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 بسمه تعالی

 اطالعات فردي 
 یینایم نیمحمد حس

MSc,PMP,PBA,BPM,BSC, EFQM                                                                              

 
 

 

 

 

 خالصه سوابق کاري 
 (92تا  88)از سال  عضو هیات علمی دانشگاه

 آموزشمشاوره و  ،یتیریمد ،ییسال سابقه اجرا 16 یدارا

 یصنعت تیریسازمان مد مدرس

 (PMP)پروژه  تیریمد یامدرک حرفه یدارا

 (PBA)کسب و کار  گرلیتحل یامدرک حرفه یدارا

 ارزیاب جازه تعالی سازمانی ایران )سازمان مدیریت صنعتی(

 های مدیریت کیفیتممیز سیستم

  
 سوابق تحصيلي  

 

عنوان رشته 

 تحصیلی
 تاریخ پایان ریخ شروعتا مقطع تحصیلی گرایشعنوان 

 1383 1379 کارشناسی تولید صنعتی مهندسی صنایع

 1387 1384 کارشناسی ارشد یهاي اقتصادي و اجتماعستمیس شیگرا عیصنا یمهندس

 1392 1390 )مدیریت صنعتی( کارشناسی ارشدمعادل  مدیریت اجرایی مدیریت اجرایی

 
 و مشاوره سوابق تجربي 

 یانوردیزمان بنادر و درساتا کنون        1395

 ویپروژه و پورتفل تیریمد ستمیس يساز ادهیو پ یطراح  

 )باز طراحی فرآیندهاي مدیریت پروژه( پروژه تیریمد پیاده سازي سیستمو  یطراح  

 (IBCO)هولدینگ ایبکو   تاکنون 1398اسفند 

 طراحی معماري فرآیندهاي سازمان  

 هاي اجرایی، دستورالعمل، سیاست ها، ساختار سازمانی و ...(ها، روشسازمان )رویه طراحی سیستم هاي مدیریتی و عملکردي  

 (ERP)طراحی و استقرار سیستم برنامه ریزي منابع سازمان   

Phone: 09122005123-09212014814 

www.linkedin.com/in/mohammad-minaee-775ab43b 

m.minaee.ie@gmail.com 

http://www.linkedin.com/in/mohammad-minaee-775ab43b
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 شهرداری تهران  تاکنون 1398شهریور 

 منابع انسانیفرآیندي مشاور و مربی مدیریت فرآیندي براي تدوین معماري    

 فیران اندیشه پیوندشرکت س  تاکنون 1395

 مدیر و مشاور دپارتمان مدیریت فرآیندها، برنامه ریزي استراتژي و ساختار سازمانی   

 شرکت افرانت      1397تا شهریور  1396            

 ساخت(طراحی و استقرار معماري سازمانی )معماري کسب و کار، معماري فرآیندها، معماري سیستم هاي اطالعاتی و معماري زیر  

 طراحی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات ژهمدیر پرو  

 سازمان يندهایفرآو باز طراحی  یطراحه مدیر پروژ  

      ITILو استقرار مدیریت سطح خدمت بر اساس استاندارد  یطراحه مدیر پروژ  

 تهران یو عمران شهردار یسازمان مهندس      1396تا   1395

 سازمان کیراتژاست يزیر برنامه  

 سازمان( يندهایفرآ تیریسازمان )مد يندهایفرآ یو طراح يمدلساز  

 یو اصالح ساختار سازمان يبازنگر  

 پروژه تیریمد ستمیس يساز ادهیو پ یطراح  

 سازمانعملکرد  تیرینظام مد یطراح  

 (IMS)مشاور سیستم مدیریت یکپارچه مدیریت   

  گروه سپاسد      1396تا 1388

 (APQCپروژه طراحی و بازمهندسی فرآیندهاي سازمان  )با الگوبرداري از استاندارد ر مدی

 و ارزیابی عملکرد سازمان کیاستراتژ زيیربرنامهطراحی و استقرار  پروژه ریمد

 یره(شغلی و غسیر رنامه متهیه استراتژي و نقشه راه منابع انسانی )طراحی شناسنامه شغلی، تهیه فرآیند ارزیابی عملکرد، تهیه ب

