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الف -تحصیالت :
دانشجوی دکترای مدیریت پایداری از دانشگاه لیسبون پرتغال
دکترای کسب و کار  DBAاز دانشگاه لیسبون پرتغال سال 1398
کارشناسی ارشد :مدیریت اجرایی -دانشگاه علم و صنعت ایران 1385 - 1388
کارشناسی  :مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ) -دانشگاه علم و صنعت ایران 1376 - 1382

ب -تخصص:
مدیریت پروژه ( برنامه ریزی  ،ریسک  ،پایداری )
ج -سوابق كاری
 .1سرپرست كنسرسیوم فازهای 17و  18پارس جنوبی از بهمن 98
 .2قائم مقام و دستیار مدیر کنسرسیوم فاز  14پارس جنوبی )سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران –ایدرو)– تیر ماه  95تابهمن 98
 .3مدیر برنامه ریزی فاز  14پارس جنوبی )ایدرو)– کنسرسیوم  8شرکت با رهبری ایدرو از شهریور  89تا تیر 95
 .4مشاور مدیر عامل در شرکت های زیر مجموعه انرژی پاسارگاد پروژه متانول از تیر  94تا اسفند 95
 .5مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز  3پروژه پاالیشگاه گاز بید بلند  2شرکت جهان پارس بهمن  86تا شهریور 89
 .6مدیر پروژه در موسسه مدیریت پروژه آریانا ،مرداد  86تا تیر  -87مشاور پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه و OPM3در سپاسد
 .7مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه و برنامه ریزی تولید گروه خودروسازی صنعت پارس(تاپكو) از آذر  1382تا مرداد 1386
برنامه ریزی و کنترل پروژه های:


خط تولید سواری ) - Chairman(cm600 ,cm500خط تولید سواری ) -Korando(3200 ,2300خط تولید مدلهای فیات Siena-
سالن رنگ (باظرفیت  11دستگاه در ساعت تكنولوژی )Durr , Haden





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

راهبری استقرار سیستم مدیریت کاال و سفارشات و کدینگ کاال و انبار برای گروه خودروسازی

 .8کارشناس برنامه ریزی در شرکت کیش الیت (پروژه ساختمانی شهر آفتاب در جزیره کیش)اردیبهشت  1382تاآذر 1382
 .9کارشناس واحد سیستم ها و روشها و کنترل پروژه در شرکت نوینسازا ن ( بهمن 1379الی اردیبهشت )1382
 .11کارشناس تحلیل و بهبود سیستمها  -فروشگاههای زنجیره ای رفاه بهمن  1378الی بهمن1379
I

