(به نام خدا)
مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي :سيد علي هاشمينژاد

Email: sa.hasheminejad@gmail.com

سوابق تحصيلي:

 کارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه
تربيت مدرس (-)5831
 کارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي اميرکبير
(-)5838
سوابق شغلي:

 انجام کارآموزي در بخش مهندسي مرغوبيت شرکت ساپکو
(تابستان )38
 آديت قطعات ارسالي به ايران خودرو و نظارت بر فعاليت
بازرسان کيفي
 زمانسنجي فرآيند بازرسي کيفيت قطعات در محل توليد
 همکاري در پروژه لجستيک نوين شرکت سايپا (آبان -38
اسفند )31
 همکاري با شرکت سگوال از فرانسه (مشاور زنجيره تامين
شرکت سيتروئن) در زمينه لجستيک
 تحليل جريان مواد در شرکت سايپا
 زمانسنجي فرآيندهاي انبارهاي توليدي در شرکت سايپا
 بهبود لياوت انبارها و محوطههاي لجستيکي در شرکت
سايپا

 تحليل و محاسبه ميزان تردد وسايل حملونقل در شرکت و
ارائه طرح بهبود ترافيک وسايل فوق
 طراحي نرمافزارهاي کنترل موجودي مورد نياز اجراي
پروژه پايلوت لجستيک نوين به وسيله کارتهاي کانبان
 پروژه زمانسنجي و باالنس خطوط مونتاژ تلويزيون شارپ در
شرکت کارخانجات پارسالکتريک (مهر  -38شهريور )38
 تهيه سيستم داده استاندارد در زمانسنجي خط مونتاژدستي
 انجام زمانسنجي بر اساس روشهاي

Basic-Most ، Mini-Most

و Stop-Watch
 دپارتمان کنترل پروژه نيروگاههاي گازي در سازمان توسعه
برق ايران IPDC

(شهريور -38دي )38

 بررسي و همکاري در برنامهريزي ساخت نيروگاههاي گازي
توسط مپنا و قدس نيرو
 نظارت و کنترل در روند پروژه ساخت و نصب نيروگاههاي
گازي جهرم و کاشان
 مديريت مهندسي سيستمها و روشها در شرکت اتومبيلسازي
سايپا
 كارشناس فرايند توليد و لجستيك (دي  -38مرداد )33
 همکاري در تيم مهندسي مجدد فرآيندها و شناسايي
فرآيندهاي تامين و توليد در شرکت سايپا با استفاده از
الگوهاي  SAPو APQC
 تدوين آييننامه،روش و دستورالعمل در حوزه فرآيندهاي
تامين و توليد و طراحي فرمهاي سيستمي در گردش
 عضو کميته راهبري پروژه لجستيک نوين در سطح شرکت
سايپا) پيادهسازي سيستم کانبان ،سنکرون ،بستهبندي مجدد
قطعات و رديابي محموله قطعات در سايپا)
 مسئول فرايند بازاريابي و فروش (مرداد -33امروز)

 عضو تيم طراحي و پيادهسازي ( CRMشكايات مشتريان،
باشگاه مشتريان و وفادارسازي آنها) در گروه سايپا
 تدوين مستندات سيستمي در حوزه فرآيندهاي فروش و
صادرات
 مهندسي مجدد فرآيندها و شناسايي فرآيند بازاريابي و
فروش در شرکت سايپا با استفاده از الگوهاي  SAPو
APQC
سوابق پژوهشي:

 موضوع پروژه پاياني کارشناسي ارشد :ارائه مدل جديد و
روش حل در مسائل تعيين اندازه انباشته و زمانبندي
توليد در سيستم چند مرحلهاي -چند محصولي
 طراحي و پيادهسازي يک سيستم خبره براي زمانسنجي بر
اساس سيستم MOST
 اجراي پروژه طرحريزي و چيدمان در شرکت خودروسازي مرتب
 ارائه مقاله با عنوان " :زمانبندي خريد ،توليد و
تحويل انباشتههاي اقتصادي :در زنجيره تامين سه سطحي"
در پنجمين کنفرانس بينالمللي مديريت )(IMC 7002
 ترجمه و تاليف كتاب " مديريت فرآيندهاي كسب و كار با
معرفي چارچوب طبقهبندي شده فرآيندهاي
خودروسازان(")APQC
دوره آموزشي طي شده:

 گواهينامه  ISO 0002:7000از مرکز آموزش و نظرسنجي
دانشگاه صنعتي اميرکبير
 گواهينامه  Business Modeling & BPRاز TÜV-Intercert
 گواهينامه  Business Process Analystبر اساس متدولوژي شيگرا
از شرکت VISION
 گواهينامه مديريت بهبود و فرآيندها از موسسه مطالعات
بهرهوري و منابع انساني
 گواهينامه دوره  UML&RUPاز موسسه سماتک

 گذارندن دوره آموزشي آشنايي با  EFQMو تربيت ارزياب
مدل EFQM
سوابق تدريس:

 ارائه مبحث شاخه و حد ( )B&Bبراي دانشجويان کارشناسي
ارشد (تئوري توالي عمليات)
 ارائه مبحث سيستم كانبان در شركت سايپا
 ارائه مبحث آشنايي با لجستيك نوين در شركت سايپا
 مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي
تواناييهاي کامپيوتري:

 مسلط به نرمافزارهاي )Office (Word, Excel, Visio, PowerPoint
 مسلط به نرمافزارهاي مديريت پروژه MSP, Primavera
 مسلط به برنامهنويسي سيستمهاي خبره

با VPExpert

 مسلط به زبانهاي برنامهنويسي Visual Basic, Pascal
نويسي در محيط Excel

زبان خارجي:

 تسلط به زبان انگليسي و ترجمه متون تخصصي
 داراي مدرک  TOEFL-IBTبا نمره 38

و ماکرو