 (ICT Master Plan)تباطات راجراي طرح جامع فناوري اطالعات و ا تهیه و مسئول

  ISO 27000طراحی سیستم مدیریت امنیت با الگوبرداري از استاندارد

 PMBOKبا تکیه بر استاندارد  ه در سازمانژتدوین و اجراي نظامات مدیریت پرو

 شرکت اطالعاتیجامع  سیستم طراحی پروژه مدیر

 ICBو  EFQM،PEMطراحی مدل تعالی بومی براي گروه سپاسد با الگوبرداري از استانداردهاي 

 شرکت مشاوران آگاهان      1396تا 1388

 تیریدمو  يتراتژاس تیریمد ،يندیفرآ تیریطرف قرارداد در حوزه مد يهاشرکت يبرا یمشاور انفورماتیکی و خدمات مدیریت

 بانکها و حوزه نفت و گاز( مه،یب يها)شرکت تیفیک

  ERPانتخاب  هايستیبا چک ل APQC: پروژه مطابقت استاندارد " ERP یتخصص تهیکم" رانیا کیانجمن انفورمات

((TEC/Homer هاي فروشنده و شرکتERP یهاي منتخب خارجو شرکت یداخل (SAP  وOracle) 

 لجستیک یهامرکز مطالعات و پژوهش     1390 تا 1388

 راتیهاي نگهداري و تعمماژول تمامی یحاطر) راتیهاي نگهداري و تعمستمیسازي سادهیو پ یطراح ل،یتحل ریمد

 (EAMهاي سازمانییجامع دارا تیریمد با نگارش

 نانیاطم تیبر قابل یمبتن راتینگهداري و تعم ستمیس یدر صنعت نفت به منظور طراح RCMکارگروه  لیتشک

 براي نفت و گاز راتیعملکرد نگهداري و تعم ديیهاي کلها و شاخصاستراتژي نیتدو

 کشور  شگاهیپاال 9شده در  هینت ته ستمیسازي سادهیپ ریمد

 (.و... یفن نهیوزارت بهداشت، شرکت معا)هاي مختلف سازي آن در سازمانادهیافزار نت پارسه و پنرم هیته

 شرکت توسعه آب تابان                 1392

 و نظام مدیریت عملکرد سازمان (BSC)مدل  کیبرنامه استراتژ يسازدهایو پ یطراح
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 ISO9001:2008 تیفیک تیریمد ستمیس استقرارطراحی و 

  ستابیا شرکت                 1394

 و نظام مدیریت عملکرد سازمان (BSC)مدل  کیبرنامه استراتژ يسازادهیو پ یطراح

 OHSAS18000و استقرار استاندارد  آموزش

 ISO9001:2008 تیفیک تیریمد ستمیس استقرار

 عمران فرناد شرکت                 1387

 سازمان کیبرنامه استراتژ يسازادهیو پ یطراح

 ندهایفرآ يو مدلساز  (IMS)یکپارچه مدیریت  ستمیس يسازادهیو پ یطراح

 یمطالعات و پژوهش های بازرگان موسسه               1386

 کشور منتخب 9با  رانیا یابقت وزات بازرگانو مط يالگوبردار

 (لگردیبازار فوالد کشور )محصول م میتنظ يبرا ستمیس ییایمدل پو یطراح

 یشیو گرما یشیکاالی سرما کنندهدیانرژی تول شرکت               1385

 تحلیل و بازمهندسی فرآیندهاي تولید و عملیات

  (IMS)یکپارچه مدیریت  ستمیس يسازادهیو پ یطراح

 سامانه  ریالبرزتدب شرکت             1390 

 شرکت نفت پارس يبرا راتیو تعم ينگهدار ستمیس یو امکان سنج یطراح

 طراحی و بازمهندسی فرآیندهاي نگهداري و تعمیرات

  کنسرسیوم مناشرکت         1387-1388

 هاي نگهداري و تعمیراتتحلیل و طراحی سیستممدیر 

 پاالیشگاه کشور 9هاي طراحی شده در زي سیستمساآموزش و پیاده

 ایران انفورماتیک کسترش شرکت        1386-1387

 شرکت و فرآیندهاي کیبرنامه استراتژ نیتدو   

 یدر وزارت بازرگان ERP یمنابع سازمان زيیربرنامه ستمیو انتخاب س یابینظارت بر پروژه ارز  

     و  ERPتخابو ان یابیارز ،یسنجدر خصوص امکان یو خصوص یهاي دولتا و سازمانهارائه خدمات نظارت و مشاوره به شرکت 