د -ترجمه و تالیف
 .1ترجمه و تالیف کتاب ”مرجع کامل برنامه ریزی و کنترل پروژه با “ Primavera 3.1ناشر انتشارات ناقوس( ،آبان )1381
 .2ترجمه کتاب راهنمای استفاده از" " Primavera Enterprise 3.5انتشارات حامی پروژه ،زمستان (1383کار تیمی)
 .3ترجمه و تالیف راهنمای مدیریت پروژه با ، )P6(Primavera 6انتشارات پندار پارس،به همراه آقای حسین یعسوبی 1387
 .4تالیف مدیریت ریسک پروژه با  Petrmaster 8انتشارات حامی پروژه بهار 88
 .5ترجمه استاندارد ” “Project Schedulingاز سری استانداردهای  ، PMIبه همراه آقای مجید فراهانی ،انتشارات موسسه آریانا
 .6تالیف کتاب "مدیریت ریسک پروژه" انتشارات ناقوس  ،بهار  ،89به همراه آقای امیر حسن محبی
 .7تالیف کتاب " جلد دوم پریماورا پیشرفته  ، "P6انتشارات پندار پارس  ،بهار 89
 .8تدوین کتاب مدیریت ریسک پروژه با  Petrmaster 8انتشارات پندار پارس – تابستان 94
 .9مدیریت زمانبندی در پروژه های نفت گاز و پتروشیمی بهمن  ( 96کتاب برگزیده سال  98کنفرانس مهندسی صنایع)
 .10مدیریت زمانبندی در پروژه های نفت گاز و پتروشیمی به زبان انگلیسی در دست انتشار
 .11مدیریت تدارکات در پروژه های نفت گاز و پتروشیمی در دست انتشار
 .12گزارشات در پروژه های  EPCدر دست چاپ
 .13ترجمه استاندارد مدیریت پایداری پروژه  P5در درست چاپ
 .14مدیریت ریسک در پروژه های  EPCدر دست چاپ
ه -تحقیقات ومقاالت و گواهینامه ها :
 .1دارای مدرک مدیر پروژه سبز  GPM-bاز  GPMآمریكا
 .2دارای مدرک IPMA level-C
 .3دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای ( )PMPاز موسسه مدیریت پروژه آمریكا()PMI
 .4دارای مدرک مدیریت ریسک حرفه ای ( )PMI-RMPاز موسسه مدیریت پروژه آمریكا ((PMI
 .5دارای مدرک مدیریت ریسک حرفه ای ( )PMI-SPاز موسسه مدیریت پروژه آمریكا ((PMI
 .6دارای گواهی نامه شرکت در دوره ارزیابان بین المللی مدیریت پروژه از موسسه  IPMAاروپا (فوریه  2009در هند)
 .7دارای گواهی نامه شرکت در دوره ارزیابان بین المللی مدیریت پروژه از موسسه  IPMAاروپا (فوریه  2014در ورشو لهستان)
 .8دارای گواهی نامه شرکت در دوره ارزیابان بین المللی مدیریت پروژه از موسسه  IPMAاروپا (ژانویه  2016در هلند)
 .9دارای گواهی نامه شرکت در دوره  OCBاز  IPMAاروپا (فوریه  2015در تهران)
 .10دارای گواهی نامه  PRINCEII Certifiedاز  APMGانگلستان
 .11دارای گواهینامه بین المللی دروه " "Primavera enterprise 5, course 102از شرکت Primavera
 .12دارای گواهینامه بین المللی دروه " "Primavera enterprise 5 ,course 106از شرکت Primavera
 .13دارای گواهینامه بین المللی  Pert Master course Risk Expertاز شرکت Pertmaster
 .14ارایه کارگاه در هفت دوره از کنفرانس های بین اللملی مدیریت پروژه ایران
 .15عضو تیم تدوین متدولوژی جامع مدیریت پروژه  CPM2در مدیریت توسعه پتروشیمی
 .16مقاله برتر سوم در دومین همایش داخلی مهندسی صنایع با عنوان " نقش روابط عمومی جامع در ارتباطات سازمانها " پاییز 1378
 .17ارایه مقاله با عنوان " ریسكها و چالش های اجرای پروژه به روش کنسرسیوم" در پنجمین کنفرانس مدیریت پروژه آبان 88
 .18ارایه مقاله با عنوان " توسعه ماتریس ریسک در پروژه پاالیشگاه گاز " در ششمین کنفرانس مدیریت پروژه دی89
II

و -پروژه ها  ،مشاوره  ،تحقیقات و پایان نامه ها :
 .1مجری پروژه امكان سنجی و اجرای مجموعه گردشگری کوهستان  BGدر کرج( شرکت چغازنبیل) سال 81
 .2مجری پروژه طرح امكان سنجی مرکز آموزشی قرب نوع (مهندسی نیروی دریایی سپاه)سال 83
 .3مجری پروژه امكان سنجی طرح جایگزینی ریختهگری فلزی به جای ریخته گری ماسه ای در شرکت نوینسازان با ابزار های
تصمیمگیری ( )AHPسال 81
 .4مجری پروژه سنجش بهره وری نیروی انسانی در فنی مهندسی ندسا و ارایه راهكار برای بهبود آن ( )1384سال 84
 .5مجری پروژه امكان سنجی و تحلیل سیستم منطقه گردشگری عباس آباد شرکت چغازنبیل سال 85
 .6مجری پروژه سیستم مدیریت ریسک و  EVPMدر شرکت شرکت سرمایه گذاری مسكن سال 86
 .7تدوین استانداردهای ایجاد  WBSو ساختار شكست پروژه ها (پروژه پایانی کارشناسی) سال 80
 .8تدوین متدولوژی جدید برای مدیریت ریسک پروژه های ( EPCمطالعه موردی پاالیشگاه گاز) پروژه کارشناسی ارشد سال 88
 .9عضو تیم پروژه بهبود سیستم مدیریت پروژه نیروگاه فجر  2در سطح  3مدل بلوغ مدیریت پروژه های پتروشیمی (عضو تیم
بهبود)سال 88
 .10عضو تیم طراحی متدولوژی جامع مدیریت پروژه پتروشیمی ( )CPM2از مهر  78تا بهمن 88
 .11مشاور پروژه پیاده سازی مدیریت پروژه برمبنای  PMBOKدر شرکت مپنا بویلر سال 91
 .12مشاور تحلیل ریسک پروژه های پتروشیمی -شرکت روماک انرژی و پتروهیدج – انرژی پاسارگاد سال  95و 96
 .13مشاور پروژه پیاده سازی مدیریت ریسک در شرکت مپنا از آبان سال  91تا دی ماه 93
 .14پیاده سازی  PMOدر معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
 .15مشاور مدیریت ریسک و برنامه ریزی درشرکت های پروژه محور
 .16تربیت بیش از  100ارزیاب پروژه بر مبنای  PEBدر ایران در سال 98
 .17برگزاری بیش از  300دوره  ،سمینار و کارگاه تخصصی از سال  1378تا کنون
ز -فعالیتهای داوطلبانه و انجمن ها :
 .1رییس آموزش انجمن مدیریت پروژه ایران
 .2عضو کمیته دلتا انجمن مدیریت پروژه ایران
 .3عضو کمیته بین الملل انجمن مدیریت پروژه ایران
 .4سرارزیاب دومین  ،پنجمین و ششمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران ،انجمن مدیریت پروژه ایران
 .5عضو فعال انجمن مدیریت پروژه ایران و ارزیاب اولین و چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران
 .6ارزیاب بین المللی پروژه ها بر اساس مدل  PEMدر سال 2014
 .7مدیر گروه ورکشاپ یانک کرو انجمن مدیریت پروژه ایران
ه -عالقه مندی ها و سایر توانمندی ها :
 .1هدایت گروه  ،تیم سازی وپشتكار و اشتیاق برای تعریف و به ثمر رساندن اهداف
 .2انجام کار سیستماتیک و مدیریت مشارکتی
 .3کوهنوردی و تنیس
 .4سخنرانی و ارایه موثر
 .5متقاعد سازی و مذاکره
 .6انجام کارداوطلبانه علمی و همكاری با انجمن های علمی
III

