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 خصوصیات و ویژگیهاي اصلی 
 آموزش   تخصص ( در زمينه برنامه ريزي و مديريت پروژه هاي بزرگEPC )  خودرو سازي، ي مثلدستدر صنايع باال 

 نفت ، گاز ، پتروشيمي 

 د هاي معتبر مديريت پروژه مثل :حرفه ايي كليه استاندار مدرسPMBOK,PEM,PR يستمهايINCE2,ICB  و

و  ، سازمان مديريت صنعتي  DBA و MBAاز جمله دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران   تدريس آنها در دانشگاه

و نرم افزار هاي مديريت   ، مجمتع فني تهران، موسسه پارسه  وهشي آرياناگروه پژ: موسسات حرفه ايي مديريت پروژه

 PMP,RMP,SP,PRINCE 2,PfMP و آزمونهاي بين المللي مديريت پروژه مثل P6,MSP,EPMپروژه مثل 

 استاندارد  دو عضو تيم  بروز آوريPMBOK Sixth Edition  ) و ) ويرايش ششمRequirement 

Management  ويرايش اول( از طرف (  ( موسسه مديريت پروژه آمريكاPMI )–  6102سال انتشار 

 ( عضو تيم استاندارد مديريت پورتفوليوPF3  سال انتشار )6106 

  پياده سازي استانداردهايمشاور ( مديريت استراتژيکBSC  )  مديريت پروژه  و استاندارد هايPMBOK  

 ( تخصص در زمينه مديريت هزينه و زمان و مديريت ارزش كسب شدهEVM ) و ارائه گزارشات   و مديريت استراتژيک

 پيش بيني و تحليل روند 

 ( مشاور پياده سازي مديريت تعالي سازمانيEFQM) 

 تمهاي مديريت چابک سيمربي و منتور سده سازي ، ايمشاور پ(agile management  ) 

 اط ، انعطاف پذير با مهارت در اراتب اجزئي گرا، تحليل گر، متخصص در كار تيمي ، هم افزسلط كامل به زبان انگليسي ، ت

 موثر و سخت كوش در كار 
 

 :در  مدیریت پروژه  سال سابقه کار 13 سوابق کاري 
 

 شرکت عمرانی کیسون

  1510تا  1511
 ري-لوله نکا سرپرست برنامه ریزي و کنترل پروژه پروژه خط

ري( جهت اتصال خط لوله نفت ايران به كشورهاي -ح فراورش نفت حاشيه خزر)نكارط هژبرنامه ريزي و كنترل پرو شرح كار:

 حاشيه خزر

 

 مرکز برنامه ریزي و نظارت بر پروژه هاي ایران خودرو و پژو

 1519تا بهمن  1515از شهریور 
  و مدیریت درکیفیت کارشناس ارشد گروه طرحهاي توجیه فنی و اقتصادي و برنامه ریزي کنترل و پروژه

(EFQM ) 
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در سطح گروه صنعتي ايران خودرو، برنامه ريزي و مديريت  Biz planشرح كار: تهيه طرح توجيه فني و اقتصادي و تهيه

سيگماي)متدلوژي كيفي( و كليه پروژه  2صندوق دار، روآ، پايلوت پروژهاي كيفي ، پروژه هاي 612پروژه در پروژه هاي 

 هاي طراحي محصول و كارشناس ستاد سياستگذاري پروژه هاي گروه صنعتي ايران خودرو 

 (CPM3)پروژه هاي پتروشیمی  مشاور مدل بلوغ مدیریت

 11-11سال 
 Construction Managementحوزه  PMBOK  ،4حوزه در  01حوزه مديريت پروژه  شامل )  01طراحي يک مدل در 

پياده سازي مدل  و حوزه كسب و كار ، استراتژي و حاكميت و رهبري ( در شركت مديريت توسعه طرحهاي پتروشيمي 3و 

CPM3 6 در پروژه هاي فجر  (و مرواريد كه موفق به كسب مقام دومي انجمن مديريت پروژه اروپاIPMA .شد ) 

 

 در شرکت ناردیسو مدیریت استراتژیک  مشاور ارشد مدیریت پروژه

 90تاانتهاي سال  1590مرداد ماه سال 
 CPM3 و ISO21500وPMBOKژه در امورطرحها و پروژه ها و پياده سازي مشاوره مديريت پرو

 

