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 متاهل

 ۱۳۹۰الی  ۱۳۸۵                                           تولید صنعتی –مهندسی صنایع                           کارشناسی 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 

 ۱۳۹۵الی ۱۳۹۲                        سیستم های اقتصادی و اجتماعی –مهندسی صنایع                     کارشناسی ارشد

        تهراندانشگاه پیام نور 

 

 (سال ۲.۵) ۰۹/۹۴ – ۰۵/۹۲        مشهد           )صادرات خشکبار(شرکت سیمین تاک            کارشناس بازرگانی خارجی

 هماهنگی های الزم با شرکتهای کشتیرانی      –انجام کلیه مراحل الزم جهت صادرات کاال 

 …,Invoice, Certificate Of Originاخذ مدارکات الزم نظیر  -اخذ کانتینر

 گمرک و.. ,جهاد کشاورزی,اتاق بازرگانی ,استاندارد  سازمانوطه :ارتباط با ارگان های مرب

 …پیگیری شکایات و , ارسال فاکتور فروش,ئه قیمت ارا مکاتبه با مشتریان خارجی :
 

 (سال ۲.۵)  ۰۱/۹۷ – ۰۹/۹۴     مشهد                          ) تولید ِسُرم( داروسازی ثامن             کارشناس برنامه ریزی تولید 

 هفتگی و سالیانه)بودجه ریزی(,برنامه ریزی خط تولید بصورت روزانه 

 ( MRPسالیانه )با سیستم ,ماهیانه ورت رد میزان مواد اولیه مورد نیاز بصبراو

 میزان ضایعات,تعداد محصول خروجی انبار,تهیه گزارشات :میزان تولید

 گزارشات وزارت بهداشت,تحقق بودجه ,تداوم مصرف مواد اولیه

 پروژه های بهبود –زمانسنجی  -(  Excelردهای مدیریتی )با نرم افزار وتهیه داشب

 

 ( ماه ۵) ۰۷/۹۷ – ۰۱/۹۷     مشهد               رت الستیک ) تولید قطعات خودرو (پا                        کارشناس فروش

 (و اعالم به واحد برنامه ریزی تولید kanbanاخذ سفارش ) سیستم  ,مکاتبه با مشتریان 

 رد مدیریتی فروش (وتحلیل بازار )داشب -پیگیری شکایات   ,پیگیری قرارداد ها  

 

 سال( 1.5) تا کنون  -05/98            مشهد                  رضوی پارک علم و فناوری خراسان        توسعه بازار   -ارزیابی   کارشناس

 د )مبتنی بر بودجه ( در پارک دل ارزیابی عملکرتدوین و پیاده سازی م -

 درجه در پارک 360تدوین و اجرای مدل ارزیابی -

 هماهنگی جلسات ارزیابی عملکرد واحدهای پارک با حضور ریاست پارک-

 تهیه داشبورد مدیریتی ارزیابی عملکرد واحدهای پارک-

 تهیه داشبورد نظارتی ارزیابی شرکتهای فناور پارک-

 تدوین مدل بازاریابی برای شرکتهای فناور پارک-

 توسعه بازار و فعالیتهای مرتبط در ارتباط با توسعه بازار شرکتهای فناور-

 

 اطالعات شخصی

 سوابق تحصیلی

 سوابق حرفه ای



 

 زبان های خارجی                                                                                               مهارتهای نرم افزاری 

 

 سایر مهارت ها 

  قوانین اداره مالیات و .... ( –اشنایی نسبی با مباحث مالی ) صدور سند حسابداری 

 ما و همکاران سیستپای,لو ه کار با نرم افزارهای حسابداری هسابق 

 دانشگاه غیر انتفاعی اسرار مشهد                      تدریس در دانشگاه 

 (ارگونومیمهندسی فاکتورهای انسانی ) -۲ارزیابی کار و زمان       -۱دروس رشته ی مهندسی صنایع      

 

 مقاالت 

  مقالهISI با عنوان            Strategy the use of Technology in Customer Relationship Management 
Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences ISSN: 2231– 6345 (Online) 

An Open Access, Online International Journal 

  مقالهISC    با عنوان                                        Sustainable Supply Chain Management and Logistics 
Management and Administrative Sciences Review 

E-ISSN: 2308-1368, p-ISSN: 2310-872X Volume: 3, Issue: 4 

 

 لیست پروژه ها 

 عضو باشگاه دانشگاهی خانه صنعت معدن جهت عارضه یابی واحدهای تولیدی استان    عارضه یابی واحدهای صنعتی 

  و .... فرایندهای سازمانی ,فروش  , مشاوره در زمینه های مدیریت   ماشین های دوار خاورشرکت  مدیریتمشاور  

    و... برنامه ریزی تولید -شناسایی مشکالت موجود در حوزه زنجیره تامینعارضه یابی صنعتی شرکت نفت انرژی ارژن 

 پیاده سازی سیستم مدیریت انبار در شرکت زیوت ام بی 

 ( مشاور پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیتISOدر شرکت طرح و ساخت آوان ) 

  گزارش فرصتهای صادراتی ایران در شرکت فناوران راهبردی آتیتدوین 
 یریتی در حوزه های گوناگونداشبوردهای مدانواع راحی و پیاده سازی ط 

 تسلط نام نرم افزار
 عالی خوب متوسط

Office  √  

Excel   √ 

Rapid Miner √   

Visio  √  

 تسلط نوع زبان

 عالی خوب متوسط

English; 
Speaking,Reading,Listening 

 √  

English;Writing √   

Arabic √   

 مهارتها

 

 سوابق آموزشی

 سوابق فعالیتها 




