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 2                                    آموزشیهای ها و دورهآموزش
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8                                ها کتب تالیفی و مقاالت و ترجمه  
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 سازمان دوره آموزشي ردیف

 BPMS bpmtraining.netو  BPMNو  BPM -دوره مدیریت فرایندهای کسب و کار  37بیش از  1

 سازمان صدا و سیما BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  2

 شرکت پوراپخش BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  3

 شرکت علوم سبز BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  4

 بازرسی کیفیت و استاندارد ایران BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  5

 سازمان تامین اجتماعی BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  6

 شرکت سپاهان باتری BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  7

 بیمه ملت BPMSو  BPMNو  BPM -رایندهای کسب و کار مدیریت ف 8

 شرکت صباباتری BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  9

 شرکت منتخب پارس طبیعت BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  10

 نتمبینشرکت  و نرم افزار ویژوال پارادایم BPMN2مدلسازی فرایند با استاندارد  11

 شرکت مینو BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  12

 بانک تجارت دوره BPMS 4و  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  13

 عمومی و خدمات گمرکیانبارهای کارگاه ساخت یافته مدلسازی فرایند 14

 توزیع برق تهران بزرگ ه ساخت یافتهو کارگا BPMSو   BPMNمدیریت فرایندهای کسب و کار،  15

 پتروشیمی جم و نرم افزار ویژوال پارادایم BPMN2مدلسازی فرایند با استاندارد  16

 آسیا تک و نرم افزار ویژوال پارادایم BPMN2مدلسازی فرایند با استاندارد  17

 شورای اسالمی مجلس و نرم افزار ویژوال پارادایم BPMN2مدلسازی فرایند با استاندارد  18

 توزیع برق شهرستان مشهد BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  19

 فوالد خوزستان BPMSسیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار  20

مدرسین مدرسه مدیریت  آموزشی-های عملی و علمیبق فعالیتبرخی از سوا
 فرایند

https://bpmtraining.net/1397/06/12/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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 سازمان دوره آموزشي ردیف

 پتروشیمی خراسان BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  21

 شهرداری شیراز BPMS و BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  22

 توزیع برق تبریز BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  23

 برق منطقه ای خوزستان و معماری سازمانی BPMSمدیریت فرایندهای کسب و کار ،  24

 شهرداری زاهدان BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  25

 کولر هوایی آبان BPMSو  BPMNو  BPM -کار مدیریت فرایندهای کسب و  26

 شرکت مارگارین کارگاه آموزش نرم افزار ویژوال پارادایم 27

 شرکت توف نورد BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  28

 فوالد هرمزگان و نرم افزار ویژوال پارادایم BPMN2دوره مدلسازی فرایند با استاندارد  29

 پژوهشگاه نیرو BPMSو  BPMNو  BPM -ت فرایندهای کسب و کار مدیری 30

 توزیع برق شهرستان مشهد نفر از مدیران 120برای  BPM-BPMN-BPMSسمینار آموزشی  31

 توزیع برق استان خراسان رضوی برای معاونین BPM BPMSسمینار آموزشی  32

 د سنگانفوال BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  33

 شهرداری قم BPMSو  BPMسمینار آشنایی مدیران با  34

 بیمه آرمان BPMSو  BPMسمینار آشنایی مدیران با  35

 روغن مارگارین نرم افزار ویژوال پارادایم 36

 پژوهشگاه نیرو BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  37

 آب و فاضالب آدربایجان شرقی BPMSو  BPMN و BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  38

 آب و فاضالب همدان BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  39

 توزیع برق اراک BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  40

 آب و فاضالب همدان BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  41

 فوالد مبارکه BPMSو  BPMNو  BPM -رایندهای کسب و کار مدیریت ف 42

 شرکت طراحی و ساختمان نفت و نرم افزار ویژوال پارادایم BPMNمدلسازی فرایندها با استاندارد  43