 SCM, CRMهاي کسب و کار مانند حلراه

 رانیا کیبراي شرکت گسترش انفورمات EFQMاظهارنامه بر اساس مدل  نیو تدو هیته   

 ISO9001:2008سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد و استقرار طراحی   

 شرکت خدمات انفورماتیک راهبر        1384-1386

 Popkin Processراهبر با توجه به متدولوژي  کیشرکت خدمات انفورمات یو طراح لیمتدولوژي تحل نیتدو    

 TEC( با استفاده از متدولوژي BPM)ی وزارت بازرگاان ندهايیمدلسازي فرآ  

         (استان تهران و... یپرتال وزارت بازرگان مان،یس عیتوز تیریمد ستمیس) یهاي اطالعاتستمیس یو طراح لیتحل    

 شرکت سبالن پارچه        1384-1386

 شرکتو فرآیندهاي  کیبرنامه استراتژ نیتدو  

  سبالن پارچه شرکتبراي  ERPو انتخاب  یابیارز ،یامکانسنج  

 سازمان کیا برنامه استراتژمطابق ب دیکالن تول زيیرو انجام برنامه دیخط مش تول نییتع  

و  نگهاداري ساتمیساازي سادهیمسائول پ) یکایزیبصاورت ف راتیانگهاداري و تعم ساتمیساازي سادهیو پ یطراح ل،یتحل  

 )راتیتعم

 (و کنترل پروژه و تضمین کیفیت یریزواحد برنامهمسئول ) یشرکت ایمن سرو        1383-1384

 پروژه ساخت قطعات متروکنترل و  يزیربرنامهسازي سیستم طراحی و پیاده  



 4 

 و اخذ گواهینامه ISO9001:2008طراحی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد   

 مدار یشرکت مشتر         1382-1383

 از طرف شرکت مشتري مدار ISOTS نهیآور واقع در مگاموتوردر زممشاوره شرکت دنده فن   

و  ISO9001:2008ساازيادهیمستندساازي و پ تیافیک تیریماد ساتمیهااي سژههمکاري با شرکت مشاتري مادار در پرو   

ISOTS ،EFQM و شش سیگما 

 ترجمه و تاليف کتاب و مقاله 
 

  استقرار سیستم مدیریت پروژه با رویکرد صورت وضعیت الکترونیک"همایش مدیریت پروژه با عنوان  14سخنرانی در" 

  لگارد،یبا مطالعه موردی نوساانات باازار م یدر وزارت بازرگان نیتام رهیجبرای زن ستمیس ییایمدل پو کی یطراح"مقاله 

 پژوهش نامه دانشگاه علم وصنعت - "ارشد یکارشناس نامهانیپا

  1390انس نگهداری و تعمیرات کنفر-"های نفت و گاز با الگوبرداری از مدل پوتراستراتژی نت در شرکت نیتدو"مقاله 

  برای انتخاب  یروش"مقالهERP 1385کنفرانس مهندسی صنایع  -"یهای نساجدر شرکت 

  متاوازن باا ارا اه مطالعاه  یازدهیادر سازمان باا الگاوبرداری از کاارت امت ندییفرآ تیریپروژه مد یسنجامکان"مقاله

 1389همایش مدیریت فرآیندی  - "موردی

 مقالاه " Implement model of Knowledge Management Aims as per the Balanced Score Card Case Study in 

Sepasad Group"- 1393 کیاستراتژ تیریکنفرانس مد نیدهم 

  ترجمه استاندارد تحلیل کسب و کار(BABOK) 

 سخنرانی و ارا ه تجربه در کنفرانس های مدیریت پروژه 

 

 ه(ر شدکارگاه آموزشي در حوزه هاي ذک 100)برگزاري بيش از  آموزشي هايو کارگاه سمينارها برگزاري 

 

