
                                                                                                                                                       
 

 سین سامعیح

 
 و هوشمند سازی کسب وکار مدرس و مشاور مدیریت پروژه •

 عضو بنیاد ملی نخبگان •
 از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران دکتری مهندسی صنایع •
 های تهران دانشگاهدر صنایع مهندسی مدرس دروس تخصصی دپارتمان  •
 دوره و سمینار آموزشی 400تدریس بیش از  •
 یاطالعاتی و داشبورد مدیریتمشاور طراحی بانک  •

 مشاور پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه •
 MSP مدرس نرم افزار •

 شرفتهیو پ یمدرس اکسل حرفه ا •
 هژو کنترل پرو تیریکاربرد اکسل در مد مدرس •
 در اکسل یتیریداشبورد مد یطراح مدرس •
 پروژه در اکسل تیریداشبورد مد مدرس •
 ماکرونویسی حرفه ای در اکسل  مدرس •
 SPSSدوره ی تحلیل داده و مهندسی کیفیت با نرم افزار  مدرس •
 و هوش مصنوعیدوره های پیشرفته ی برنامه نویسی در نرم افزار متلب  مدرس •

  

 

 ایحرفه تجارب

 تاکنون -97 مدیر عاملمشاور  پافکوشرکت 

 98 -9۵ یمشاور طراحی بانک اطالعاتی و داشبورد مدیریت موسسه فرهنگی تبیان

پروژه کنترل تولید و ریزیبرنامه مدیر (فارمد واریان) گلرنگ دارویی شرکت  9۵ 

 94-9۳ فنی کنترل ناظر تهران شهرداری زیباسازی سازمان

 9۳-9۲ پروژه تیریمد ستمیس یساز ادهپی مشاور کارت آوا فن شرکت

 شرکت اندیشه پردازان بارز
 ارتباط با مشتریانی پیاده سازی سیستم  پروژه مدیر

90-9۲ 
 استقرار سیستم مدیریت کیفیت ی پروژه مدیر

 89-88 سیستم تحلیل دیزل خودروایران کارخانه

 88 سیستم تحلیل سبز گیالن مجتمع
 



 

 سوابق تدریس

 سوابق آموزش دوره ی اکسل پیشرفتهبرخی از 
 (ماکرونویسی-داشبورد مدیریتی در اکسل -)اکسل

 JTIشرکت  (1

 شرکت پایدار پی سازه )ایران مال( (۲
  شرکت همراه اول (۳

 شرکت صنایع شیر (4

 شرکت نقش اول کیفیت (۵

 توگاشرکت مپنا  (6

 شرکت پارس دارو (7

 شرکت فوالد سیرجان ایرانیان (8

  توسعه و عمران امید (9

 پیشتاز صنعت فراز (10
 ولید قطعات یدکی ایرانت (11
 سازه قشمشرکت نفت  (1۲

 تجارت آروین آینده (1۳
 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (14
 زاد واحد تهران شمالدانشگاه آ (1۵
 دوره های آزاد)پردیس نیکان( (16

 و ...... (17

برنامه ریزی و برخی از سوابق آموزش دوره ی 
 MSP رم افزاربا نکنترل پروژه 

  شرکت مخابرات (1

 گروه صنعتی پاکشو (۲
ریلی شهرداری سازمان مدیریت حمل و نقل  (۳

 اسالمشهر

 مرزبان کیفیتشرکت  (4

 دوره های آزاد)پردیس نیکان( (۵

 ......و  (6

تحلیل داده برخی از سوابق آموزش دوره ی 
 SPSSومهندسی کیفیت با نرم افزار 

  دانشکده پزشکی شهید بهشتی (1
 بانک گردشگری (۲
 امداد خودرو ایران (۳

 شرکت مپنا  (4

 دوره های آزاد)پردیس نیکان( (۵

 ......و  (6

 