 معاونت علمی ریاست جمهوری و نرم افزار ویژوال پارادایم BPMNمدلسازی فرایندها با استاندارد  44
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 سازمان دوره آموزشي ردیف

 شرکت علوم سبز و نرم افزار ویژوال پارادایم BPMNبا استاندارد  مدلسازی فرایندها 45

 پتروشیمی مهر BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  46

 شرکت بهره برداری مترو تهران BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  47

 ژوهشگاه صنعت نفتپ BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  48

 شرکت ارتباطات زیرساخت BPMSسمینار آشنایی با مفاهیم و کارکردهای نرم افزارهای  49

 مهرتاش سپاهان و نرم افزار ویژوال پارادایم BPMN2دوره مدلسازی فرایند با استاندارد  50

 صنایع الکترونیک شیراز BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  51

 تراکتورسازی تبریز BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  52

 مجموعه ورزشی تفریحی ارم سبز BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  53

 توزیع برق بوشهر BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  54

 شرکت طراحی مهندسی سایپا BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  55

 گروه صنایع گیتی پسند BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  56

 بیمارستان بقیه ا.. العظم BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  57

 لحتامین اجتماعی نیروهای مس BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  58

 سمند ریل BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  59

 آریا همراه سامانه BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  60

 پژوهشگاه فضایی ایران BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  61

 یمارستان کوثر شیرازب BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  62

 شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  63

 پاالیشگاه سرخون و قشم BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  64

 توزیع برق اهواز BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  65

 برق منطقه ای آذربایجان BPMSو  BPMNو  BPM -ی کسب و کار مدیریت فرایندها 66

 دانشگاه مهر البرز BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  67

 توزیع برق اصفهان BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  68
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 سازمان دوره آموزشي ردیف

 جامعه المصطفی BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  69

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  70

 شرکت سایپا BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  71

 شرکت زامیاد BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  72

 هلدینگ تجارت الماس BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  73

 بیمارستان شهید شکری BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  74

 آستان قدی رضوی BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  75

 فوالد خیام نیشابور BPMSو  BPMسمینار آشنایی مدیران و کارشناسان با  76

 آستان قدی رضوی BPMSو  BPMنی با سمینار آشنایی مدیران میا 77

 شهرداری تهران سازمان فرهنگی BPMN2مدلسازی فرایندهای کسب و کار با استاندارد  78

 پتروشیمی کارون BPMS(  و BPMمدیریت فرایندهای کسب و کار  79

 دانشگاه فردوسی BPMSو  BPMسمینار آشنایی مدیران و کارشناسان با  80

 توسعه متوازن مسکن ایرانیان BPMS(  و BPMی کسب و کار مدیریت فرایندها 81

 شهرداری تبریز BPMSو  BPMسمینار آشنایی مدیران ارشد و میانی با  82

 شهرداری مراغه BPMSو  BPMسمینار آشنایی مدیران و کارشناسان با  83

 هرداری اهوازش BPMSو  BPMاطالعات با سمینار آشنایی مدیران ارشد و پرسنل واحد فناوری 84

 فوالد اکسین BPMSو  BPMسمینار آشنایی مدیران ارشد با  85

 فوالد اسفراین BPMSو  BPMسمینار آشنایی مدیران و کارشناسان با  86

 بیمارستان سید الشهدا یزد BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  87

 توزیع برق ارومیه BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  88

 فرابورس BPMSو  BPMسمینار آشنایی مدیران و کارشناسان با  89

 برق مازندران BizAgiو نرم افزار  BPMSهای نرم افزارهای سمینار معرفی قابلیت 90

 شرکت بهپرور BizAgiو نرم افزار  BPMSهای نرم افزارهای سمینار معرفی قابلیت 91

 حفاری انرژی گستر پارس BizAgiو نرم افزار  BPMSهای نرم افزارهای لیتسمینار معرفی قاب 92
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 سازمان دوره آموزشي ردیف

