مشخصات فردي و سوابق اجرائی

نام ونام خانوادگي :بهروز فرهنگيان

متولد:

 4411شيراز سابقه كار :از سال 86

مدارک تحصيلي:

 -4دیپلم ریاضی فيزیک از دبيرستان ابوذر شيراز در سال 86

 -6ليسانس مهندسی شيمی  :گرایش صنایع شیمیایی معدنی سال  86از دانشگاه دولتی با پایان نامه
طراحی واحد صنعتی توليد سولفات آلومينيم از بوکسيد (مواد اولیه مورد نیاز صنایع کاغذ)

 -4فوقليسانس مهندسي صنايع (گرایش مدیریت سیستم و بهرهوري) با پایانامه رویکردهای نوین کنترل و
تضمين کيفيت در صنعت )
 -1فوق ليسانس مديريت گرایش مدیریت استراتژیك کسب و کار(رتبه اول دانشگاه شيراز)

با پایان نامه بررسی وضعيت سرمایه فکری کشور و مقایسه آن با کشورهای منطقه در راستای چشم
انداز 4141جمهوری اسالمی ایران
 -5دانشجوی دکترای حرفه ای مدیریت( گرایش مدیریت راهبردي (استراتژیك) کسب و کار)با تمرکز بر
ایجاد اشتغال و کار آفرینی و بهبود و توسعه کسب و کارهاي کوچك و متوسط و همچنین جهت گیري پایان نامه
دکتري با رویکرد طراحی مدل اقتصاد مقاومتی به منظور ارزیابی سازمانها
سایر مدارک و آموخته ها

 اخذ مدرک مشاور ویژه صنایع در صنایع کوچک و طرحهاي اشتغال از وزارت صنعت و معدن و تجارت
 اخذ مدرک تربيت مربی و مشاور کارآفرینی از مؤسسه کار و تأمین اجتماعی)(KAB,SIYB,EYB

 دارنده گواهینامه رسمی مشاوره اشتغال و کار آفرینی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس
 اخذ مدارک مرتبط با اجرا وممیزي سیستمهاي مدیریت کیفیت ایزو  ،1009مدیریت محیط زیست  90000و
مدیریت ایمنی و بهداشت 96000
 اخذ مدارک مرتبط با اجرا و ارزیابی نظامهاي عملکرد سازمان  ،مدلهاي تعالی سازمانی
 اخذ مدارک مرتبط با اجرا و ارزیابی مدلهاي توانمند سازي منابع انسانی  ،مدیریت دانش و سرمایه فکري

 اخذ مدارک مرتبط با آموزشهاي مختلف رایانه و فناوري اطالعات
 اخذ مدارک مرتبط با تکنیکهاي مهندسی و مدیریت کیفیت شامل شش سیگما ،آراستگی محیط  ،مهندسی
مجدد  ، QFD,OED ،توجیه اقتصادي پروژه هاي صنعتی و ساختمانی
 اخذ مدارک مرتبط با تکنیکهاي مدیریت پروژه MSP,P3

در مجموع نزدیک به  4644ساعت آموزشهای مرتبط با موضوعات مدیریت  ،کار آفرینی  ،فناوری اطالعات و
مهندسی کيفيت و مدیریت پروژه
تخصصها

 مشاور ویژه مدیریت  ،صنایع کوچك  ،کار آفرینی  ،تعالی و توسعه کسب و کار
 مدرس  ،مشاور و مجري پروژه هاي برنامه ریزي و مدیریت استراتژیك ،توانمند سازي منابع انسانی  ،سرآمدي و
تعالی سازمانی
 تربیت ارزیاب  ،مشاور و مربی کارآفرینی با رویکردEYB ،SIYB، KAB
 مجري دراستقرار سیستمهاي بین المللی مدیریت کیفیت یکپارچه ،مدیریت اطالعات  ،مدیریت دانش و
مدیریت سرمایه فکري
 امکانسنجی و توجیه اقتصادي طرحهاي ساختمانی و صنعتی  ،برنامه ریزي ،کنترل و مدیریت پروژه
 مدرس و مجري ابزارهاي مهندسی کیفیت بویژه . . . QFD ، 8δ ،SPC
سوابق اجرايي  ،آموزشی و مشاوره

 سوابق اجرایی به مدت  98سال در صنایع مختلف شیمیایی  ،کانی غیر فلزي در استان فارس در پستهاي زیر
 oکارشناس تحقیقات و طراحی محصول  ،کنترل کیفیت  ،طرح و توسعه  ،طبقه بندي مشاغل ،
 oمدیر سیستمهاي اطالعات مدیریت MIS
 oمدیرکنترل کیفیت
 oمدیرتضمین کیفیت و تعالی سازمانی
 oمدیر و مجري پروژه هاي ایزو  ،8δ ، CRM ، IMS ، 1009تعالی سازمانی  ،5S ،مدیریت دانش
 کارآفرین و مجري ایجاد واحدهاي کوچك کسب و کار و توسعه مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی شامل واحد
 oتولید پوشاک