 ( IOOCدر شرکت نفت فالت فاره ) و مدیریت استراتژیک ارشد مدیریت پروژهمشاور 

 95تاخرداد  1591آذر ماه سال 
 ( OPM3ژه در امورطرحها و پروژه ها و مدلهاي بلوغ مديريت پروژه )مشاوره مديريت پرو

 

 ( OPICدر صندوق بازنشستگی نفت ) و مدیریت استراتژیک مشاور ارشد مدیریت پروژه

 1599دي ماهتا  1599تیر ماه سال 
 ( مشاوره سرمايه گذاري و تهيه طرح هاي توجيه فني و اقتصاديFS ) 

 ه مديريت پرومشاور( ژه در امورطرحها و پروژه ها و مدلهاي بلوغ مديريت پروژهOPM3 ) 

 مشاوره در مورداستقرار سيستم(EPM) Enterprise Project Management  

 

 پروژه در هلدینگ انرژي سپهر ) پروژه پتروشیمی متانول سبالن(مشاور ارشد مدیریت 

 1591فروردین تا   1593دي ماه سال 
 مشاوره مديريت پرو( ژه در امورطرحها و پروژه ها و مدلهاي بلوغ مديريت پروژهCPM3 ) 

  مشاور پياده سازي استانداردISO21500 در پتروشيمي سبالن براي اخذ گواهينامه 

  مورداستقرار سيستممشاوره در(EPM) Enterprise Project Management  

 مدیر برنامه ریزي و کنترل پروژه در شرکت مبنا بهینه سازان نیرو ) هلدینگ پارسا(

 تا  کنون 1591دي ماه سال 
 امديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه هاي دهنه دره در افعانستان ، پست برق و خط ارمنستان ، پست برق تانزاني  ،

 پست برق بيد بلند
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  تهيه برنامه زمانبندي ، گزارش تقدينگي ، كزارشات ماهانه و روزانه 

  ژه مشاوره  و تدريس مديريت پرو 

  مشاور پياده سازي استانداردISO9001,ISO14001,OHSAS 18000   

 تدریس مدیریت پروژه :
   در دوره هاي و مديريت استراتژيک  استاد درس مديريت پروژهMBA  وDBA  در دانشكده كار آفريني دانشگاه

 مديريت پروژه دانشگاه تهران   MBAامالك و مستغالت دانشگاه تهران  و  MBA، سال( 5تهران ) 

 ( استاد مديريت پروژه ها چابکagile management   در دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران ) 

  استاد درس مديريت پروژه ، طرح توجيه فني و اقتصادي و دروس مرتبط با مهندسي صنايع در سازمان مديريت

 سال( 4صنعتي) 

 استاد درس پيكره دانش مدي( ريت پروژهPMBOK,PMP  :در موسسه مديريت پروژه آريانا)ساعت -نفر  81111

 ساعت–نفر  01111( PMPو همچنين آْزمونهاي بين المللي مديريت پروژه ) تدريس 

  مدرس استانداردPRINCE2 و آزمونهاي بين المللي  Fundation  وPractitioners 

 ( مدرس كليه نرم افزارهاي مديريت پروژهMSP,P6,EPM,COMFAR III  )،  اقتصاديو طرح توجيه فني ،

  و ... EPCقراردادهاي 

  مدرس درسBSC  و نفت و گاز) كارت امتيازدهي متوازن (در دانشگاه تهران و شركتهاي خودرو سازي 

 

 :، تالیفات و مقاالت  تحقیقاتی ،سوابق علمی  
  دانشگاه دولتي ليسبون از  داراي مدرك دكتري كسب و كار(DBA ) (0331 ( 

  كارشناسي ارشدMBA 0331 (بين المللي در دانشگاه كارلتون كانادا ( 

 (0338دكتري كسب و كار از داشنگاه دولتي ليسبون در پرتغال ) 

  0380تم )برنامه ريزي و تحليل سيس -صنايع يمهندسفارغ التحصيل ( 

  داراي مدركagile coach mastery   ازLaen Agile Institute  در آمريكا 

  مدرك(مديريت پروژه حرفه اييPMP   ) 6113)از موسسه مديريت پروژه آمريكا ( 

  مدرك برنامه ريزي حرفه اييPMI-SP 6101(از موسسه مديريت پروژه آمريكا (  

   مدرك مديريت حرفه ايي ريسکRMP 6100(از موسسه مديريت پروژه آمريكا ( 

  مدركPRINCE 2- Practitioners موسسه  ازAXELOS (6102 ( 

 (مدرك مديريت پورتفوليو حرفه اييPfMP از موسسه مديريت پروژه آمريكا ))6101 ( 

 ( مدرك تحليل گر كسب و كار حرفه اييPBA از موسسه مديريت پروژه آمريكا ))6101) 