 فاتح صنعت BizAgiو نرم افزار  BPMSهای نرم افزارهای سمینار معرفی قابلیت 93

 سازمان بازرسی کل کشور BizAgiو نرم افزار  BPMSهای نرم افزارهای سمینار معرفی قابلیت 94

 کارگزاری بانک ملت BizAgiو نرم افزار  BPMSنرم افزارهای  هایسمینار معرفی قابلیت 95

 شرکت رشد پایدار ایرانیان BizAgiو نرم افزار  BPMSهای نرم افزارهای سمینار معرفی قابلیت 96

 شرکت مخابرات سمنان BizAgiو نرم افزار  BPMSهای نرم افزارهای سمینار معرفی قابلیت 97

 SGSآریا  BizAgiو نرم افزار  BPMSی نرم افزارهای هاسمینار معرفی قابلیت 98

 دانشگاه مهر البرز شرکت کننده 200با  BPMSو  BPMبرگزاری وبینار  99

 شرکت فراگستر سمینار در اکادمی فراگستر 50برگزاری بیش از  100

 موسسه رشد BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  101

 موسسه رشد ویژه مدیران  BPMSو  BPMNو  BPM -ای کسب و کار مدیریت فراینده 102

 پمپیران BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  103

 شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم BPMSو  BPMسمینار فرهنگ سازی و آشنایی مدیران ارشد با  104

 ستاره خلیج فارسفجر انرژی  مدیریت فرایندهای کسب و کار برای مدیران 105

 فجر انرژی ستاره خلیج فارس APQCو  BPMSو  BPMN2و  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  106

 مدرسه مدیریت فرایند دو دوره – DMNاستاندارد  107

 مدرسه مدیریت فرایند طراحی معماری فرایند 108

 ویستا  مخابرات bpmsسیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار  109

 بامداد قاسم ایران APQCو  BPMSو  BPMN2و  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  110

 ایرانسل APQCو  BPMSو  BPMN2و  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  111

 صنایع ورق ایران APQCو  BPMSو  BPMN2و  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  113

 دانشگاه خواجه نصیر APQCو  BPMSو  BPMN2و  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  114

 جهان مدیر پژوهشکده هوافضا APQCو  Processmakerو  BPMN2 -مدیریت فرایندهای کسب و کار  115

 سازمان مدیریت صنعتی APQCبهبود فرایندها و  116

 بانک صنعت و معدن APQCو  BPMSو  BPMN2و  BPM برگزاری دوره  117
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 سازمان دوره آموزشي ردیف

 سازمان مدیریت صنعتی APQCدها و بهبود فراین 118

 بیمه آرمان کارگاه طراحی معماری فرایندهای بیمه آرمان 119

 پارک فناوری پردیس APQCو  Processmakerو  BPMN2  -مدیریت فرایندهای کسب و کار  120

 شهرداری امیدیه اهواز BPM BPMN 2.0APQCمدیریت فرایندهای کسب و کار  121

 مشهد. هلدینگ یگانه BPM BPMN 2.0APQCدهای کسب و کار مدیریت فراین 122

 هلدینگ ساختمانی مانا BPM BPMN 2.0APQCمدیریت فرایندهای کسب و کار  123

 شرکت مینو BPMSو  BPMNو  BPM -مدیریت فرایندهای کسب و کار  124

 پتروشیمی فجر انرژی BPMSو  BPMNو  BPM -ه جامع مدیریت فرایند دور 125

 فوالد ارفع BPMSو  BPMNو  BPM -ه جامع مدیریت فرایند دور 126

 پتروشیمی مبین BPMSو  BPMNو  BPM -ه جامع مدیریت فرایند دور 127

 ستاره خلیج فارس نفت BPMSو  BPMNو  BPM -ه جامع مدیریت فرایند دور 128

 توزیع برق کرمان BPMSو  BPMNو  BPM -ه جامع مدیریت فرایند دور 129
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 سال موضوع نقش ردیف
 99 کتاب اصول و مبانی مدیریت فرایند مترجم 1
 Bizagi 97با محوریت نرم افزار  BPMSکتاب آموزش  مولف 2
 BPMN 98فرایند و استاندارد فشرده و کاربردی مدلسازیکتاب آموزش مولف 3
 Processmaker 97کتاب الکترونیکی آموزش  مترجم 4
 97 به زبان ساده و کاربردی BPMSکتاب  مولف 5