 نوع دوره کارگاه و دوره آموزشیعنوان  ردیف

1 
 رآیندهای سازمانفکارگاه جامع مدیریت 

(BPMN ،BPMS ،BPR ،APQC )... و 
 تخصصی و مدیریتی

 تخصصی و مدیریتی PMBOKاستاندارد مدیریت پروژه آشنایی با  کارگاه 2

 تخصصی و مدیریتی BABOK-BAPراستاندارد تحلیل کسب و کاآشنایی با  کارگاه 3

 تخصصی و مدیریتی مدیریت ریسک 4

 تخصصی و مدیریتی استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت 5

 تخصصی و مدیریتی (BSC)و کارت امتیازی متوازن برنامه ریزی استراتژیک 6

 تخصصی و مدیریتی  مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان 7

8 
نگهداری و کانیزه م هایسیستمآشنایی با ی آموزش کارگاه

 CMMSراتیتعم
 تخصصی و مدیریتی

 تخصصی و مدیریتی   ISO5500)تاندارد های فیزیکی )اسکارگاه آموزشی مدیریت دارایی 9

 تخصصی و مدیریتی معماری سازمانی 10
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، میمرکز تحقیقات و توسعه صنعتی ایران، راهبران پتروشی ،موسسه سماتکسازمان مدیریت صنعتی، موسسه ماهان، 

 هندسی وشهرداری تهران، سازمان بنادر و دریانوردی، قرارگاه خاتم النبیاء، اکتشاف نفت، سازمان مموسسه فاران، 

 سازمان، شهر تهران کیو تراف ینفت پارس، سازمان مهندسعمران شهر تهران، شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی، 

 و غیره وزارت بهداشت، و عمران شهر تهران یمهندس

 

 دانشگاهي ابق تدريسسو 

 مدیریت و مهندسی صنایعس وتدریس در

 (92تا  88از سال ) عیصنا یواحد مهندس یوانکیدانشگاه ا یعلم اتیعضو ه (1

 (93الی  90از سال ) یدر دانشگاه عالمه طباطبا  یو صنعت یبازرگان تیریدروس مد سیتدر (2

 (تاکنون 94از سال ) ه فارانتدریس دروس مدیریت صنعتی، بازرگانی و مهندسی صنایع در دانشگا (3

نگهاداري و  اتیاساوم و چهاارم تجرب شیهماا)سمینار آشنایی با معماری سیستم های نگهداری و تعمیرات در صنعت نفت و گاار  (4

 (راتیتعم

 )انجمن مدیریت پروژه ایران( دبیر علمی همایش مدیریت کیفیت در سازمانهای پروژه محور (5

 )انجمن مدیریت اجرایی(دهای سازمان در صنعت پخش عضو کمیته علمی همایش مدیریت فرآین (6

 

 هاي فعاليتزمينهو  توانمنديها 

 نوع فعاليت 

1 

 مدیریت فرآیندهای سازمان

  Visual Paradigmو نرم افزارهاي مرتبط مانند  BPMN2.0مدلسازي فرآیندها با استفاده از استاندارد 

 SAPو  APQCي مرجع مانند الگوبرداري و بهبود فرآیندها با استفاده از مدلها

 هاي و ابزارهاي بهبود فرآیندهاي سازمانتکنیک

 تجزیه و تحلیل مشاغل سازمان بارویکرد فرآیندي

ارائه خدمات و برگزاري 

 هاي آموزشیدوره

2 

 سازمانها کیاستراتژ زییربرنامه

 BSCبا استفاده از ابزار تدوین برنامه استراتژي سازمان 

 یعملکرد جامع سازمان یابیارزطراحی سیستم 

ارائه خدمات و برگزاري 

 هاي آموزشیدوره

3 
 هادر سازمان PMBOKپروژه با استفاده استاندارد  تیریمد طراحی نظام

 PEMارزیابی تعالی مدیریت پروژه بر اساس مدل تعالی 

ارائه خدمات و برگزاري 

 هاي آموزشیدوره

 (ISO9000 ،ISO14000 ،OHSAS18000)ها های مدیریت کیفیت در سازماناستقرار سیستم 4
ارائه خدمات و برگزاري 

 هاي آموزشیدوره

 هادر سازمان راتینگهداری و تعم هایستمیس سازیادهیانتخاب و پ ،یابیارز 5
ارائه خدمات و برگزاري 

 هاي آموزشیدوره

 ارائه خدمات (ERP)ریزی منابع سازمانی برنامه هایستمیانتخاب س ،یابیارز 6

 ارائه خدمات (TOGAF-FEAF-ZACHMANهای آن )با استفاده از چارچوب یمعماری سازمان نیتدو 9

 ارائه خدمات (ICT Master Planاطالعات و ارتباطات ) یطرح جامع فناور نیتدو 10
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 "راهنمایی برای پیکره دانش تحلیل کسب و کار"ترجمه کتاب 

 

 
 

 1399 ماه یرت
 


