
یصخش یصخش تاعالطا   تاعالطا

 ۱۳۵۳ دلوت : لاس 

درم   : تیسنج

تمدخ  نایاپ  یزابرس : تیعضو 

لهأتم   : لهأت تیعضو 

ناهفصا   : تنوکس ناتسا 
کولب یرسک ، عمتجم  رهم ، نکسم  زاف 3 ، ناتسراهب ،

B : سردآ

نمنم یی   هرابرد هرابرد

: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  هصالخ  تروص  هب  لاس و  تدم 20  هب  بناجنیا  یراک  قباوس 
تقو هراپ  تروص  هب  لاس  تدم 14  هب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  - 1

لاس تدم 2  هب  ناریا  لیرکا  یلپ  تکرش  رازفا  تخس  سانشراک  - 2
لاس جراخ 5  تاکرادت  نیمات و  هریجنز  دنمراک  - 3

روشک لخاد  رد  تنیوپریش  یاه  هژورپ  یرجم  قالخ ، راکهار  تکرش  یلام  شورف و  ریدم  - 4
رد رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  هقباس  لاس  اب 5  یلغش  هدر  نیا  لاس ( دزمتسد 5  قوقح و  دنمراک  - 5

( تسا هدوب  یزاوم  تروص  هب  لیرکا  یلپ  تکرش 
لاس تدم 7  هب  فلتخم  یاه  تکرش  رد  رابنا  تیریدم  - 6

SharePoint 2016 for باتک راک و  طیحم  یهدناماس  هرابرد   Putting 5S to work یاه باتک  نینچمه 
.دنا هدیدرگ  رشتنم  یسراف  هب  همجرت و  بناجنیا  طسوت   Dummies

یناهفصا یناهفصا نایدماح   نایدماح دیعس   دیعس
تخس سانشراک 

رازفا
۰۰۹۸۹۳۶۸۳۲۶۲۰۴ 

saeedhamedian@gmail.com 
اجنیباج قیرط  زا  سامت 

https://jobinja.ir/user/CJ-3184245?el=0


یلغش یلغش قباوس   قباوس

رازفا تخس  سانشراک 
ناریا لیرکا  یلپ  تکرش   
الاح ات  دادرم ۱۳۹۷  زا   

.تسا هدش  لیکشت  فلتخم  یاهرورس  تنیالک و  زا  هک  هدوب  یگرزب  یرتویپماک  هکبش  یاراد  تکرش 
دروبردام تاریمعت  لماش  هک  هدوب  ناربراک  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تاداریا  عفر  بناجنیا  هفیظو 

یم هتفرگ  رظنرد  ضرف  شیپ  ناونع  هب  رود ) هار  زا  ) تومیر تروص  هب  ینابیتشپ  .دوش  یم  زین  رواپ  و 
.دوش

یجراخ دیرخ  دنمراک 
ناریا لیرکا  یلپ   

دادرم ۱۳۹۷ ات  نیدرورف ۱۳۹۲  زا   

رد رتسا  یلپ  فایلا  هدننک  دیلوت  کیلیرکا و  یعونصم  فایلا  هدننک  دیلوت  اهنت  ناریا  لیرکا  یلپ  تکرش 
دیرخ جراخ و  دریخ  هیحان  زا 2  نیمات  هریجنز  تاکرادت و  دحاو  تکرش  نیا  رد  .دشاب  یم  ناریا 

بناجنیا هفیظو  هدوب و  تیلاعف  هب  لوغشم  جراخ  دیرخ  هیحان  رد  بناجنیا  .دوش  یم  لیکشت  لخاد 
هدوب ناگدننک  نیمات  اب  یللملا  نیب  تابتاکم  رابتعا و  شیاشگ  LC و  تاجلاوح ، یکناب ، روما  ماجنا 
فیاظو زا  زین  تکرش  یت  یآ  شخب  یارب  هدننک  نیمات  باختنا  تهج  هرواشم  دراوم  یخرب  رد  .تسا 