مولف و  6
 98 مکتاب آموزش ویژوال پارادای مترجم

 Dummies 99های برای مبتدیان از سری کتاب RPA مترجم 7
 DMN 99استاندارد  مترجم 8
 98 ب و کارسیستم سازی کاربردی کس مولف 9
 98 کتاب مدیریت فرایند برای مدیران مولف 10
 98 کتاب آموزش کاربردي ويژوال پاردايم مولف 11
 97 وکار نکته مدیریت فرایندهای کسب EBOOK 99 مولف 12
 97 کتاب تجزیه و تحلیل فرایندها مولف 13
 97 و مدیریت فرایند 2015ورژن  9001کتاب رابطه ایزو  مولف 14
 Ray Dalio 97کتاب اصول کار و زندگی  مترجم 15
 APQC 97کتاب توسعه و مدیریت کسب و کار مبتنی بر  مولف 16
 97 کتاب نقشه راه مدیریت فرایندهای کسب و کار مولف 17
 97 مدلسازی فرایند  روشبهترین  EBOOK ترجمه مترجم 18
 93-92 در حال اصالح پس از دواری  کتاب با عنوان مدیریت پیکره بندی مولف 20
 عنوان مقاله مدیریت فرایند در سایت 500تدوین و ترجمه بیش از  ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتب و مقاالت

 سوابق اجرایی
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 حوزه فعالیت ام سازمان و سمتن ردیف

 مشاور و مربی مدیریت فرایند پاالیشگاه گاز سرخون و قشم 1

 مشاور و مربی مدیریت فرایند پاالیشگاه گاز ایالم 2

 مناسب BPMS  انتخاب و فرایند فرایند یمدلساز و مدیریت مشاور توزیع برق مشهد 3

 یندفرا فرایند یمدلساز و مدیریت مشاور بانک رفاه 4

 فرایند فرایند یمدلساز و مدیریت مشاور پژوهشگاه صنعت نفت 5

 فاز اول – فرایند فرایند یمدلساز و مدیریت مشاور پاالیشگاه گاز سرخون و قشم 6

 فرایند فرایند یمدلساز و مدیریت مشاور مجتمع تفریحی ارم 7

 پروژه مدلسازی و بهبود فرایندها شرکت علوم سبز 8

 پروژه مدلسازی و بهبود فرایندها طبیعتشرکت پارس  9

 مشاور و مربی مدیریت فرایند شرکت زامیاد 10

 مشاور و مربی مدیریت فرایند سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 11

 معاونت مهندسی فروش شرکت فراگستر شرکت فراگستر 12

 BPMSداری و در ارزیابی و انتخاب اتوماسیون امشاور شرکت روئین دژ  گروه مدماک 13

 مدماک شرکت مشاوره مدیریتی گروهفرایندها و راهبردهامشاور و مدرس حوزه گروه مدماک 14

 مشاور پروژه طراحی شهرداری الکترونیک رشت بر مبنای سرویس گرایی شهرداری رشت 15

 BPMSب مشاور سازمان فرهنگی هنری شهرداری در  ارزیابی و انتخا سازمان فرهنگی هنری شهرداری 16

 مشاور سازمان فرهنگی هنری شهرداری در حوزه بهبود فرایندها سازمان فرهنگی هنری شهرداری 17

 Core Bankingمشاور مدیر عامل بانک دی در ارزیابی و انتخاب  شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر 18

