
 
 فرمعینی رضا 

 ریزیبرنامه      

  ۱/۴/۱۳۶۰ :متولد    

r_moeenifar@yahoo.com  
 (+98)9126447891  

  36پالک - شکوفه نبش - اقاقیا خیابان - مرکزی آبادجنت تهران،

 
 

 من درباره   

PMP -  مدیریت پروژه حرفه ای از موسسهPMI امریکا 

 Lead Auditor - سرممیز سیستم مدیریت کیفیت  

 یکپارچه  مدیریت سیستم و راهبردی ریزیبرنامه ، PMOزمینه در تخصص

 آموزشی( انجمن مدیریت پروژه ایرانمدرس رسمی )همکار 

 انجمن مدیریت پروژه ایران رسمی ارزیاب

 دوره سه –بازرس هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران 
 

 

 تحصیلی سوابق   

 صنایع مهندسی  ارشد کارشناسی

 کالن هایسیستم : گرایش
  تحقیقات و علوم : دانشگاه/موسسه

 

 صنایع مهندسی  کارشناسی

 صنعتی تولید : گرایش
 مازندران فنون و علوم : دانشگاه/موسسه

 شغلی سوابق   

 پروژه مدیر

 نسکاهور : شرکت

 تا کنون 1398اسفند  : همکاری دوران

  : وظایف اصلی

 های شرکت عمران آبشار اسپاداناسبد پروژه در مدیریت پروژه فرآیندهای کنترل و اجرا ریزی،برنامه ■ 

 

 بودجه و راهبردی مدیر

 اطلس ایرانیان هلدینگ : شرکت

 1399اردیبهشت  تا  139۶ اردیبهشت : همکاری دوران

  : اصلی وظایف

 تخصصی شرکت هفت و هلدینگ شامل اطلس ایرانیان گروه در استراتژیک کنترل و اجرا ریزی،برنامه ■ 

  زیرمجموعه

  زیرمجموعه تخصصی شرکت هفت و هلدینگ شامل اطلس ایرانیان گروه بودجه و برنامه کنترل و تدوین ■ 

  زیرمجموعه تخصصی شرکت هفت و هلدینگ شامل اطلس ایرانیان گروه عملکرد ارزیابی ■ 

 

 

 

 

 QA ر  مدی و PMO مدیر

 نیاوران مال اطلس پروژه کارفرمای و مالک ایرانیان، فردوس باغ : شرکت

 139۶ اردیبهشت - 139۴آذر  : همکاری دوران

  :اصلی  وظایف

  نیاوران مال اطلس پروژه - ایرانیان فردوس باغ شرکت پروژه کنترل و ریزیبرنامه ■ 

 ,PMBOK نظیر معتبر استاندارهای اساس بر پروژه مدیریت متدولوژی کنترل و سازیپیاده تدوین، ■ 

Prince2, PEM  

 , ISO9001, ISO14001 شامل استانداردهای  یکپارچه مدیریت سیستم استقرار و طرحریزی ■ 

OHSAS 8001 
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 PMOمدیر 

 بهفا ساختمان و عمران هلدینگ : شرکت

 139۴ ا آذرت – 139۴ فروردین : همکاریدوران 

  : اصلی وظایف

، استراتژی، بودجه و PMOزیرمجموعه دربرگیرنده وظایف  هایشرکت و هلدینگ راهبردی ریزیبرنامه مسئول ■ 

IMS 

 

 ها سیستم و ریزی مسئول برنامه /کارشناس 

 سپاسدگروه تخصصی  : شرکت

 1393 فروردین - 1387 آبان : دوران همکاری

  : دستاوردها و وظایف

 ■ . PMO استراتژی، کنترل پروژه و استاندارهای ،ISO  های خط هفت مترو پروژه شامل پروژه 10در بیش از

 متروی تهران و ...تهران، سد و نیروگاه رودبار لرستان، سد و نیروگاه سردشت، توسعه خط یک 

 

 QC / QAمدیر 

 باران مازند : شرکت

 1385 دی - 1383 شهریور : دوران همکاری

  : اصلی وظایف

 تولید، استقرار سیستم مدیریت کیفیتریزی برنامه ■ 

 

 

 