.تسا هدوب  بناجنیا 

کیتامروفنا هرواشم 
یصخش تروص  هب   

الاح ات  نیدرورف ۱۳۸۲  زا   

تروص هب  رتویپماک  تاریمعت  شورف و  هنیمز  رد  تقو  هراپ  تروص  هب  لاس 1382  زا  بناجنیا 
.ما هدومن  تیلاعف  یصخش 

هکبش هرواشم 
رتسگ نف   

نیدرورف ۱۳۹۵ ات  ریت ۱۳۹۳  زا   

هک ینامز  هدوب و  ناریا  لیرکا  یلپ  تکرش  یرامقا  یاه  تکرش  زا  یکی  لیرکا ، یلپ  رتسگ  نف  تکرش 
دحاو رتفد  لاس 1394  زا   ) مدوب تیلاعف  هب  لوغشم  لیرکا  یلپ  تکرش  ناهفصا  رتفد  رد  بناجنیا 

کیتامروفنا روما  هیلک  دیدرگ ،) لقتنم  هکرابم  هداج  رتمولیک 45  رد  عقاو  هناخراک  هب  تکرش  تاکرادت 
یتعاس تروص  هب  هدوب و  بناجنیا  هدهع  هب  هکبش  رازفا و  مرن  رازفا ، تخس  هلمج  زا  تکرش  نیا 

تکرش نیا  رد  بناجنیا  .دنشاب  یم  دوجوم  یراک  یاهدادرارق  هیلک  زا  یپک  هک  ما  هدومن  یم  تیلاعف 



.تسا راک  هب  لوغشم  زونه  هک  مدومن  یزادنا  هار  کچوک   LAN هکبش کی 

یلام روما  شورف و  ریدم 
قالخ راکهار   

نیدرورف ۱۳۹۲ ات  نیدرورف ۱۳۸۹  زا   

زا بناجنیا  .دشاب  یم  ناریا  رد  تنیوپریش  یاه  هژورپ  هدنهد  هئارا  یرجم و  قالخ  راکهار  تکرش 
شورف و یرادا ،  یلام ، روما  ریدم  ناونع  هب  تکرش  نیا  رد  لاس 1390  یاهتنا  یلا  لاس 1389  یادتبا 

یصخش لیالد  هب  بناجنیا  هدش و  عقاو  نارهت  رد  تکرش  نیا  .مدوب  تیلاعف  هب  لوغشم  شزومآ 
.متشگزاب لیرکا  یلپ  تکرش  هب  هداد و  افعتسا 

دزمتسد قوقح و  شخب  دنمراک 
ناریا لیرکا  یلپ  تکرش   

نیدرورف ۱۳۸۹ ات  رهم ۱۳۸۳  زا   

فایلا هدننک  دیلوت  نیرتگرزب  ناریا و  رد  کیلیرکا  فایلا  هدننک  دیلوت  اهنت  ناریا  لیرکا  یلپ  تکرش 
قوقح و دنمراک  ناونع  هب  تکرش  نیا  رد  لاس 1383  رد  بناجنیا  .دشاب  یم  ناریا  رد  رتسا  یلپ 

هب یلام  روما  شخب  یت  یآ  هب  طوبرم  روما  هیلک  یراج ، روما  رب  هوالع  هک  مدش  مادختسا  دزمتسد 
مرن زا  ینایتشپ  یرازفا و  مرن  یرازفا ، تخس  تاریمعت  ریظن  ییاه  تیلاعف  .دش  هدرپس  بناجنیا 

راب نیتسخن  متسیس  ناراکمه  دزمتسد  قوقح و  رازفا  مرن  تسا  رکذ  نایاش  .متسیس  ناراکمه  رازفا 
تروص بناجنیا  طسوت  نآ  رگید  روما  و  ، Data entry نایلمع دش و  یزادنا  هار  لیرکا  یلپ  تکرش  رد 
نارهت هب  ترجاهم  لیلد  هب  بناجنیا  .دش  یتایلمع  تکرش  نیا  رد  رازفا  مرن  نیا  ماجنا  رس  دنتفرگ و 