 اسالمی ایرانجمهوریفوتبال فدراسیون دوینگمکانیزه کنترلپروژه سیستممدیر فدراسیون فوتبال 19

 مدیر اجرایی پروژه عضویت فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران فدراسیون فوتبال 20

 مدیر اجرایی پروژه بلیط الکترونیکی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران فدراسیون فوتبال 21

 عاتی اموال دولتیکارشناس ارشد پروژه طراحی سیستم اطال وزارت امور اقتصاد و دارایی 22
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 شرکت مهندسی یاس ارغوانی    23
مدیر فنی پروژه تدوین راهبردهای فناوری اطالعات و شناخت و بهبود 

 نشانی تهرانفرایندهای سازمان آتش

 شرکت مهندسی یاس ارغوانی 24
پروپوزال از جمله معماری سازمانی شرکت آب و فاضالب  7مسئول تهیه حدود 

 فو و...تهران/ ایران ترانس

 کارشناس ارشد پروژه تدوین راهبردهای فناوری اطالعات بیمه آسیا شرکت مهندسی یاس ارغوانی 25

 شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 26
کنندگان و مدیر فنی تحلیل و طراحی پروژه ستاد خبری سازمان حمایت مصرف

 تولیدکنندگان

 هبود فرایندهای بانک ملتکارشناس ارشد پروژه ب شرکت مهندسی یاس ارغوانی 27

 مسئول کنترل کیفی پروژه شناخت ارکان فناوری اطالعات بانک ملت شرکت مهندسی یاس ارغوانی 28

 شرکت مهندسی یاس ارغوانی 29
کارشناس ارشد پروژه طراحی ساختار سازمانی فناوری اطالعات بانک مسکن با 

 رویکرد سرویس گرایی

 شرکت توانیر ICTرشناس ارشد پروژه ساماندهی کالن وضعیت کا شرکت مهندسی یاس ارغوانی 30

 شرکت حاسب سیستم 31

مشاور پروژه نظارت بر سیستم های جامع اداری  مالی   پشتیبانی بر مبنای 

WORKFLOW  و سیستم مدیریت فرایندهای کاری بر مبنایBPMS  سازمان

 آموزش فنی و حرفه ای کشور

 شرکت حاسب سیستم 32
شد پروژه بهبود فرایندهای خدمات رفاه الکترونیک وزارت رفاه و کارشناس ار

 تامین اجتماعی

 ((IOMSگر و طراح پروژه سیستم مکانیزه ثبت سفارش کاال تحلیل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 33

 مشاور سازمانی، تحلیلگر و طراح شرکت شاپ فارس شرکت شاپ فارس 34

 شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 35
های فرایندی وزارت بازرگانی به محیط مسئول طرح انتقال فرایندها و نقشه

 System Architectافزار نرم

 ملی گاز ایرانسازمانی شرکتمعماریسازمانی پروژهکار معماریومدیر فنی کسب شرکت حاسب سیستم 36

 ((GIMSمدیریت اطالع رسانی کاال  تحلیلگر و طراح پروژه سیستم مکانیزه شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 37

 وزارت بازرگانی ERPتحلیلگر و طراح پروژه ارزیابی و انتخاب  شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 38

 کارشناس ارشد معماری پروژه معماری سازمانی شرکت پترونگین جنوب مرکز گسترش فناوری اطالعات 39

 ((MAISوتحلیل و طراحی سیستم اطالعاتی تحلیل بازار  کارشناس تجزیه شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 40

41 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری 

 تهران

کارشناس ارشد معماری سازمانی پروژه معماری سازمان فرهنگی هنری 

 شهرداری تهران

 Case Toolsکارشناس ارشد معماری سازمانی، مسئول تضمین کیفیت و  مرکز گسترش فناوری اطالعات 42
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 آهنمعماری سازمانی راه پروژه

 مرکز گسترش فناوری اطالعات 43
پروژه تجمیع معماری سازمانی  Case Toolsکارشناس معماری و مسئول 

