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از طرف مراکز آموزشی مختلف  10
در شرکت ها و سازمان هاي 

 ، حفارينفتشرکت مختلف مانند 
  ..اسنواپخش و پاالیش، فالت قاره، 

،  تولید ناب، مدیریت پروژه
 مدیریت استراتژیک

 83از  سال  12
ادامه 
 دارد

 90 ساعت 24 مدیریت پروژه کشتیرانی جمهوري اسالمی 11
 93 دوره 4 مدیریت عملیات پتروشیمی آریا ساسول 12

 مرکز آموزش مجازي صنعتی 13
 سایت کالسینو

www.classyno.com 

بنیانگذاري مرکز آموزش مجازي 
و  Sanati LMSصنعتی و 

و تولید دروس آموزش طراحی 
مجازي تولید ناب و مدیریت انبار 

 و ... و موجودي ها

تا  90 درس 20
 کنون

 
 تهاي مشاوره اي:یسوابق فعال

 سال موضوع سازمان/شرکت فیرد

قات مهندسی یمرکز تحق 1
 جهاد سازندگی 

 68-66 کنترل پروژه واحد

 66 نیه صنعت سنگیه نشریریئت تحریعضو ه نیع سنگیوزارت صنا 2
 68-67 عیمهندسی صنا واحد مشاور پایشرکت سا 3
 -عیند صنایشرکت فرا 4

 ریتوان
رات یستم جامع در مرکز تعمیطراحی س

 ریاساسی توان
1369 

ستم انبار، زمان یاده سازي سیطراحی و پ شرکت پارس تابلو 5
 دید، طراحی کارخانه جدیسنجی تول

68-69 

 1369 دیتول طراحی لی اوت سالن رومحرکهیشرکت ن 6
 1370 د ، طراحی کارخانهیزمان سنجی تول تالیشرکت ژ 7
وتري یستم کامپیاده سازي سیطراحی و پ شرکت جابون 8

 د، طراحی کارخانهیانبار، زمان سنجی تول
69-70 

 72-70 ران ارشد کشوریاجراي پروژه بانک اطالعات مد است جمهوريینهاد ر 9
پروژه  -وزارت معادن و فلزات 10

 مرکز فراوري مواد معدنی
 1370 زي و کنترل پروژهیبرنامه ر

لوله و  –شرکت کالچ  11
 اتصاالت چدنی

،  MISستم ید، طراحی سیزمان سنجی تول
 تیفیرات و کیستم تعمیطراحی س

70-71 



اجراي آن در و د نرم افزار کاربها یطراحی و تول نرم افزار کاربها 12
 يمانکاریشرکت پ 20ش از یب

72-73 

سازمان  -رویوزارت ن 13
 قات منابع آبیتحق

 1374 معاونت امور آب MIS پروژه 

ر پروژه یره و مدیئت مدیسهامدار و عضو ه نهیشرکت مشاوره فراگز 14
 هاي مختلف

72-76 

پروژه  –نه یشرکت فراگز 15
 شرکت کاشی الوند

 74-73 9000زویت پروژه ایریمد

پروژه  –نه یشرکت فراگز 16
 لوینشرکت کاشی 

 76-75 9000زو یت پروژه ایریمد

قات یمرکز آموزش و تحق 17
 رانیصنعتی ا

ت واحد مشاوره و پژوهش و اجراي یریمد
 پروژه هاي مختلف

76-81 

خته گري یع ریشرکت صنا 18
 ران خودرویا

 82-80 ر طرح و برنامهیهی، مدیه طرح توجیته
83-84 

ک یع الکترونیشرکت صنا 19
 اس شمار )د اسکنی( تول دماوند

 تا 80 ر عاملیمشاور مد
85 

د هواکش یشرکت دمنده( تول 20
 هاي خانگی و صنعتی )

 -پیاده سازي تولید ناب -ر عاملیمشاور مد
 پیاده سازي سیستم هاي مکانیزه یکپارچه

 تا 80
91 

 مرکز آموزش شرکت 21
 ایران خودرو 

 طراحی و آموزش مدل فروش ناب 
 و برنامه ریزي ناب

 تا 83
85 

 گروه صنعتی گلبافت 22
 )پتو(تولید 

پیاده سازي سیستم تولید و  -مشاور مدیر عامل 
پیاده  -برنامه ریزي استراتژیک -فروش ناب

 سازي سیستم هاي مکانیزه یکپارچه

 91تا 86

 اصفهان شرکت گلریس 23
 (تولید منسوجات خانگی)

پیاده سازي سیستم تولید و  -مشاور مدیر عامل 
پیاده  -مه ریزي استراتژیکبرنا -فروش ناب

 سازي سیستم هاي مکانیزه یکپارچه

 96تا 90

 گروه صنعتی کن 24
 هود کن

تا  91 پیاده سازي تولید ناب -مشاور مدیر عامل
93 

 شرکت نورافزار فوتون 25
(تولید انواع بوردهاي الکترونیکی و 

 ) LEDچراغ هاي 

پیاده سازي سیستم هاي  -مشاور مدیر عامل
 یکپارچه

تا  96
 کنون

 



زي آن در یتوسعه مفهوم ناب بودن و ممت صنعتی یفرزاد رعاموضوع رساله دکتراي 
     د هوشمندیستم هاي تولین رساله در کنفرانس سیدوره عمر کارخانه بوده و مقاله ا

(Intelligent Manufacturing Systems – IMS)  ده یا ارائه و چاپ گردیتالیدر ا 2004در سال
اي د ناب بریري براي تولیم گیبانی تصمیمدل پشتنه یشان در زمیا گرید هاي مقاله است.

 World Multiconference on Systemics and Cybernetics and) ارائه در کنفرانس

Informatics – WMSCI)  کنفرانس  در وپذیرفته  2005در سال(Western Business 

Management – WBM)  آخرین  شده است. ارائه و چاپتحده االت میدر ا  2006سال در
 APM) براي ارائه در کنفرانس (Lean Implementation Starts With Takt)مقاله تحت عنوان 

2009- Advances in Production Management Systems)  فته پذیر 2009در فرانسه در سال
کتاب  ف،مختل ه جزوات آموزشی براي دوره هاي آموزشییعالوه بر تهن یهمچن. شد

 ف نموده است.یرا تأل "د ناب یر ساخت تولید به موقع زیتول "کیالکترون
، و  sanati-lms.ir زيمجا زشموآ مرکز ازيندراه ا با صنعتی عایتر زادفر کترد

دروس  ايمحتو تولید و عرضه لحادر  www.classyno.comسایت کالسینو 
که بیش  sanati lmsینکدین در صفحه لو  ستا دخو تخصصی يها مینهدر ز نیکولکترا

همراه دارد، محتواهاي مربوط به یادگیري الکترونیکی و آموزش مجازي براي  14000از 
 عالقمندان ارائه می شود.


