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  یليسوابق تحص

 8613  60/81: ديپلم رياضی فيزيک از دبيرستان خاتم االنبياء يزد با معدل 

 8638 32/81شگاه يزد با معدل توليد صنعتی از دان -مهندسی صنايع: کارشناسی 

 موضوع پايانامه : بررسی و ارائه راهکار در زنجيره تامين گوشت )مورد مطالعاتی استان يزد(

 کارآموزی : همکاری در بخش برنامه ريزی توليد شرکت سيم و کابل يزد 

 8632 کارشناسی ارشد :MBA-  32/80استراتژی از دانشگاه تهران با معدل 

 موضوع پروژه کسر خدمت نخبگان: مديريت استعداد و سکوت سازمانی در دانشگاه افسری امام علی )ع(

 

 سوابق اجرايی

 تاکنون(31وليدی بازرگانی شيررضا، ) اسفند ت تکمدير برنامه ريزی شر ، 

o  و فرآيندهای انبارداری و  برنامه ريزی فروش، برنامه ريزی توليد، فروش شاهرگیسامانه  اجرایطراحی و

 سازمانی شيررضا

  (8631بهمن  -8630مدير راهکارهای حاکميتی شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش )مهر 

o  شرکت مخابرات ايران 4646مدير پروژه 

o مدير پروژه ملی قبض سبز، سازمان توانير 

o همکاری در پياده سازی سامانه حقوق دستمزد شرکت پرداخت سامان 

 (8630مهر  -8633شعبه يزد شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش )بهمن  معاون 

 ( 8633دی ماه  -8633 ارديبهشتمدير کارخانه حامی شکالت يزد) 

o )راه اندازی شرکت پخش تهران فروش مويرگی 

  (8631دی ماه  -8636مدير عامل شرکت صنعتی دياکو مهن آريا )تير 

 (8636تا تير  8634تير)، دبيرستان سرای دانش، مجموعه قلم چی و معاون آموزشی مشاور 

  (8638-8636)  ارفه کيلو وات 266مسئول کنترل پروژه خط 

 (8636-8613) پارکينگ مجتمع تجاری تفريحی ستاره  يزد و منابع انسانی  های اطالعاتیسيستمو ی يمدير اجرا 

  (8610 -13 ) شرکت پارسيان دُر خاورميانه در استان يزد ، شهرستان سيرجان و جزيره قشمنماينده فروش  

 8613ژه برنامه ريزی سيستم های نگهداری و تعميرات شرکت کاشی يزد، پاييز همکاری در پرو 

  طراحی و برنامه ريزی سامانهERP  8636شرکت طراحان دوخت، پاييز 

   4688جمهوری آذربايجان  -دبير استان يزد در اولين نشست فعاالن اقتصادی جمهوری اسالمی ايران 



 زمينه هاي پژوهشی 

 بالکچين، دفاتر کل توزيع شده 

 سکوت سازمانیمديريت منابع انسانی، مديريت استعداد، مديريت کارراهه شغلی ، 

  تخصيص های پايدار 

 و خصوصی سازمانهای دولتی دوره عمر سازمانها ، مرگ و مير و بروکراسی 

 اده از حذف بروکراسی اداری و ارتقاء امنيت سيستم های اداری و فرآيندهای مالی با استفIT 

 ين گوشت مو ارائه راهکار در زنجيره تا یبررس 

 زمينه هاي پژوهشی مورد عالقه

 بالکچين، دفاتر کل توزيع شده، قرارداد های هوشمند 

 سکوت سازمانیمديريت منابع انسانی، مديريت استعداد، مديريت کارراهه شغلی ، 

 مديريت استراتژيک 

  تخصيص های پايدار 

 پژوهشیمقاالت 

  بهار 863، شماره 41دوره  ،81مقاله ، بره های پرواری تغذيه شده با جيره های غذايی حاوی علوفه هيدرو پونيکعملکرد ،

 )مقاله استخراجی از پايانامه کارشناسی ( 831-810، صفحه 8632

 ( در دست چاپمستخرج از  پروژه خدمت نخبگان، بررسی تاثير مديريت استعداد بر سکوت سازمانی ) 

 کتاب تاليفی

 مديريت استراتژيک ، انتشارات ماهان 

 

 یو پژوهش سوابق علمی

 8631تا  8636گاه افسری امام علی )ع( وت سازمانی در دانشکانجام پروژه مديريت استعداد و س 

  8613-36دستيار دکتر محمد صابر فالح نژاد در درس ارزيابی کار و زمان در دانشگاه يزد ، سال تحصيلی 

 تدريس برنامه ريزی نگهداری و تعميرات 

 مهارتهاي نرم افزاري

 SP تسلط کامل ، 

 HTML تسلط مبتدی 

 Microsoft Project (MSP)  کيلو وات اردکان 266، تسلط کامل ، پروژه انجام داده شده : پروژه انتقال خط 

 VBA  ، پروژه انجام داده شده : نرم افزار کنترل توليد و موجودی شرکت طراحان دوخت، تسلط خوب 

 Autoplay سی صنايع دانشگاه يزد، تسلط خوب ، پروژه انجام داده شده : لوح يادبود فارغ التحصيالن مهند 

 Autocad تسلط خوب ، 

 Microsoft Office تسلط کامل ، 

 Mysqlتسلط مبتدی ، 

  PHPتسلط مبتدی ، 

  ،R تسلط مبتدی 
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