 وزارت جهاد کشاورزی

 مرکز گسترش فناوری اطالعات 44
پروژه نظارت بر معماری  Case Toolsکارشناس معماری سازمانی و مسئول 

 سازمانی وزارت بازرگانی

 رکت خدمات انفورماتیک راهبرش 45
کارشناس تحلیل، طراحی و تضمین کیفیت سیستم گزارشات مدیریتی وزارت 

 (MRSبازرگانی 

 شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 46
مسئول نهایی سازی تحلیل و طراحی پروژه سیستم مکانیزه مدیریت توزیع 

 (CDMSسیمان کشور

 احی پروژه نظام جامع آماری نیروی انتظامی جمهوریکارشناس تحلیل و طر مرکز مطالعات ناجا 47

 در شرکت راهبر  9001-2000سازی ایزو طراحی پروژه پیادهوکارشناس تحلیل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 48

 عضو کمیته تدوین متدولوژی تحلیل و طراحی شرکت راهبر شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 49

 رسیدگی به تخلفات صنفیمکانیزهسیستمسازی پروژهمستند وتحلیلکارشناس راهبرشرکت خدمات انفورماتیک  50

 bpm & bpmsبه شرکت اداره مشهد   bizagiپروژه ارائه نرم افزار  پارس مینو مدیر پروژه 51

 پروژه مدیریت فرایندهای کسب وکار پارس طبیعت زنده  مدیر پروژه 52

 دیریت فرایندهای کسب وکارپروژه م علوم سبز مدیر پروژه 53

 bpm & bpmsبه شرکت اداره مشهد   bizagiپروژه ارائه نرم افزار  مپنا  تهران مدیر پروژه 54

 bpm & bpmsبه شرکت اداره مشهد   bizagiپروژه ارائه نرم افزار  اداره کار مشهد مدیر پروژه 55

 bpm & bpmsبه شرکت پالستونیک   bizagiپروژه ارائه نرم افزار  پالستونیک مدیر پروژه 56

 پروژه مدیریت فرایندهای کسب وکارمدیر  گاز سرخونپاالیش 57

 bpm & bpmsبه شرکت فوتون   bizagiپروژه ارائه نرم افزار  فوتون مدیر پروژه 58

 bpm & bpmsبه شرکت کاریا پلیمر   bizagiپروژه ارائه نرم افزار  کاریا پلیمر مدیر پروژه 59

 bpm & bpmsبه شرکت لیزینگ توس   bizagiپروژه ارائه نرم افزار  لیزینگ توس مدیر پروژه 60

 bpm & bpmsبه شرکت پگاه خوزستان   bizagiپروژه ارائه نرم افزار  پگاه خوزستان مدیر پروژه 61

 bpm & bpmsبه شرکت الرافدین   bizagiپروژه ارائه نرم افزار  شرکت الرافدین مدیر پروژه 62

 استقرار مدیریت فرایند و مستندسازی آن پارک فناوری پردیس مدیر پروژه 63
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 پروژه مدیریت فرایندهای کسب وکار پاالیش گاز ایالم مدیر پروژه 64

 ProcessMakerها پالگینفرایندهای و استقرارسازیپروژه سیستم پاسارگاد مدیر پروژه انرژیگسترش 65

 bpmsبه یک شرکت مهندسین مشاور  bizagiپروژه ارائه نرم افزار  پروژهمهندسین مشاور مدیر  66