  عضو هيت جوري جايزه بين الملليGeCCo  

  0383سال  –گروه صنعتي ايران خودرو  6عضو تيم طرح مديران فرداي 
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  2009 (كنفرانس مديريت پروژه اروپاارائه مدل بلوغ مديريت پروژه هاي پتروشيمي در ) 

  بروز آوري استاندارد عضو تيمPMBOK Seven Edition  ( در موسسه مديريت پروژه آمريكا )  هفتم) ويرايش

PMI )–  6160سال انتشار  

  عضو تيم نگارش متريال آموزشي مدركCAPM ( در در موسسه مديريت پروژه آمريكاPMI  )–  6108سال انتشار 

  عضو تيم  بروز آوري استانداردPMBOK Sixth Edition  ( در موسسه مديريت پروژه آمريكا ) ويرايش ششم (

PMI )–  6102سال انتشار 

  عضو تيم استانداردRequirement Management ( در موسسه مديريت پروژه آمريكا )ويرايش اول (PMI  )– 

 6102سال انتشار 

  استاندارد  سومعضو تيم ويرايشPortfoiloويرايش سوم(PF3  )( در موسسه مديريت پروژه آمريكاPMI ) (6106) 

 مي مرواريد در جايزه ملي مديريت پروژه ايران وينگارش اظهارنامه براي پتروشIPMA   (6101جهاني ) سال 

  ه مديريت پروژارزياب مستقل مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه هاي پتروشيمي و عضو تيم طراح متدولوژي مدل بلوغ

 88و  0381سال  -( CPM2پتروشيمي )

 ( عضو انجمن مديريت پروژه آمريكاPMI ) 

  ارزياب جايزه ملي مديريت پروژه)PEM0330 )، (0334) ،) 0335(  (،0332)  0338و 

  مولف كتاب ايجاد  طرح هاي كسب وكاربا نرم افزارExcel (0336 ( 

  مدركGreen belt  سيگما 2در دوره 

  در هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه  با موضوع مديريت پروژه در بنگاههاي كوچک و متوسط  مقالهارائه

(0330 ( 

  ارائه مقاله با عنوان مديريت پروژه بدون مدير پروژه ) مطالعه موردي : پروژه رانا( در كنفرانس بين االمللي مديريت 

  برنامه ريزي و كنترل پروژه مديريت همايش در  كليدي  سخنران( در مورد استاندار مديريت تغييراتPMI )(0333) 

  ارائه مقاله در مورد شاخصهاي كلي در طراحي سيستمهاي اطالعات پروژه در كنفرانس مديريت پروژه در تگزاس در

 ( 6103-6106آمريكا)

  ارائه مقاله با موضوع  مديريت ريسک در استاندارد هايPMBOK,PRINCE2,ISO21500   در دهمين كنفرانس

 ) 0333بين المللي مديريت پروژه )

 ساشنا( يي با تغييرات استاندارد پيكره دانش مديريت پروژهPMBOK-Sixth Edition   در يازدهمين كنفرانس )

 ) 0334بين المللي مديريت پروژه )

 ( كارگاه مديريت پورتفوليوي حرفه اييPfMP در دوازدهمين كنفرانس  بين ) 0335-المللي مديريت پروژه  

 ( ارائه مقاله در مجله مديريت جامع كيفيتTQM ( با موضوع مديريت كيفيت در پروژه ها )0333 (  

 در مجله  "مديريت استراتژيک و مديريت پروژه  رابطه بين "رائه مقاله با موضوع ا Applied Modern Science  - 

 6102-كانادا
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  قرارداد و مديريت ريسکبرگزاري دوره هاي خاص 

 و عضو اصلي طراحي مدل   عضو تيم تخصصي مديريت پروژه در مركز آموزش ايران خودروIKPM 

   0332-معرفي استانداردهاي موجود در مديريت ادعا در اولين همايش تخصصي مديريت ادعا 

  تشريح استاندارد تحليل گر كسب و كار) PBA 0332-( در دوازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه 

 

 

 


