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 رزومه

 مشخصات فردی

 محالتمتولد:  سروش نام خانوادگی:

  84111119190تلفن: محمدرضا نام:

  mrmsoroush@yahoo.comایمیل: 1199:تاریخ تولد

 تحصیالت

 لیسانس مهندسی مکانیک  دانشگاه تهران،دانشکده فنی                 76-1171

 دانشگاه صنعتی شریف                 بهره وری(، سیستم ها و فوق لیسانس مهندسی صنایع) مدیریت               1169  -67

 (DBAمالی و استراتژیک )دکتری مدیریت              1141-1148

  سوابق شغلی
 

 گروه بهمن ،مدیرعامل و عضو هیئت مدیره                    تا کنون 0931از 

 بهینه سازی کسب و کارها  -
 ارتقاء بهره وری فعالیت ها  -
 ارتقاء سودآوری شرکت  -
 معرفی محصوالت جدید -

 
 

 

 کویر خودرو صنایع مدیرعامل و عضو هیئت مدیره،                    0931-0933
 تجدید ساختار سازمانی، مالی و تولیدی شرکت   -
 ورود مجدد به بازار  -

 شرکت رایان دیزل ،رئیس هیئت مدیره                  0933 - 0931

 تاسیس شرکت  -
 انتخاب شریک تجاری  -
 راه اندازی خطوط تولید  -
 معرفی محصول -

 
 

 گروه بهمن ،مدیرعامل                0931-0971

 توسعه منابع انسانی و مدیریت  -
 (IMSیکپارچه )اخذ گواهینامه سیستم مدیریت  -
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 اولین خودروساز دریافت کننده جایزه صنعت / شرکت سبز   -
 تغییر ساختار کسب و کار های شرکت  -
 حوزه 0حوزه کسب و کار به  1تغییر حوزه های فعالیت شرکت از  -
 توسعه و به روزسانی امکانات تولید -
 معرفی محصوالت جدید -

 

 معاون توسعه ساخت داخل، گروه بهمن ) شرکت ایران وانت سابق(         0971-0971

 تأسیس و سازماندهی مدیریت زنجیره تأمین  -
 طراحی و اجرا فرآیند ارزیابی تأمین کنندگان -
 افزایش درصد قطعات ساخت داخل -

 

 اداره کل نیروی کشش -معاون مطالعات و تحقیقات، راه آهن جمهوری اسالمی ایران       0971-0970
 تاسیس و سازماندهی بخش تحقیق و ساخت داخل قطعات  -
 ساخت داخل برخی از قطعات اصلی لوکوموتیو  -

 

 ناظر نصب تجهیزات مکانیکی، مجتمع پتروشیمی اراک         0970-0913
 ( طی دوره ساخت 2O 2N ، برج های خنک کننده، D.Mنظارت بر نصب مکانیکی  واحدهای )آب   -             

 

 مجتمع همت  ،معاون سالن ماشینکاری       0913-0911

 ساخت  جیگ و فیکسچرهای دقیق  -          
 

 اجتماعی حرفه ای /  فعالیت های 

  ایران عضو هیئت مدیره انجمن خودروسازان       0937-0977
 

 عضو انتخابی اتاق بازرگانی، صنعت ومعدن تهران و ایران      0931-0931
 

 نائب رئیس کانون کارفرمایان ایران       0933-0931
 

 عضویت در هیئت مدیره 

  1141از سال                    عضو                                     شرکت بورس کاال  -

 1141از سال                   عضو                    ) واگن سازی( سبز شرکت پلور -

 1148از سال                  رئیس                                      شرکت بهمن موتور -

 1148از سال                   رئیس                                      شرکت بهمن دیزل -

 1148از سال                    رئیس                       نمسرمایه گذاری بهشرکت  -

 1148شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران              رئیس                   از سال  -

 1148از سال                    رئیس                             شرکت شاسی ساز ایران  -
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 1148از سال                    رئیس                       انرژی آریا داناشرکت گروه  -

  1104از سال            نائب رئیس                                  شرکت خودرو کویر -

 1107شرکت رایان دیزل                                     رئیس                   از سال  -

 1141تا  1101از سال                   رئیس   شرکت استاک گروه                                 -

 دوره های آموزشی تخصصی

 برنامه ریزی استراتژیک  -

 مدیریت استراتژیک  -

 مهندسی ارزش -

 روشهای تامین مالی پروژه های استراتژیک  -

 سازمان تجارت جهانی و نقش ها و قوانین آن   -

 ر محیط های پیچیده تصمیم گیری د -

 چرخه حیات سازمان ها  -

 سودآوری در سازمان ها   -

 بکارگیری و نگهداری برج های خنک کننده  -

 نگهداری توربین بخار -
 


