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 :صنعت درو مشاوره  سیتدر ، یقاتیتحق سوابق خالصه 

 

  تا كنون( 8733)از سال  در صنعت تخصصي وكارگاه دوره 833برگزاري بيش از: 

  ن مگروه خودرو سازي به 

 گروه خودرو سازي پارس خودرو 

 ( مس سرچشمه، صنايع ملي مس ايران)مس سونگون، مس ميدوک 

 شركت صنايع معدني -صنايع ملي فوالد 

  فوالد اهواز - صنايع ملي فوالد 

  نفت پاسارگادشركت 

  راهبران پتروشيميشركت 

 ذغال سنگ البرز 

  سنگ آهن گلگهر 

 موسسه توسعه  

 موسسه مديريت پروژه آريانا 

 بانک كشاورزي 

 ژئو فيزيک دانا 

 هلدينگ كوثر 

  شريفانجمن علمي مهندسي صنايع دانشگاه 

  اميركبيرانجمن علمي مهندسي صنايع دانشگاه 

  و بهره وري دانشگاه اميركبيرمركز تحقيقات مهندسي صنايع 

 انجمن علمي مهندسي صنايع دانشگاه الزهرا 

 انجمن علمي مهندسي صنايع دانشگاه آزاد تهران جنوب 

 انجمن علمي دانشگاه ارشاد 

 انجمن علمي دانشگاه قم 



  با رويکرد بهينه سازي شبيه سازي در نهمين كنفرانس بين  مديريت زنجيره تامينبرگزاري سمينار

 مهندسي صنايعالمللي 

  برگزاري كارگاه شبيه سازي لجستيک در پنجمين كنفرانس بين المللي لجستيک و زنجيره تامين 

 ( 8716-8711مشاور شركت خودرو سازي سايپا در پياده سازي سيستم لجستيک نوين) 

  مشاوره و تدريس در شركت پارس خودرو در زمينه مديريت پروژه شبيه سازي و لجستيک و سيستم

 (8711-8738توليدي)هاي 

 در صنعتو سيستم هاي اطالعاتي  فناوري اطالعات  مشاور 

 مشاوره هوشمندي كسب و سيستم هاي اطالعاتي هوشمند سازماني در صنعت 

 :مقاالتسوابق پژوهشی و 
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