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 اه لیسبون پرتغال از دانشگ پایداری دانشجوی دکترای مدیریت

  1398از دانشگاه لیسبون پرتغال سال  DBAدکترای کسب و کار 

 1385  - 1388 دانشگاه علم و صنعت ایران -کارشناسی ارشد:  مدیریت اجرایی

  1376 - 1382 دانشگاه علم و صنعت ایران -کارشناسی :  مهندسی صنایع )برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها (

 تخصص: -ب

 ، ریسک ، پایداری ( برنامه ریزی)  روژه مدیریت پ

 سوابق كاری -ج

  98پارس جنوبی از بهمن  18و 17سرپرست كنسرسیوم فازهای  .1

 98بهمن تا 95تیر ماه  –ایدرو(–سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (پارس جنوبی  14مدیر کنسرسیوم  فاز  و دستیار قائم مقام .2

 95تا تیر  89شرکت با رهبری ایدرو از شهریور  8کنسرسیوم  –ایدرو((ی پارس جنوب 14مدیر برنامه ریزی فاز  .3

  95اسفند  تا  94در شرکت های زیر مجموعه انرژی پاسارگاد پروژه متانول از تیر  مدیر عاملمشاور  .4

 89ور تا شهری  86شرکت جهان پارس  بهمن  2پروژه پاالیشگاه گاز بید بلند  3مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز  .5

 در سپاسد OPM3مشاور پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه و -87تا تیر  86مدیر پروژه در موسسه مدیریت پروژه آریانا، مرداد  .6

 1386مرداد  تا 1382برنامه ریزی و کنترل پروژه و برنامه ریزی تولید گروه خودروسازی  صنعت پارس)تاپكو( از آذر   مسئول .7

 ژه های:برنامه ریزی  و کنترل  پرو 

  خط تولید سواریChairman(cm600 ,cm500)  -   خط تولید سواریKorando(3200 ,2300)-  خط تولید مدلهای فیاتSiena- 

 (Durr , Hadenدستگاه در ساعت تكنولوژی  11سالن رنگ )باظرفیت  

  178پروژه استقرار خط تولید فیات  , کارخانه  20/63خط انتقال و  پست برق   

 قرار سیستم مدیریت کاال و سفارشات و کدینگ کاال  و انبار برای گروه خودروسازیراهبری است 

 1382تاآذر  1382(اردیبهشت ساختمانی شهر آفتاب در جزیره کیش پروژهکارشناس برنامه ریزی در شرکت کیش الیت ) .8

 (1382اردیبهشت الی  1379) بهمن سازا ن در شرکت نوینو کنترل پروژه  کارشناس واحد سیستم ها و روشها  .9

 1379الی بهمن 1378بهمن  فروشگاههای زنجیره ای رفاه -کارشناس تحلیل و بهبود سیستمها   .11
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 ترجمه و  تالیف  -د
 (1381 )آبانناشر انتشارات ناقوس، “ Primavera 3.1مرجع کامل برنامه ریزی و کنترل پروژه با ” تالیف کتابترجمه و  .1

 )کار تیمی(1383انتشارات حامی پروژه، زمستان " Primavera Enterprise 3.5 "ترجمه کتاب راهنمای استفاده از .2

 1387( ،انتشارات پندار پارس،به همراه آقای حسین یعسوبی P6)Primavera 6ترجمه و تالیف راهنمای مدیریت پروژه با  .3

  88انتشارات حامی پروژه بهار   Petrmaster 8مدیریت ریسک پروژه با  تالیف .4

 ، به همراه آقای مجید فراهانی، انتشارات موسسه آریانا  PMIاز سری استانداردهای   ”Project Scheduling“رد ترجمه استاندا .5

 ، به همراه آقای امیر حسن محبی89انتشارات ناقوس ، بهار  "مدیریت ریسک پروژه"تالیف کتاب  .6

  89ر ، انتشارات پندار پارس ، بها "P6جلد دوم پریماورا پیشرفته  "تالیف کتاب  .7

  94تابستان  –انتشارات پندار پارس   Petrmaster 8تدوین کتاب مدیریت ریسک پروژه با  .8

 کنفرانس مهندسی صنایع( 98) کتاب برگزیده سال  96مدیریت زمانبندی در پروژه های نفت گاز و پتروشیمی بهمن  .9

