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 مشخصات فردی

 نام و نام خانوادگی : اکرم جاورسیانی

 1352شهریور  31تاریخ تولد: 

 محل تولد : تهران

 جردموضعیت تاهل: 

 محل سکونت : تهران 

  0912 376 62 65شماره همراه: 

   .co.uksiany_akram@yahooآدرس پست الکترونیک :

 

 

 وضعیت تحصیلی

 مدیریت بازاریابی -دانشجوی دکترا، مدیریت بازرگانی -

 )ازمون جامع گذرانده شده است(

کارشناسی ارشد ، مدیریت اجرایی )مدیریت عمومی(، دانشگاه  -

 1386-1388مالتی مدیا ، مالزی، 

 

 درصنعت کولرآبی ایران  Lean Six Sigmaموضوع پایان نامه : مطالعه 

و اجرای آن بر روی  Lean Six Sigmaلی این پروژه مطالعه )هدف اص

کولر آبی می باشد و اینکه چگونه میتوان با اجرای این سیستم 

ضایعات را به حداقل رساند و از سوی دیگر کیفیت محصول را بهبود 

به طور  Six Sigmaو  Leanبخشید . دراین پروژه مفاهیم و سیستم های 

هایی از صنایع دیگر نیز که از این  مجزا بحث می شود و نمونه

سیستم بهره برده اند ذکر شده است . دراین تحقیق پروسه تولید 

در  Lean Six Sigmaکولر آبی به تفصیل شرح داده شده و اصول سیستم 

آن پیاده شده است و همچنین نظریاتی مبتنی بر بهبود وضعیت صنعت 

 .) کولرارائه شده است
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سی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران کارشناسی ، علوم سیا -

 1377-1380مرکزی ، 

 

کارشناسی ، مترجمی زبان انگلیسی ، دانشگاه آزاد اسالمی  -

 1372-1376واحد تهران مرکزی ، 

 

دیپلم علوم تجربی ، دبیرستان حجاب ، تهران منطقه پنج ،  -

1371-1370 

 

 پیشینه و تجربیات کاری

 شرکت فنی و مهندسی سرماگستر -

 بصورت تمام وقت 1377آبان  -1376ه تیرما

بصورت پاره وقت )بعلت همزمانی با  1379اسفند  -1377آبان 

 تحصیل در رشته علوم سیاسی(

خارجی و داخلی بازرگانی فروش و زمینه فعالیت : بخش 

 )اخذ نمایندگی از کشورهای خارجی( قراردادها

در زمینه امور محاسباتی و  1366شرکت سرماگستر از سال 

جرایی سیستمهای برودتی و تهویه مطبوع فعالیت خود را ا

آغاز کرد، در حال حاضر شرکت مذکور در زمینه تامین قطعات، 

 می نماید.    با شرکتهای خارجی نیز همکاری 

 

 بانیان اندیشه )مرکز تحقیق و گردآوری بزرگ دفاع مقدس( -

 1380اردیبهشت  -1379اردیبهشت 

 تحقیقزمینه فعالیت : بخش ترجمه و 

موسسه بانیان اندیشه شامل گروهی از فارغ التحصیالن و 

دانشجویان ترم آخر بود که در زمینه تحقیق و تالیف دایره 

المعارف بزرگ دفاع مقدس تحت نظارت وزارت دفاع ایران 

 فعالیت می نمود.

 

 (Markwoodگروه صنعتی مارک وود ) -

 1383خرداد  – 1380تیرماه 

 رگانی و ترجمهزمینه فعالیت : بخش باز
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شرکت مارک وود بعنوان یک شرکت انگلیسی در زمینه انتقال 

تکنولوژی به ایران با شرکتهای بزرگ ایرانی همچون ایران 

 خودرو، سایپا، تولیدارو و... همکاری می نمود.

 

 گرد آسیا –گرد الکتریک  -

 1386تیرماه  -1383مرداد ماه 

 1398تا 1388اسفند ماه 

تا  1388از سال  –بازرگانی و فروش  زمینه فعالیت : بخش

 کنون کارشناس ارشد فروش ، ارتقاء به سطح مدیر فروش

تاسیس گردیده است بعنوان  1354شرکت گردالکتریک که در سال 

بزرگترین شرکت در زمینه تولید انواع دکلهای مخابراتی در 

درون کشور فعالیت دارد ، همچنین این شرکت کارخانه تولیدی 

سال در  20در کشور کانادا تاسیس کرده که بیش از  بزرگی نیز

 آنجا به فعالیت گسترده مشغول می باشد.

