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 تجربیات اینجانب:

تا بهمن  1388آبان  –)اداره تعاون استان قزوین(  تعاونمحترم وزرات  –<< کارشناس تاسیس و نظارت بر تعاونی ها 

1389  

 تاسیس تعاونی ها منطبق با قانون تاسیس تعاونی ها •

 تنظیم طرح کسب و کار برای تعاونی ها •

 شرکت و نظارت بر حسن انجام مجامع عمومی •

 تعاونی ها در سامانه وزرات محترم تعاون  و ایجاد گزارشات تحلیلیبروز رسانی اطالعات آماری  •

 

1389اسفند  – 1389بهمن  –شرکت آرنگ شیمی قزوین  –<< مهندس صنایع   

 بهینه سازی فضای انبارش •

 2008- 9001بررسی مدارک فرایندی جهت آماده سازی اخذ استاندارد ایزو  •

 5Sایجاد دستورالعمل  •

 

 1392فروردین  تا  1390خرداد  –شرکت ب.آ.اس.اف پلی اورتان پارس  –<< برنامه ریز فروش 

 برنامه ریزی فروش  •

 برنامه ریزی تحویل و حمل •

 )آلمان(در  CFOو   CEO, CIOایجاد گزارشات کنترلی هفتگی و ماهیانه برای  •

mailto:barzan83@yahoo.com


 واحد تامین مواد و ملزومات –واحد تولید  –فروش  های تکنیکالبرگزاری جلسات ماهیانه با واحد  •

فروش در سیستم پیشبینی ثبت رول های  ،BTLای فروش ماهیانه با سناریو ه ایجاد و تحلیلمدیریت تقاضا شامل:  •

 جامع منابع سازمانی)نت سیس(

 مالقات با مشتریان طالیی •

 و تصمیمات تخصیص کاال مشتریان راهبردی اتکنترل اعتبار •

 

 1394تا شهریور  1392فروردین  –شرکت صنایع سندن ایرانیان  –<< دستیار و برنامه ریز تامین و تولید 

 برنامه ریزی مواد و احتیاجات شامل: 

 ایجاد برنامه کنترل مواد در جریان ساخت با هدف کاهش مقدار مواد در جریان ساخت •

 CFOایجاد گزارش مقدار در جریان ساخت به صورت ماهیانه برای  •

 کنترل نرخ مصرف مواد مصرفی به صورت ادواری و ایجاد سفارش تامین •

 برنامه ریزی تدارکات شامل:

 کنترل وایجاد سفارشات ماهیانه برای مواد و قطعات داخلی و خارجی •

 کنترل و ایجاد سفارشات دوره ای برای قطعات یدکی •

 برنامه ریزی و تحلیل سیستم:

 ایجاد سیستم تامین موازی قطعات پس از فروش  •

 ترخیص -برای واحد بازرگانی  ایجاد برنامه ترخیص محموله های خارجی به صورت هفتگی •

 حمل شده و ایجاد گزارشات تحلیلی مدیریتکنترل محموله های  •

 برنامه ریزی تقاضا شامل:

 (ARIMAزمانی و ایجاد مدل های پیشبینی)بررسی و تحلیل داده های سری های  •

 برنامه ریزی تولید شامل:

 تولید مادر برنامه  و بروز رسانی ایجاد •

 ایجاد برنامه تولید روزانه، هفتگی و ماهیانه •

 بروزرسانی برنامه تولید روزانه، ماهیانه •

 

 

  1395تا تیر  1394مهر  –هلدینگ گلرنگ  –<< مدیر برنامه ریزی تامین و تولید 

 برنامه ریزی تولید شامل:

 ایجاد و بروز رسانی برنامه تولید مادر  •

 ایجاد برنامه تولید روزانه، هفتگی و ماهیانه •

 بروزرسانی برنامه تولید روزانه، ماهیانه •

 شامل:تدارکات   ایجاد برنامه

 ایجاد برنامه حمل نیازمندی های مواد به صورت ماهیانه و روزانه •

 تولید و تدارکات:گزارشات عملکرد ایجاد  •

 CIOروند تولید برای ایجاد گزارشات تحلیلی  •

 ایجاد گزارشات تحلیلی عملکرد تولیدف توقفات و ... •

 (PAPرسانی اطالعات مورد نیاز و برنامه تولید و سفارش گذاری در سیستم جامع سازمانی) بروز •