   مستمر نمونه سوابق آموزشی 

 آزاد توسعهموسسه آموزش عالی  : شرکت

 تا کنون ۱۳95از تیرماه  : دوران همکاری

 : اصلی وظایف

 PMBOK, ISO 9001, ISO4001, ISO 45001, ISO 19011, EFQM, Strategicهای تدریس دوره ■ 

Planning  صورت مستمر و هفتگیبه 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 هاسیستم و ریزی برنامه مدیر

 تابان آب توسعه : شرکت

 139۴ فروردین - 1393فروردین  : همکاری دوران

  : اصلی وظایف

   ■ PMO استراتژی، کنترل پروژه و ،IMS 

 

 کارشناس ارشد طرح و برنامه

 پروژه سد و نیروگاه گتوند علیا –گروه تخصصی سپاسد  : شرکت

 1393 آبان - 138۵ دی  : دوران همکاری

  : دستاوردها و وظایف

 (IMS)و مسئول سیستم مدیریت یکپارچه کنترل پروژه  ریزی وبرنامه ■ 

 

 

 QAکارشناس 

 آکند پیچ : شرکت

 1383 شهریور - 1382 مهر : دوران همکاری

  : اصلی وظایف

 سیستم مدیریت کیفیتریزی تولید، استقرار برنامه ■ 

 

 

 ن و شهرسازیمرکز تحقیقات راه، مسک : شرکت

 تا کنون ۱۳98 اردیبهشتاز  : دوران همکاری

 : اصلی وظایف

 دوره PMBOK  :2تدریس 

 دوره 2:  (PMO) استقرار دفتر مدیریت پروژه

 دوره ICB4 :2تدریس 

 دوره PEB :2تدریس 
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 ایدوره هاینمونه سوابق آموزش 

  آموزشPEB  

 مس سرچشمه مجتمع : کننده درخواست / کارفرما

 و اظهارنامه نویسی PEBروزه  12آموزش  : توضیحات

 1398 : تاریخ       

 
 

 ه  آموزش مدیریت پروژ PMBOK 

 عمران اطلس : کننده درخواست / کارفرما

   روزه 8 دوره : توضیحات

 1397تاریخ: 

 

  آموزش استانداردICB3  

 متروی تبریز 2پروژه خط  : کننده درخواست / کارفرما

های و طراحی و برگزاری آزمون Dو  Cبرای اخذ مدارک سطوح  ICBروزه  16آموزش  : توضیحات

 سازی شدهشبیه

 139۵ : تاریخ      

  آموزشPEB 

 پاالیشپاه خلیج فارس-فرادست انرژی فالت:  کننده درخواست / کارفرما

 مورد در حال اجرا A :2استاندارد و راهنمایی گزارش نویسی سطح   آموزش : توضیحات

 

 

  آموزشIMS 

 : نیروگاه کوثر کرمانشاه کننده درخواست / کارفرما

 ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISOاستانداردهای   آموزش : توضیحات

 به صورت کارگاهی برای کارکنان مجموعه  45001:2018

  1397:  تاریخ

 
 

 آموزش PEM: 

 شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( : کننده درخواست / کارفرما

 و اظهارنامه نویسی PEMروزه  12 : توضیحات

  1396:  تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

  مدیریت پروژهآموزش PMBOK 

 پروژه درالو –ملی مس ایران شرکت  : کننده درخواست / کارفرما

 در حال اجرا -روزه  12آموزش  : توضیحات

 

 

  مدیریت پروژهآموزش PMBOK 

 شرکت مترا : کننده درخواست / کارفرما

   PMBOKروزه  8آموزش : توضیحات

 1398تاریخ: 

 

 

 آموزش مدیریت پروژه PMBOK 

  ایران اطلس کیش : کننده درخواست / کارفرما

   روزه 6 دوره : توضیحات

 1398تاریخ: 

 

 آموزش IMS: 

 شرکت پلیمر کرمانشاه: کننده درخواست / کارفرما

 ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISOاستانداردهای   آموزش : توضیحات

درصدی  98به صورت کارگاهی برای کارکنان مجموعه با کسب رضایت   45001:2018

 پس

 روزه 6از پایان دوره  

  1397:  تاریخ
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  ایسوابق پروژهنمونه    

 عنوان پروژه: تدوین و پیاده سازی متدلوژی مدیریت پروژه

 پروژه درالو –صنایع ملی مس ایران شرکت  : کننده درخواست / کارفرما

 PMBOK, Prince2, PEM نظیر معتبر استاندارهای اساس بر پروژه مدیریت متدولوژی کنترل و سازیپیاده تدوین، : توضیحات

