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التیتحص  

 ( د ی)ساخت و تول  کیمکان یمهندس یکارشناس •
 ( یور  ها و بهره ستمی )س عیصنا یارشد مهندس یکارشناس •

 فعالیت سوابق

و   ی، آموزشیها و مراكز علم در سازمان TRIZ یآموزش یس دوره های و تدر یبرگزار  •
د عباسپور، مركز  یام نور تهران شمال، دانشگاه شه یگوناگون از جمله دانشگاه پ یصنعت

  یران، شهردار ی ا ید كلهر، موسسه مطالعات و نوآور یع شه ی، صنایم یآموزش پتروش 
 و ...   زیتبر یم یتروش مجتمع پ ران،یا  ییایدر عیتهران، صنا

 و حل خالقانه مسئله ییور شناسا و مشا  مدرس •
+ در  RCA یحوزه مختلف، بر مبنا 6در  ی مشکالت سازمان یشناس بیپروژه آس یمجر  •

 رانی ا ییایدر عیصنا
حل مسئله   یها کی و تکن یاستراتژ  یالملل  نیکنفرانس ب  نیمقاله برتر در نخست دهیبرگز •

 1386در سال 
  یرسم  یكارشناس یها  آزمون یح یتشر یراهنما یجلد 4كتب  تألیف یعلم ئتیه عضو •

 هییو قوه قضا  یدادگستر 
  یرسم  یكارشناس یها  آزمون سؤاالت یحی تشر یها جلد کتاب مجموعه پاسخ 2 تألیف •

 هییو قوه قضا  یدادگستر 
رشته  یو دادگستر  ه ییقوه قضا یرسم  یکارشناس یها آزمونکامل  حی کتاب تشر تألیف •

 کارخانجات  تأسیساتو   نیبرق، ماش
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حل   یها کی و تکن یاستراتژ  یالملل نیکنفرانس ب  نینخست یداور /یعلم  تهیکم عضو •
 1386سال  مسئله

حل مسئله سال  یها  کیو تکن  ین کنفرانس استراتژ یدوم یداور  /یعلم  تهیکم عضو •
1390 

حل مسئله  یها ک یو تکن ین کنفرانس استراتژ ی پانل صنعت خودرو در دوم رئیس  •
 1390سال 

 ی نوآور  یدر فصلنامه تخصص یرشد نوآور   گذاری سیاست یلیتحل - یس علم یسرو ریدب •
 انتشار تاكنون  یاز ابتدا ینوآور  یفصلنامه تخصص یها شماره یمقاله در تمام ارائه •
 1391ت نبرد سال یری مد یکنفرانس مل نیمقاالت نخست یداور  /یعلم  تهیکم عضو •
  یرسم  یكارشناس یها آزمون  یجهت آمادگ  یآالت صنعت نی شما  ی دوره مدرس •

 هییو قوه قضا  یدادگستر 
 موتور  انی بن عی در صنا ییایدر یدر موتورها TRIZ یتخصص  یدوره آموزش یطراح •

 های آموزشی گذرانده شده  دوره

• PROJECT MANAGEMENT, BI-FUEL SYSTEM "CNG", JIT, DFA, PS, 
SPC, QFD, TQM, VE, EFQM, ISO 9000, PMBOK, TRIZ , 

 : ک یو مکان  ع یصنا یمهندس  ،یعموم یآشنا به نرم افزارها •

)CATIA, NASTRAN, MECHANICAL DESKTOP, MSP, VISIO, EXELL 
OFFICE ( 

 ساعت  240به مدت  رانیا یدر موسسه مطالعات و نوآور  TRIZ یدوره مقدمات •
 ساعت  240به مدت  رانیا یآور در موسسه مطالعات و نو TRIZشرفته یدوره پ •
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  TRIZ CENTER  یبا همكار  رانیا یدر موسسه مطالعات و نوآور  TRIZ یدوره كارگاه •
 ساعت  40كره به مدت 

پژوهشکده   یبا همکار  رانیا یدر موسسه مطالعات و نوآور  TRIZ یدوره کارگاه •
 ت ساع  30به مدت   کستانی تاج ینوآور 

 های اجرایی پروژه

 یشگاهیپاال یصنعت یلترهایند ساخت مخازن و فیفرآ یو اجرا  یطراح •
  یلویس  لیمختلف از قب یصنعت یها و ساخت مجموعه  یطراح یها در پروژه مشارکت •

 فوالد و ...  یایواحد اح ،یموتورساز  ،یاکسل ساز  ،یساز  کیالست ،یرساز یتا  ات،ی دخان
 کاست یبه روش دا  یمین یظروف آلوم  دیکارخانه تول  یطراح •
 خاص و حساس   یها افراگمیو د نگیرابر اسپر نگ،ی راسپری ا دیتول  ندیفرآ یطراح •
 ( 86 تا  82 ق و توسعه مركز بهمن موتور )از سال یمعاون تحق مشاور •
  فورج، قالب یها قالب  ،یگر  ختهیر های  قالبك، یو ساخت انواع قالب ولكان   یطراح •

 هاشم  یبن  عیصنا یبرش و پانچ برا یها
 سوز  ستم گاز وانت مزدا دوگانهیاجزاء س  یدر طراح TRIZ یر ی كارگ به •
محصول مركز   یدر واحد مهندس  FMEAاستقرار روش  و یساز  در فرهنگ مشاركت •

 بهمن موتور 
  -ان ابزار ریكارخانه فوالد كاوه جنوب در شركت ا یسازه فلز  یبر برآورد و اجرا  نظارت •

 ( SKSو ساخت كارخانه فوالد كاوه جنوب ) یوم طراح یعضو كنسرس 
 رانیا یدر موسسه مطالعات و نوآور  TRIZ یآموزش یها دوره سیتدر •
 ران یا یباشگاه حل مسئله موسسه مطالعات و نوآور  عضو •
 ه یمدر تهران، کرج، اهواز، کرمان و ارو یآالت صنعت نیماش  یها دوره سیتدر •