 

 1397تیر   - 1395مرداد  –شرکت فناپ  –<< کارشناس طراحی و تحلیل سیستم و کسب و کار 

ایمنی، بهداشت،  –کنترل کیفیت  –دارایی های ثابت –طراحی و تحلیل فرایند های مدیریت نگهداری و تعمیرات  •

 محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی



نویس و نیز به منظور درک صحیح سیستم توسط توسعه گر طراح و کد  ستمهای پیچیدهایجاد پروتوتایپ برای سی •

 اسناد تحلیل فرایند های کسب و کار. درج در

 ثبت سیستمی و تحلیلی آن در سیستم مدیریت مستندات سازمان –ایجاد سند فرایند کسب و کار  •

 BPMN 2.0)مطابق با استاندارد  BPMSمدل سازی فرایند های کسب و کار با نرم افزار) •

 بروز رسانی و مدیریت تغییرات  •

 سایر ذینفعان محصول جهت شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی نیازمندی هامذاکره با استفاده کننده گان و  •

 و برگزاری ایونت ها در چارچوب متدولوژی یاد شده  ایفای نقش مالک محصول در متدولوژی اسکرام •

 UATبرگزاری جلسات  •

 ایجاد نقشه راه پیاده سازی محصول و جمع آوری و آماده سازی داده ها پایه •

 فزار و مدیریت تغییراتپیاده سازی نرم ا •

 

 

 

 تاکنون. 1397تیر  –شرکت مپنا  –ماژول ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، هوشمندی کسب و کار << کارشناس مسئول 

در حوزه های منابع  ASAPب و کار شرکت حفاری مپنا نور کیش مطابق با متدولوژی تعیین نیاز مندی های کس •

 انسانی و مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست.

تعبیه  SLAمطابق با  )اسناد قابل تحویل(ایجاد و تحویل آرتیفکت های تعهد شده شده، نیازمندی تعیینمستند سازی  •

 شده در پروژه.

، مالقات با Oracle BIدر حوزه منابع انسانی جهت استقرار داده و استاندارد های مورد نیازتعیین نیازمندی ها  •

مدیران منابع انسانی هلدینگ، درک نیازمندی های داده ای در حوزه پرسنلی منابع انسانیف شناسایی اپلیکیشن ها و 

 منابع داده، جمع آوری و پاالیش و یکپارچه سازی داده ها

 SLAمطابق با  نامپ مستند سازی اسناد در حوزه هوشمندی کسب و کار •

 BPMS(، شامل بررسی SAP( برای استفاده از یک راه حل )بغیر از Benchmarkمذاکره و مطالعات تطبیقی) •

 ها برای سازمان مپنا

 مشارکت در تیم معماری سازمانی مپنا در الیه استراتژی کسب و کار و مدیریت فرایند های کسب و کار •

 98تا شهریور  98تیر  -هلدینگ فوالدی هفت الماس-عملکردرئیس برنامه ریزی و کنترل << 

 برنامه ریزي و تدوین برنامه استراتژیك كالن شركت و نظارت بر حسن اجراي این برنامه •

و اس  تقرار  يریمناس  ب جهت بکارگ هایش  نهادیدر جهت ارائه پ تیریمد نینو يها س  تمیدر خص  وس س   يبررس   •

 ها در شرکت ستمیس

 سازمان عملکرد و سیستم ارزیابي و كنترل جهت جدید ابزارهاي كارگیري به و انتخاب ارزیابي، آشنایي، •

 کتابخانه شاخص های کلیدی عملکرد برای واحد های عملیاتی و مدیریتی در سازمان  ایجاد •

ایجاد رویه ای جهت یکپارچگی برنامه ریزی در سازمان شامل برنامه ریزی زنجیره تامین از بعد موجودی، از  •

 فروش، از بعد مالی و منابع انسانی بعد

 تدوین و بروز رسانی فرایند ها مطابق با بررسی های انجام شده •

 توسعه سیستم های نرم افزاری بومی در سازمان •

 SCORمعماری زنجیره تامین بر مبنای  •

 توسعه معماری سازمانی در الیه های استراتژی، مدیریت فرایند های کسب و کار، داده و اپلیکیشن •

 