 انتشار به زبان انگلیسی در دستمدیریت زمانبندی در پروژه های نفت گاز و پتروشیمی  .10

 در پروژه های نفت گاز و پتروشیمی در دست انتشار تدارکاتمدیریت  .11

 در دست چاپ EPCگزارشات در پروژه های  .12

 در درست چاپ P5ترجمه استاندارد مدیریت پایداری پروژه  .13

 در دست چاپ EPCمدیریت ریسک در پروژه های  .14

 :و گواهینامه ها  تحقیقات ومقاالت -ه   

 آمریكا GPMاز   GPM-bه سبز دارای مدرک مدیر پروژ .1

  IPMA  level-Cدارای مدرک  .2

 (PMI( از موسسه مدیریت پروژه آمریكا)PMPدارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای ) .3

 PMI)) از موسسه مدیریت پروژه آمریكا( PMI-RMPدارای مدرک مدیریت ریسک حرفه ای ) .4

 PMI)) پروژه آمریكا از موسسه مدیریت( PMI-SPدارای مدرک مدیریت ریسک حرفه ای ) .5

 در هند( 2009اروپا )فوریه  IPMAدارای گواهی نامه شرکت در دوره ارزیابان بین المللی مدیریت پروژه از موسسه  .6

 در ورشو لهستان( 2014اروپا )فوریه  IPMAدارای گواهی نامه شرکت در دوره ارزیابان بین المللی مدیریت پروژه از موسسه  .7

 در هلند(  2016اروپا )ژانویه  IPMAدر دوره ارزیابان بین المللی مدیریت پروژه از موسسه دارای گواهی نامه شرکت  .8

 در تهران( 2015اروپا )فوریه  IPMA از  OCBدارای گواهی نامه شرکت در دوره  .9

 انگلستان APMGاز   PRINCEII Certifiedدارای گواهی نامه  .10

 Primaveraاز شرکت  ",course 102" Primavera enterprise 5دارای گواهینامه بین المللی  دروه  .11

 Primaveraاز شرکت  "course 106" Primavera enterprise 5,دارای گواهینامه بین المللی  دروه  .12

 Pertmasterاز شرکت    Risk Expert Pert Master courseدارای گواهینامه بین المللی   .13

 لملی مدیریت پروژه ایران ارایه کارگاه در هفت دوره از  کنفرانس های بین ال .14

 در مدیریت توسعه پتروشیمی  CPM2ولوژی جامع مدیریت پروژه عضو تیم تدوین متد .15

 1378پاییز  "نقش روابط عمومی جامع در ارتباطات سازمانها  "مقاله برتر سوم در دومین همایش داخلی مهندسی صنایع با عنوان   .16

 88در پنجمین کنفرانس مدیریت پروژه آبان  "رای پروژه به روش کنسرسیومریسكها و چالش های اج "ارایه مقاله با عنوان  .17

 89در ششمین کنفرانس مدیریت پروژه دی "پروژه پاالیشگاه گاز  درتوسعه ماتریس ریسک  "ارایه مقاله با عنوان  .18



 III 

 : ، مشاوره ، تحقیقات و پایان نامه ها  پروژه ها -و   

 81در کرج) شرکت چغازنبیل( سال   BGگردشگری کوهستان  مجری پروژه امكان سنجی و اجرای مجموعه .1

 83مجری پروژه طرح امكان سنجی مرکز آموزشی قرب نوع )مهندسی نیروی دریایی سپاه(سال  .2

سازان با ابزار های  گری فلزی به جای ریخته گری ماسه ای در شرکت نوین مجری پروژه امكان سنجی طرح جایگزینی ریخته .3

 81ل ( ساAHPگیری ) تصمیم

 84( سال 1384مجری پروژه سنجش بهره وری نیروی انسانی در فنی مهندسی ندسا و ارایه راهكار برای بهبود آن ) .4

 85مجری پروژه امكان سنجی و تحلیل سیستم منطقه گردشگری عباس آباد شرکت چغازنبیل سال  .5

 86ل در شرکت شرکت سرمایه گذاری مسكن  سا EVPMمجری پروژه سیستم مدیریت ریسک و  .6

 80و ساختار شكست پروژه ها )پروژه پایانی کارشناسی( سال   WBSتدوین استانداردهای ایجاد  .7

