گزیده سوابق مصطفی بختیاری

تحــــــــصیــــالت
 oدکتری مهندسی صنایع – دانشگاه تهران
 oکارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه سراسری خوارزمی
 oکارشناسی مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 oاخذ مدرک PMPاز موسسه ی PMIامریکا در سال 2020
 oاخذ مدرک PBAاز موسسه ی PMIامریکا در سال 2022

مصطفی بختیاری
مدرس دورههای
آموزشی شرکت
PMPiran

تجربیات کاری
 oشرکت پیشرو مدیریت پیران – مشاور مدیرعامل و مدرس دوره های
PMPاز اردیبهشت  1399تا اکنون
 oاجرا و مدیریت پروژه ی طراحی فرآیندها به روش APQCو اخذ مدارک ایزو
برای شرکت مانا انرژی پاک
 oمشاور پروژه ی مدیریت دانش برای شرکت پترو فرایند کرخه
 oمشاور پروژه ی LMSبرای شرکت پیشرو مدیریت پیران
 oمشاور پروژه QFDبرای شرکت توان پلیمر عدل

مهارتهای حرفهای
mst.bakhtiari@ut.ac.ir

(خودارزیابی)

مدیریت پروژه

رهبری

مدیریت تیم

مسئولیتپذیری

مذاکرات تجاری

منتورینگ

هوش هیجانی

تیمسازی

توانمنــــــــدیهای تخصـــــــصی
o
o
o
o
o
o
o
o

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
مدیریت پروژه های چابک بر اساس راهنمای Scrum
مدیریت و یکپارچه سازی زنجیره تامین
جانمایی و تخصیص
برنامه ریزی مسیریابی کامیون های حمل و توزیع VRP
CROSS DOCKطراحی
برنامه ریزی حمل و نقل
ارائه مدل های ریاضی

o
o
o
o
o
o
o

زمانبندی ) )schedulingکامیون های ورودی و
خروجی
بهینه سازی چندهدفه مبتنی بر
الگوریتمهای فراابتکاری
استقرار 11 ERP
کدنویسی در نرم افزار MATLAB
کدنویسی در نرم افزار GAMS
مدیریت دانش Management Knowledge
استقرار ISO9001:2015

صفحه 1

گزیده سوابق مصطفی بختیاری
ســــوابق کاری و آموزشـــــــی
• شرکت ارمغان آوران معتمد )مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور(
 oمشاور مدیرعامل و مدیر پروژه از فروردین  1399تا مرداد 1399
 oاجرا و مدیریت پروژه مدیریت دانش و مدیریت بحران کرونا برای شهرداری تهران
• شرکت صنعت میوه کوروش – مشاوره جهت برنامه ریزی و توسعه واحد بازرگانی
 oاز مرداد 1398تا بهمن 1398
 oبرنامه ریزی سفارش گذاری

 oایجاد برنامه و بودجه سازمان
 oطراحی و تهیه فرآیند های واحد بازرگانی
 oطراحی داشبورد هایی جهت پا یش و کنترل قراردادهای خرید
 oایجاد داشبورد جهت محاسبه Marginپروژه های مختلف سازمان
 oتعیین  KPIبرای Supplier Selection
• شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
 oمتخصص برنامه ریزی و لجستیک انبارها

 oاز شهریور  1397تا مرداد 1398
 oارائه و اجرای مدل مکان یابی انبارها
 oارائه و اجرای مدل تخصیص فروشگاه ها به انبارها و مسیریابی کامیون ها
 oارائه پیشنهاد بهبود لجستیک انبار از حالت Warehouseبه حالت dock Cross
 oبرنامه ریزی ،کنترل موجودی،محاسبه سفارش گذاری و ارائه برنامه ارسال برای انبارهای شهرهای رشت و
همدان و 170فروشگاه متصل به آنها
 oپیاده سازی و راه اندازی برنامه ریزی انبارها در سیستم( )ERP) AX Dynamics Microsoft

- oارائه راهکار pricing dynamicجهت راه اندازی زنجیره ی میوه
• شرکت میزبان پدیده دیبا – از سال  1391تا  (1397پاره وقت)
 oرئیس هیئت مدیره
 oمدیریت و رهبری  30نفر از پرسنل در پروژه شرکت توانیر

صفحه 2

گزیده سوابق مصطفی بختیاری
ســــوابق کاری و آموزشـــــــی
 oمدیر بازاریابی و فروش
 oمدیریت تیم فروش
 oانجام مذاکرات عقد قرارداد
 oبازاریابی ،هدف گذاری سیستم تولید و فروش
 oاجرا و کنترل فعالیت های بازاریابی و فروش
 oفروش به شرکت های توانیروزارت نیرو (  ،اشنایدر الکترونیک  ،صنایع چوب منجی و ) ...

 oکنترل و برنامه ریزی بودجه بازاریابی
 oکنترل پروژه( پروژه های بازاریابی )
 oتولید محتوای تبلیغاتی
 oشناسایی و آنالیز رقبا (محصول،قیمت،توزیع و تبلیغات)
• مدیر تولید
 oارائه برنامه  MPSو پیش بینی ساالنه و ارائه برنامه ماهانه و هفتگی تولید
 oنظارت بر سیستم کنترل موجودی و صدور درخواست های خرید

 oزمانسنجی و ظرفیت سنجی تولید
 oتهیه BOMمحصوالت
 oتعیین out Layمناسب با هدف گزاری کاهش حمل و نقل و تسریع فرآیند
• سوابق تدریس :
• دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج -استاد
 oاز سال  1395تا بهمن 1397
 oتدریس درس کنترل تولید و موجودی ها
 oتدریس درس طرح ریزی واحدهای صنعتی
 oتدریس درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
 oتدریس درس اقتصاد مهندسی
 oتدریس درس کاربرد کامپیوتر در صنایع
 oتدریس درس تحقیق در عملیات
 oتدریس درس ارزیابی کار و زمان
 oتدریس درس پروژه ی طراحی ایجاد صنایع
صفحه 3

گزیده سوابق مصطفی بختیاری
ســــوابق کاری و آموزشـــــــی
• دانشگاه پیام نور ( واحد شهریار) – استاد (پاره وقت )
 oاز سال  1394تا 1395
 oتدریس درس نگهداری و کنترل تعمیرات – دوره کارشناسی
 oتدریس درس طرح ریزی واحد های صنعتی -دوره کارشناسی
 oتدریس درس ارگونومی  -دوره کارشناسی
 oتدریس درس حفاظت فیزیکی – دوره کارشناسی

• مدرس دوره های آمادگی آزمون PMPدر شرکت پیشرو مدیریت پیران
 oبرگزاری  8دوره ی  72ساعته
 oبیش از  560ساعت آموزش
 oمنتورینگ بیش از  50نفر دانشپذیر
• مدرس دوره های MBAدانشگاه امیرکبیر
 oآشنایی با استاندارPMBOK

صفحه 4

