع فنی تهران
نرم افزار تحلیل داده های آماری SPSS
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