 bpm & bpmsپروژه سیستم سازی فرایندهای آن شرکت بیمه ای  بیمه آرمان مدیر پروژه 67

 هاافزار پذیرش و استقرار شرکتنرم مرکز رشد هوافضا مدیر پروژه 68

 یریت فرایند و مستندسازی آناستقرار مد شهرداری امیدیه اهواز مدیر پروژه 69

 استقرار مدیریت فرایند و مستندسازی آن هلدینگ یگانه مدیر پروژه 70

 مدلسازی فرایندها طی قرارداد اینترشیپمدیر پروژه و  پاالیشگاه سرخون و قشم 71

 هاافزار استقرار شرکتمدیر پروژه نرم پارک علم و فناوری مدرس 72

 نیروفنشرکتسازی فرایندهایفرایند و سیستمستقرار واحد مدیریتا فن نیرو مدیر پروژه 73

 bpm & bpmsپروژه سیستم سازی فرایندهای شرکت ، مدیر پروژه حمل و نقل بین المللی امین ترابر  74

 صنایع غذایی اسپینو  75
پروژه مشاوره مدیریت در سطوح مختلف مورد نیاز جهت و مشاور مدیرعامل 

 ارتوسعه کسب و ک

 پروژه مشاوره مدیریت در سطوح مختلف مورد نیاز جهت توسعه کسب و کار مجموعه پاالرچه مشاور مدیرعامل 76

 bpm & bpmsپروژه سیستم سازی فرایندهای شرکت ماهان آراد   ماهان آراد مدیر پروژه 77

 bpm & bpmsپروژه سیستم سازی فرایندهای شرکت الفارر  الفارر مدیر پروژه 78

 bpm & bpmsنیرو  پروژه سیستم سازی فرایندهای شرکت فن فن نیرو مدیر پروژه 79

 پروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار درسازمان عمران و مهندسی شهرداری عمران و مهندسی شهرداری 80

 پروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار سازمان بنادر و دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی 81

 افزار نگهداری و تعمیرات در سرم سازی رازیپروژه استقرار نرم سرم سازی رازی 82

 پروژه تدوین آیین نامه انضباط بخشی تردد وسایل نقلیه موتوری سازمان بنادر سازمان بنادر و دریانوردی 83

 ت الماس مبینپروژه استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار در هلدینگ تجار هلدینگ تجارت الماس مبین 84

 پروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار در رسا تجارت رسا تجارت ارزیابی و ناظر پروژه 85

86 
توسعه عمران رهاد ارزیابی و ناظر 

 پروژه
 پروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار در توسعه عمران رهاد
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 تراپروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار در م مترا ارزیابی و ناظر پروژه 87

88 
نمادسازه جنوب ارزیابی و ناظر 

 پروژه
 پروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار در نماد سازه جنوب

 پروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار در صنایع فلزی ایران صنایع فلزی ارزیابی و ناظر پروژه 89

 ران رهپویانپروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار در همکا رهپویان ارزیابی و ناظر پروژه 90

 پروژه با متد مبتنی بر مدیریت فرایندها20حدودا  ای نوین مدیر پروژهپایانه های داده 91

 پروژه پنجره واحد زمین و سامانه استعالمات دولت ای نوین  مدیر پروژههای دادهپایانه 92

 مان امور اراضیپروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار در ساز سازمان امور اراضی  مدیر پروژه 93

 هاپروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار در سازمان جنگل سازمان جنگل ها  مدیر پروژه 94

 مدیریت فرایندهای کسب و کار در راه و شهرسازی هایپروژهمدیر پروژه  تهرانشهرسازیوسازمان راه 95

 کار در شهرداری کرجپروژه مدیریت فرایندهای کسب و  شهرداری مرکزی کرج  مدیر پروژه 96

97 
کمیته فرهنگی و روابط عمومی 

 ووشو بسیج مشاور
 پروژه برنامه ریزی استراتژیک در کمیته فرهنگی و روابط عمومی ووشو بسیج

 پروژه مستندسازی و استقرار فرایندهای مالی پخش ارسالن مشاور 98

 پروژه مدیریت پیکره بندی صنایع دفاع 99

 دستگاه دولتی 20پروژه شناسایی فرایندهای بین دستگاهی بین  ای نوینپایانه های داده  100
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