.مداد اففتسا  تکرش  نیا  زا  قالخ ،  راکهار  تکرش  رد  مادختسا  و 

راد رابنا 
هلول بآ   

رهم ۱۳۸۳ ات  ید ۱۳۸۲  زا   

هب تکرش  نیا  رد  بناجنیا  .دشاب  یم  ناریا  رد  نلیتا  یلپ  یاه  هلول  هدننک  دیلوت  هلول  بآ  تکرش 
لیلد هب  .دوب  بناجنیا  یاه  تیلاعف  ریاس  وزج  زین  یت  یآ  هرواشم  مدش و  مادختسا  رادرابنا  ناونع 

رد مادختسا  لیلد  هب  .منک  هدایپ  تکرش  رد  ار  یبوخ  مظن  متسناوت  بناجنیا   ، 5S متسیس اب  ییانشآ 
.مداد افعتسا  تکرش  نیا  زا  بناجنیا  لیرکا ، یلپ  تکرش 

هتخاس همین  تاعطق  راد  رابنا  یزیر و  همانرب  دنمراک 
ورین نیران   

ید ۱۳۸۲ ات  نیدرورف ۱۳۸۲  زا   

ناونع هب  بناجنیا  .تسا  ناریا  رد  دیارپ  لیبموتا   DC یاهروتوم هدننک  دیلوت  ورین  نیران  تکرش 



هب هتخاس  همین  تالوصحم  رابنا  تیریدم  مدش و  مادختسا  تکرش  نیا  رد  یزیر  همانرب  هدنمراک 
هب روبجم  بناجنیا  تکرش ،  نیا  یارب  هدش  ثداح  یلام  تالکشم  لیلد  هب  .دوب  بناجنیا  هدهع 

.مدش تکرش  نیا  زا  افعتسا 

رابنا رادباسح 
شیارس  

نیدرورف ۱۳۸۲ ات  نیدرورف ۱۳۷۹  زا   

ناونع هب  بناجنیا  .دشاب  یم  ناریا  رد  یگناخ  مزاول  تالوصحم  عاونا  هدننک  دیلوت  شیارس  تکرش 
زا 18 سپ  مدش و  مادختسا  دحاو  نیا  هدش  دیلوت  تاعطق  رابنا  لودسم  قیرزت و  دحاو  تسرپرس 

رییغت رابنا  یرادباسح  شخب  دنمراک  هب  بناجنیا  تیلوئسم  هناخراک ، ندش  عمتجم  لیلد  هب  هام و 
.مدش افعتسا  هب  هروبجم  بناجنیا  نیئاپ ، قوقح  لیلد  هب  .دومن  ادیپ 

رادرابنا
ارتکلا - اتکین  

نیدرورف ۱۳۷۹ ات  رهم ۱۳۷۸  زا   

اهاه تراهم تراهم

هکبش رتویپماک و 
رازفا تخس 
درو سیفآ 

لسکا
تنیوپریش

یجراخ تاشرافس 
دیرخ لوئسم 

یجراخ تابتاکم 
دزمتسد قوقح 

رابنا یرادباسح 
5s

نیمات هریجنز  دیرخ و 
رابناریدم

یلیصحت یلیصحت قباوس   قباوس



یدربراک یملع  رازفا  مرن 
یسلجم همالع  دازآ   

ات ۱۳۷۵ زا ۱۳۷۲   

یرتویپماک یاه  هکبش 
ناهفصا نارگراک  یمالسا  هعماج  یدربراک  یملع   

ات ۱۳۹۶ زا ۱۳۹۳   

طلسم طلسم یاه   یاه نابز نابز

( یا هفرح یسیلگنا (

( یردام نابز  یسراف (

JobinjaJobinja اجنیباج |  |  اجنیباج
یمادختسا رازبا  نیرت  هفرص هب نیرت و  عیرس

CJ-3184245 عجرم : دک 
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ داجیا : خیرات 

نیالنآ هخسن 

https://jobinja.ir/cvr/CJ-3184245
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