 88)مطالعه موردی پاالیشگاه گاز( پروژه کارشناسی ارشد سال  EPCتدوین متدولوژی جدید برای مدیریت ریسک پروژه های  .8

مدل بلوغ مدیریت پروژه های پتروشیمی )عضو تیم  3در سطح  2عضو تیم پروژه بهبود سیستم مدیریت پروژه نیروگاه فجر  .9

 88بهبود(سال 

 88تا بهمن  78( از مهر CPM2عضو تیم طراحی متدولوژی جامع مدیریت پروژه پتروشیمی ) .10

 91در شرکت مپنا بویلر سال  PMBOKمشاور پروژه پیاده سازی مدیریت پروژه برمبنای  .11

 96و  95انرژی پاسارگاد سال  –وماک انرژی  و پتروهیدج شرکت ر-مشاور تحلیل ریسک پروژه های پتروشیمی  .12

 93تا دی ماه  91مشاور پروژه پیاده سازی مدیریت ریسک در شرکت مپنا  از آبان سال  .13

 فنی و عمرانی شهرداری تهران  معاونت در  PMOپیاده سازی  .14

 ت ریسک و برنامه ریزی درشرکت های پروژه محورمشاور مدیری .15

 98در ایران در سال  PEBزیاب پروژه بر مبنای ار 100تربیت بیش از  .16

 تا کنون 1378دوره ، سمینار و کارگاه تخصصی از سال  300برگزاری بیش از  .17

 فعالیتهای داوطلبانه  و انجمن ها : -ز

 رییس آموزش انجمن مدیریت پروژه ایران .1

 عضو کمیته دلتا انجمن مدیریت پروژه ایران  .2

 ت پروژه ایران عضو کمیته بین الملل انجمن مدیری .3

 سرارزیاب دومین ، پنجمین و ششمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران ،انجمن مدیریت پروژه ایران  .4

 عضو فعال انجمن مدیریت پروژه ایران و ارزیاب اولین و چهارمین  دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران  .5

 2014در سال   PEMارزیاب بین المللی پروژه ها بر اساس مدل  .6

 مدیر گروه ورکشاپ یانک کرو انجمن مدیریت پروژه ایران  .7

 عالقه مندی ها و سایر توانمندی ها : -ه

 پشتكار و اشتیاق برای تعریف و به ثمر رساندن اهدافو تیم سازی ،هدایت گروه  .1

 انجام کار سیستماتیک و مدیریت مشارکتی  .2

 کوهنوردی و تنیس .3

 سخنرانی و ارایه موثر .4

 اکرهمتقاعد سازی و مذ .5

 انجام کارداوطلبانه علمی و همكاری با انجمن های علمی .6



 IV 

 برگزار شده  يهاي آموزشي و سمينارها دوره -و

 تا کنون  شامل: 78درموسسات ، سازمانها و صنایع از سال و کارگاه  سمینار ،دوره آموزشی  300برگزاری بیش از 

 PMBOK, PRINCE2, 

    : نرم افزارهای مدیریت پروژه     شامل P6,Primavera 3.1  ,  Pertmaster8  و  MSProject 

  مدلهای تعالی و ارزیابی پروژهPEM , PEB 

  مدیریت پروژه هایEPC   )...ریسک ، هزینه ، مهندسی ، خرید ، ساخت ؛ گزارشات و ( 

  برنامه ریزی و کنترل پروژه عمومی  و سیستمهای  ارزیابی پروژه ها 

  مدیریت پایداری در پروژه ها 

  

 دوره هاي آموزشي و سمينارهاي برگزار شده توسط اينجانب فهرست  -ح
 (1379بهار  تا  1378دوره) از بهار  2در گروه نرم افزاری دانشكده صنایع   MS Excelدوره  .1

 (1381بهار  تا 1378دوره )پاییز  5در گروه نرم افزاری دانشكده صنایع MS Projectدوره  .2

 (1379دوره )4ل پروژه دانشكده صنایع دانشگاه علم و صنعت  کالس کنتر MSProjectنرم افزار  .3

 (1380کالس  ارزیابی کار و زمان دانشكده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران ) QSB , DSنرم افزار  .4

 (1380)تابستان و پاییز  دوره خصوصی(2دوره عمومی و 1در موسسه نورتوسعه ) Primaveraدوره مدیریت پروژه با  .5