 

 

 پیشینه و تجربیات تدریس 

 تا 1394 سال از 308437212979501 كد با اسالمشهر ماس-آزاد دانشگاه -

 توزیع ، تولید مدیریت ، تجارت مدیریت ، حقوق دروس ارائه) كنون

 و مدیریت رشته تخصصي زبان ، اداري علوم مدیریت انبارداري، و

 حسابداری(

 ارائه) 308437212979501 كد با اسالمشهر واحد اسالمي آزاد دانشگاه -

 ، المللي بینمدیرت بازاریابی ، تولید مدیریت : مدیریت دروس

 تخصصي زبان ، توزیع و انبار و خرید سیستمهاي ، اقتصادي توسعه

 تاكنون 1390 الس از ( حسابداري و مدیریت رشته

 از دبیرستان و راهنمایي تحصیلي مقاطع در انگلیسي زبان تدریس -

 انگلیسي زبان تخصصي تدریس 1386 تا 1378 سال از و 1378 تا 1373 سال

 و كارداني مقاطع دانشجویان به زبان تدریس و كنكور مقطع در

 کارشناسی

 ، انگلیسي زبان مكالمه زمینه در آموزشي كارگاههاي برگزاري -

 ، بازاریابي ، فروش مدیریت انگلیسي، زبان به بازرگاني مكاتبات

 كاهش) تولید امور سازي بهینه و انساني منابع ، سازماني رفتار

 بهبود ، ضایعات حذف و ناب تولید اصول از گیري بهره با ها هزینه

 گستر سرما و آسیا گرد ، الكتریك گرد شركتهاي در( كیفیت
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 شاخه در 1394 سال از تهران استان اي فهحر و فني مركز آزمونگر -

 راهنماي ، گردشگري،SPC، کنترل کیفیت،  MBA مدیریت) مدیریت

 ، آموزشگاه مدیریت ، خانواده مدیریت ، محلي راهنماي ، موزه

 (پداگوژي

 سازي آماده جهت MSRTو  EPTکارگاه آموزشی  برگزاری -

  دكترا دانشجویان

،  MSRTو  EPT آزمونهاي هب مربوط گرامري نكات خصوصي تدریس -

آموزشی برای لغات پرکاربرد در آزمونهای  Courseهمچنین تهیه 

EPT  وMSRT بصورت آنالین 

 

 مقاالت پژوهشی 

مطالعه استفاده از تئوریهای تولید ناب و شش سیگما در  -

اولین همایش ملی مدیریت ، حسابداری  -صنعت کولر آبی ایران

 1391بهمن ماه  –و مهندسی صنایع در سازمانها 

تاثیر فاکتورهای کلیدی رضایت مشتریان خرده فروشها در  -

رفتار خرید مصرف کنندگان : مطالعه در فروشگاههای شهروند 

کنفرانس بین المللی مدیریت دانشگاه  –و هایپر مارکتها 

  1393آبان ماه  –شریف 

 

 گواهینامه ها 

دارنده گواهینامه مشاور حرفه ای مدیریت با رویکرد  -

 بازاریابی از موسسه ماهان 

دارنده گواهینامه پداگوژی )امور کالسداری( از مرکز آموزش  -

 فنی و حرفه ای استان تهران 

دارنده گواهینامه مدیریت آموزشگاه از مرکز آموزش فنی و  -

 حرفه ای استان تهران 

دارنده دو گواهینامه مکاتبات بازرگانی از مرکز آموزش  -

 ه آزاد واحد تهران جنوبوزارت بازرگانی و دانشگا

دارنده گواهینامه بخش آموزش حضوری علمی پژوهشی در  -

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در دانشگاه صنعتی 

 شریف

دانشگاه مالتی  –دارنده گواهینامه روشهای سرمایه گذاری  -

 2009مدیا مالزی سال 

 دانشگاه –دارنده گواهینامه زبان انگلیسی در سطح پیشرفته  -

  2008مالتی مدیا مالزی سال 
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قابل ذکر می باشد کلیه مدارک مربوط به فعالیتهای ذکر شده 

 موجود می باشد که در صورت نیاز تقدیم می گردد.

 

 

 مهارتها

مهارت کامل در خواندن ، نوشتن ، مکالمه و ترجمه به زبان  -

 انگلیسی

 QMو  SPSSمحاسبات آماری با برنامه  -

 Photoshopو  Corel Drawطراحی با برنامه  -

 Outlookو  Excelو PowerPointو  Wordبرنامه  -

 WordPressطراحی سایت با برنامه  -

عالقه فراروان به یادگیری و مطالعه کتاب در زمینه های  -

 مختلف

 