 

  یابی مدیریت پروژهعارضه : پروژه عنوان

 بامشرکت ویستا فراز  : کننده درخواست / کارفرما

 یابی و ارائه نقشه راه تعالی سازمانها و تجهیزات و تدوین گزارش عارضهها، فرآیندها، پروژهبررسی شرکت از منظر سازمان، منابع انسانی، زیرساخت : توضیحات

 1398 : تاریخ

 استراتژیک ریزیبرنامه : پروژه عنوان

 مرکزی استان ایمنطقه آب مدیرعامل : کننده درخواست / کارفرما

 SWOT  ،BSCهای بنیادین، مانند بیانیه شرکت راهبردی برنامه تدوین : توضیحات

 1392  : تاریخ

 استراتژیک ریزیبرنامه : پروژه عنوان

 اردبیل استان ایمنطقه آب مدیرعامل : کننده درخواست / کارفرما

 SWOT  ،BSCهای بنیادین، مانند بیانیه شرکت راهبردی برنامه تدوین : توضیحات

 1393  : تاریخ

 

  یابی مدیریت پروژهعارضه : پروژه عنوان

 شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( : کننده درخواست / کارفرما

 یابی و ارائه نقشه راه تعالی سازمانها و تجهیزات و تدوین گزارش عارضهها، فرآیندها، پروژهانسانی، زیرساختبررسی شرکت صدرا از منظر سازمان، منابع  : توضیحات

 139۶ : تاریخ
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 و دستاوردها ها تمهار  

 
 ؛ها در شرکت عمران آبشار اسپاداناطراحی و تدوین نظام جامع مدیریت سبد پروژه 

  ستانداردهایتدوین مدل جامع ارزیابی عملکرد ساس ا سازمان  EFQM,OCB,OPM, PEM, OPM3 سازمانی بر ا انجام های پروژه محور و برای ارزیابی مدیریت 

 ؛ها بر اساس آنارزیابی عملکرد سازمان

 ؛های مدیریت پروژه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیعضو تیم مدرسین دوره 

  ؛المللی پروژه برتر و کسب مدال برنز جهانیبرای شرکت در جایزه بینعضو تیم مدیریت پروژه سد و نیروگاه گتوند 

 ؛عضو تیم مدیریت پروژه سد و نیروگاه گتوند برای شرکت در جایزه ملی پروژه برتر و کسب مدال نقره کشوری 

 اره ؛و کسب تندیس دو ست عضو تیم تدوین اظهار نامه جایزه تعالی منابع انسانی گروه سپاسد 

 ین اظهار نامه جایزهضو تیم تدوع MAKE ؛)مدیریت دانش( در گروه سپاسد 

 آالت پروژه سد و نیروگاه گتوند بر اساسطراحی مدل تصمیم گیری خرید ماشین AHP؛ 

 چ، شرکت باران عمرانی و خدماتی کشور: مانند آب و فاضالب خراسان شمالی، شرکت آکند پی -صنعتی -های دولتی های مدیریتی در برخی از سازمانممیزی سیستم

 ؛... توسعه و شرکتایستاب،  شرکت، سپاسدمازند، شرکت 

 ؛محور ههای تولیدی و پروژسازمانهای کنترل کیفی در تهیه پالن 

 ؛ تدوین سند ابزارهای مدیریتی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 

 ؛تدوین سند دارایی نامشهود قرارگاه خاتم االنبیاء 

  تدوین سند الزاماتGC ؛قرارگاه خاتم االنبیاء در مدیریت کالن 

 ؛های آکندپیچ و باران مازندریزی واحد صنعتی در شرکتارزیابی کار و زمان و طرح ریزی تولیدبرنامه هاینجام پروژها 

 ؛نماینده رسمی استاندارد ملی ایران در شرکت باران مازند 

 ؛مسئول آموزش استانداردهای مدیریتی در شرکت پالک آبی 

 یه اسناد تضمین/کنترل کیفیت برای شرکت در مناقصاتته.  

 

 

 
 

 زبان  

 انگلیسی

 خواندن مهارت
 

 نوشتن مهارت
 

 گفتاری مهارت
 

 شنیداری مهارت 
 

 
 
 