 oپخت سوم و نقاشی روي کاشی
 oفرآوري و تولید سنگهاي قیمتی و نیمه قیمتی در استان فارس
 oراه اندازي کلینیك و پارا کلینیك تخصصی دانش بنیان مشاوره و مدیریت کسب و کار در شهرک
صنعتی
 مشاور مدیرعامل در استقرار سیستمهاي انفورماتیك در شرکت گلسار فارسبزرگ شیراز
 مدیر پروژه استقرار نظام مدیریت یکپارچه ایزو  IMSدر شرکت لعابیران
 مدیر پروژه استقرار مدل تعالی سازمان  EFQMدر شرکت لعابیران
 مدیر پروژه طراحی  ،تدوین و اجراي برنامه ریزي استراتژیك در شرکت لعابیران
 مشاور مدیرعامل در استقرار مدل سرآمدي سازمانی EFQMدر شرکتهاي خاک چینی ایران (تبریز)
 مشاور مدیر عامل در استقرار مدل تعالی سازمانی و تدوین بر نامه استراتژیك در کاشی حافظ شیراز
 مشاور مدیر عامل در استقرار مدل تعالی سازمانی در کاشی الوند قزوین
 مشاور مدیر عامل در استقرار مدل تعالی سازمانی و برنامه ریزي استراتژیك در شرکت سرامیك البرز
 مشاور مدیر عامل در استقرار مدل تعالی سازمانی در شرکت کاشی سعدي تهران
 همکار مؤسسه مطالعات و بهره وري منابع انسانی ایران در ارزیابی و مشاوره شرکتهاي  ،رایان سایپا  ،دانشگاه تربیت
مدرس  ،پتروشیمی  ،تام ایران خودرو
 همکار و ارزیاب ارشد بنیاد توانمند سازي منابع انسانی ایران در استقرار و ارزیابی مدل توانمند سازي منابع
انسانی ایران در شرکتهاي سیمان سپاهان اصفهان  ،مس شهر بابك  ،گاز خوزستان  ،آب لرستان ،
 سخنران ،مجري و دبیر اجرائی سه همایش در حوزه توانمند سازي منابع انسانی و توانمند سازي محیط براي
ایجاد کسب و کارهاي کوچك و متوسط در فارس
 همکار شرکت مشاور شبکه پژوهش بهنگام در جاري سازي پروژه هاي کنسرسیوم صادراتی  ،خوشه هاي صنعتی ،
توسعه اقتصاد منطقه اي  ،توانمند سازي محیط براي ایجاد و توسعه کسب و کار هاي کوچك و متوسط  ،استقرار
برنامه ریزي و مدیریت استراتژیك  ،عارضه یابی با رویکرد EFQM
 طراحی و تدوین برنامه استراتژیك با رویکرد کارت امتیازي متوازن در بیمارستان شهید دستغیب شیراز
 مدیر برنامه یزي و کنترل پروژه حدود 9000واحد مسکونی درشرکت ساختمانی بسیجیان شیراز
 رئیس هیئت مدیره شرکت انبوه سازي انصار فدک پارس
 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی عمرانی (انبوه سازي) مسکن سازان توسعه فارس با اجراي بیش
از  99پروژه بزرگ عمرانی در شهر شیراز با مجموع زیر بناي کل پروژه ها حدود 900هزار متر مربع با سرعت
میانگین ساخت  1روز بازاي هر آپار تمان
 مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور سرآمد گستر جنوب با مأموریت مشاوره مدیریت

 ارائه خدمات مشاوره کسب و کار به متقاضیان راه اندازي واحدهاي صنعتی و خدماتی و فارغ التحصیالن دانشگاه
 برگزاري سخنرانی هاي متعدد در زمینه هاي اشتغال و کار آفرینی در دانشگاهها  ،مراکز فنی حرفه اي ،
کارخانجات و شرکتهاي دولتی و غیر دولتی
 دبیر بنیاد توانمند سازي منابع انسانی ایران در فارس
 عضو اتاق فکر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس
 مشاورو عضو کارگروه صنعت و معدن سازمان بسیج مهندسین استان فارس
 عضو شوراي حل اختالف اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی فارس
 کارشناس و مشاور هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان فارس
 مدرس دروس حوزه مدیریت و مهندسی صنایع در دانشگاه شامل مدیریت استراتژیك  ،کارآفرینی  ،برنامه ریزي
حمل و نقل  ،سیستمهاي اطالعات مدیریت  ،ارزیابی اقتصادي طرحها  ،مدیریت منابع انسانی و مدیریت پروژه
 مدیر کاروانهاي حج و زیارت شیراز
 مدیر عامل مجموعه شرکت گوهر گستران الماس آسیا درآموزش ،پژوهش و تولید و بهسازي گوهر سنگها
 مشاور اشتغال و کار آفرینی اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس
 عضویت در کمسیونهاي تخصصی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز
 دبیر اتاق تعاون استان فارس
 رئیس کانون کارآفرینان استان فارس