 (1381) بهار  در شرکت ساختمانی کیسون MSProject نرم افزار مدیریت پروژه باخصوصی دوره  .6

 (1382و تابستان 1381دوره ) پاییز  2  سیمان تهرانکارخانه در  MSProjectدوره مدیریت پروژه با نرم افزار  .7

  (1381)تابستان  در شرکت نوین سازان MSProjectدوره های مدیریت پروژه عمومی و  نرم افزار های  .8

 (1381اراک )اردیبشت پتروشیمی  مجتمع در )نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ( PMو  TPMدوره  .9

 (1381) خرداد سازان در شرکت نوین  و نگهداری و تعمیرات  TPM دوره .10

 (1382الی پاییز  1381دوره) اسفند  4در شرکت اندیشه کاران ساعی پیشرفته و مقدماتی    Primaveraدوره  .11

 (1381ساعت  )آذر 20در مرکز مدیریت توسعه پتروشیمی تهران   Primaveraره آموزشی نرم افزار دو .12

 (1381)آذر ماه پتروشیمی اصفهاندرمجتمع   Primaveraسمینار سیستم های  مدیریت پروژه  و قابلیتهای  نرم افزار  .13

 (1381ساعت )بهمن  24ن کاربردی در مجتمع  پتروشیمی اصفها   Primaveraدوره آموزشی نرم افزار  .14

 (1381ساعت ) دی ماه  24کاربردی در شرکت توان گستر    Primaveraدوره آموزشی نرم افزار  .15

 (1382ساعته( )خرداد و شهریور  24دوره  2دوره مدیریت پروژه در شرکت خودروسازی سایپا ) .16

 (1382ساعت( )شهریور 24در شرکت خودروسازی سایپا )MSProjectدوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با  .17

  (1382ساعت()اردیبهشت 24دانشگاه امیر کبیر معاونت دانشجویی ) درپیشرفته و مقدماتی    Primaveraدوره  .18

 (1382ساعت()مرداد 15در شرکت مشاوره مهندسی  نوین آفرینان) MSProject دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با .19

 ( 1382ساعت( )مهر  50در سازمان مدیریت صنعتی )Primavera و  MSProject دوره جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه با .20

 ( 1382اعت() آبان س28در مرکز آموزش بانک توسعه صادرات ) Primavera دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار .21

 40ی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه امیرکبیر)دوره کارشناس Primavera ,MSP دوره  برنامه ریزی و کنترل پروژه  همراه با نرم افزار  .22

 (1382ساعت( ) آبان 

 1382ساعت(آذر  24در شرکت مشانیر ) MSProject 2002دوره  پیشرفته وکاربردی  .23

  1382روز( آذز 2مشهد )  –در شرکت پارت  الستیک  (TPMدوره  نگهداری وتعمیرات بهره ور جامع ) .24

 (1383ساعت( )اردیبهشت  48مرکز بازسازی خاتم االنبیاء سپاه )  Primavera 3.1 روژه و نرم افزاردوره جامع برنامه ریزی و کنترل پ .25



 V 

 (1383ساعت()خرداد  27واحد مدیریت پروژه  قرار گاه شهید موحد  صنایع دفاع )Primavera 3.1   دوره تكمیلی برنامه ریزی و کنترل پروژه با .26

 (1383شرکت منگان )تیر    Primavera 3.1با دوره تكمیلی برنامه ریزی و کنترل پروژه  .27

 (1383ساعت در دودوره )آبان و  دی  48قرارگاه مهندسی ندسا ) قرب نوح (   Primavera 3.1دوره  پیشرفته برنامه ریزی و کنترل پروژه با   .28

 (1383ا ) آذر گروه خودرو سازی سایپ  Microsoft Project 2003دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار  .29

 ساعت( 32)  1383دوره مفاهیم و اصول کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت سایپا یدک دی  و بهمن ماه  .30

 ساعت ( 42) 1383شرکت سایپا یدک  دی و بهمن  Primavera 3.1دوره  .31

 83ساعت( اسفند  20جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه پاسداران )  Primavera 3.1 دوره  .32

 84ساعت فروردین  24موسسه راه ساحل )قرارگاه سازندگی نوع )ع ((    Primavera 3.1وره. د .33

 1384ساعت اردیبهشت  18شرکت کیان خودرو )مگاموتور ( MSProjectدوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار  .34
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