
  

 

 

 

 

 داود ابراهیمی نام و نام خانوادگی:

 ۷۰۰۸۳۲۴-۰۹۱۲ تلفن همراه:

 ceo@modiriatpaydar.com پست الکترونیکی:

 

 

 وضعیت شغلی

 حوزه فعالیت عنوان شغلی نام شرکت

 راهبردهای تعالی مدیریت پایدار
 مدیر عامل

 مشاور و مدرس

 مالی و مدیریتی یمشاوره طراحی و استقرار سیستمهای اطالعات

 های اطالعاتیسیستمهای مختلف مالی و در حوزه یآموزشخدمات 

 های اطالعاتیحوزه مالی و سیستمدروس تخصصی  عضو هیأت علمی آموزشگاه بازارسازان

 

 مدارج تحصیلی

 تاریخ نامهپایانپروژه /  عنوان نكات مؤسسه آموزشی عنوان مدرک

 کارشناسی مهندسی صنایع

 (تولید صنعتی)
 ۱ل رتبه یفارغ التحص دانشگاه شهید باهنر کرمان

 گریبررسی توجیه اقتصادی توسعه واحد ریخته

 شرکت کارا چدن آستمپر
۱۳۸6 

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 (تولید و عملیات)
 ۱رتبه فارغ التحصیل  دانشگاه شهید باهنر کرمان

رسانی و خدمتپایداری بررسی پارامترهای مؤثر بر 

 ریزی و کنترل تولیدبرنامه هایسیستم
۱۳۸۹ 

DBA در مرحله دفاع اثر تبادل دانش ضمنی بین فروشندگان و بازاریابان  مدرسه کسب و کار ماهان 
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 های تحقیق و تدریسحوزه های اصلی خدمات مشاورهحوزه

 

 های حسابداری و انباردارییابی سیستمعارضه

 طراحی ساختار مالی سازمان

  های مدیریت عملیات و تولیدطراحی و استقرار سیستم

 یکپارچه مدیریتاطالعاتی های طراحی و استقرار سیستم

 

 زبان مالی برای مدیران )در سطوح مختلف سازمانی(

 حسابداری فروش

 جهانیبه روز بر مبنای راهکارهای ساختارهای مالی طراحی 

 لجستیک و زنجیره تأمین

 

 ی مشاورهها پروژه بعضی از

 هاعناوین پروژه سال شروع حوزه فعالیت نام شرکت

 ۱۳۸۹ تولید ماشین آالت کشاورزی شرکت کارا کرمان
 سیستم مدیریت عملیات کارخانه

 خدمات پس از فروشسیستم اطالعاتی فروش و 

 ریزی و کنترل تولید سیستم برنامه PVC ۱۳۹۳اتیلن و تولید لوله و اتصاالت پلی شرکت صنایع پلی اتیلن کرمان

 ریزی و کنترل تولید سیستم برنامه ۱۳۹۳ تولید منسوجات نبافته سازشرکت صنعتی الیی

 ۱۳۹۴ بندی خرمابازرگانی و بسته شرکت رطب ثمین بم
 سیستم یکپارچه مالی

 سیستم کنترل تولید و مدیریت گردش کاال

 ۱۳۹۵ های کشاورزیتولید و بازرگانی نهاده شرکت صنایع شیمیایی کرمان زمین
 سیستم یکپارچه مالی

 ERPاستقرار سیستم مشاوره 

 سیستم یکپارچه مالی ۱۳۹6 سردخانه مواد غذایی میوهشاداب سردخانه شرکت 

 طراحی سیستم مالی ۱۳۹۷ سازتولید زیورآالت دست فرهنگی هنری لیقهمؤسسه 

 سیستم یکپارچه مالی ۱۳۹۷ و صادرات خشکبار بندیبسته شرکت شکوه بناب

 مالییابی سیستم عارضه ۱۳۹۷ خدمات حوزه بندری کشور سازمان بنادر و دریانوردی کشور

 