 تاکنون 98مهر  –گروه دارویی سیناژن –سیستم ها ارشد << کارشناس 

، GCP ،GMP ،GAMP ،GCDMP ،GPvPهایی مانند  GxPبر اساس  تدوین فرایند های حوزه مدیکال •

GPP و GSP : 

 در این عنوان فعالیت های زیر انجام شده است: 

 در واحد ادوایزری . تدوین نقشه فرایندهای دپارتمان مدیکال1

 تدوین نقشه فرایند در دپارتمان مدیکال در واحد آمار. 2

 . تدوین نقشه فرایند در دپارتمان مدیکال در واحد فارماکوویژیالنس3

 . تدوین نقشه فرایند در دپارتمان مدیکال در واحد مطالعات بالینی )فاز سوم و چهارم مطالعات بالینی(4

 بستن سانترهای مطالعات بالینی و . تدوین فرایند انتخاب، ارزیابی، آماده سازی5

 . تدوین فرایند مدیریت درخواست های علمی6

 . تدوین فرایند مدیریت مطالعات بالینی فاز سوم7

 (Post Marketing. تدوین فرایند مدیریت مطالعات بالینی فاز چهارم )8

 تدوین فرایند مدیریت اطالعات دارویی

 

 :Computerized System Validation مشارکت در پروژه •

 در این عنوان فعالیت های زیر انجام شده است: 

 ها و پیکره دانش مرتبط از منظر استاندارد ها و دستورالعمل CSV. بررسی لند اسکیپ 1

 . شناسایی سازمان ها و قوانین ملی و بین المللی مرتبط2

 CSVفرایندهای مرتبط با حوزه توسعه نرم افزار در چارچوب . شناسایی 3

 CSVچارچوب  تدوین فرایندهای مدیریت تغییرات در. 4

 CSV. تدوین فرایند مدیریت ریسک در چارچوب 5

 CSV. آموزش 6

 

 نماینده دپارتمان مدیکال در پروژه معماری سازمانی •

 در این عنوان فعالیت های زیر انجام شده است: 

 . شرکت در جلسات مرتبط در پروژه معماری سازمانی1

 رتبط با دپارتمان مدیکال در پروژه معماری سازمانی. انجام وظایف م2

 

 (Health Informatics Terminologمشارکت در تدوین سیستم ترمینولوژی سازمانی ) •

 در این عنوان فعالیت های زیر انجام شده است: 

 . تحلیل نیازمندی های مرتبط با بیمار، پرستار و پزشکان1

 توجه به ترمینولوژی های جاری در انفورماتیک سالمت. تعیین دیتا المنت های مرتبط با 2

 Share Point. ایجاد ترمینولوژی در بستر 3

 مرتبط مانند:. بررسی ترمینولوژی های 4

4.1 .ABC Code 

4.2 .CCC 

4.3 .CDT 

4.4 .CPT 

4.5 .Drug Reference Terminology 

4.6 .ICON 



4.7 .LQS 

4.8 .MedDRA 

4.9 .MEDIX 

4.10 .SNOMED-CT 

4.11 .RTM 

4.12 .HL7 

 (eCRF) ژه تحلیل، طراحی و توسعه سیستم ر پرومشارکت د •

 در این عنوان فعالیت های زیر انجام شده است: 

 PCRF. تحلیل و طراحی 1

 eCRF. تحلیل و طراحی 2

 کردن Data Capture. تحلیل نحوه 3

 . تست سیستم توسعه داده شده4

 تحصیالت:

 1387-1383دانشگاه آزاد اسالمی قزوین  –کارشناسی مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی  .1

 تاکنون 1393صنایع  –کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  .2

 

 مهارت های آی تی: 

 در محیط آفیس VBAبرنامه نویسی  ➢

 تجزیه و تحلیلی آماری با نرم افزار مینی تب ➢

 تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار آفیس ➢

➢ RStudio 

➢ Power BI Desktop 

➢ KNIME Platform 

➢ BPMN Editor 

➢ BPMS, Business Process Management System 

➢ Prototyping with GUI Designer 

➢ Queries with Oracle SQL Developer 

➢ Visual Paradigm 

➢ SAP HCM – SAP EHS for SAP ERP ECC 6.0 

➢ SAP HCM – SAP EHS for SAP ERP S/4 Hana 

➢ Visual Paradigm 

➢ ArchiMate 

 

 

 