و -دورههاي آموزشي و سمينارهاي برگزار شده

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



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



مدلهای تعالی و ارزیابی پروژه PEM , PEB



مدیریت پروژه های  ( EPCریسک  ،هزینه  ،مهندسی  ،خرید  ،ساخت ؛ گزارشات و)...



برنامه ریزی و کنترل پروژه عمومی و سیستمهای ارزیابی پروژه ها



مدیریت پایداری در پروژه ها

PMBOK, PRINCE2,


ح -فهرست دوره هاي آموزشي و سمينارهاي برگزار شده توسط اينجانب
 .1دوره  MS Excelدر گروه نرم افزاری دانشكده صنایع  2دوره( از بهار  1378تا بهار )1379
 .2دوره MS Projectدر گروه نرم افزاری دانشكده صنایع  5دوره (پاییز  1378تا بهار )1381
 .3نرم افزار  MSProjectکالس کنترل پروژه دانشكده صنایع دانشگاه علم و صنعت 4دوره ()1379
 .4نرم افزار  QSB , DSکالس ارزیابی کار و زمان دانشكده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران ()1380
 .5دوره مدیریت پروژه با  Primaveraدر موسسه نورتوسعه (1دوره عمومی و 2دوره خصوصی) (تابستان و پاییز )1380
 .6دوره خصوصی مدیریت پروژه با نرم افزار  MSProjectدر شرکت ساختمانی کیسون ( بهار )1381
 .7دوره مدیریت پروژه با نرم افزار  MSProjectدر کارخانه سیمان تهران  2دوره ( پاییز 1381و تابستان )1382
 .8دوره های مدیریت پروژه عمومی و نرم افزار های  MSProjectدر شرکت نوین سازان (تابستان )1381
 .9دوره  TPMو ( PMنگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ) درمجتمع پتروشیمی اراک (اردیبشت )1381
 .10دوره  TPMو نگهداری و تعمیرات در شرکت نوینسازان( خرداد )1381
 .11دوره  Primaveraپیشرفته و مقدماتی در شرکت اندیشه کاران ساعی  4دوره( اسفند  1381الی پاییز )1382
 .12دوره آموزشی نرم افزار  Primaveraدر مرکز مدیریت توسعه پتروشیمی تهران 20ساعت (آذر )1381
 .13سمینار سیستم های مدیریت پروژه و قابلیتهای نرم افزار  Primaveraدرمجتمع پتروشیمی اصفهان(آذر ماه )1381
 .14دوره آموزشی نرم افزار  Primaveraکاربردی در مجتمع پتروشیمی اصفهان  24ساعت (بهمن )1381
 .15دوره آموزشی نرم افزار  Primaveraکاربردی در شرکت توان گستر  24ساعت ( دی ماه )1381
 .16دوره مدیریت پروژه در شرکت خودروسازی سایپا ( 2دوره  24ساعته) (خرداد و شهریور )1382
 .17دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSProjectدر شرکت خودروسازی سایپا (24ساعت) (شهریور )1382
 .18دوره  Primaveraپیشرفته و مقدماتی در دانشگاه امیر کبیر معاونت دانشجویی (24ساعت)(اردیبهشت )1382
 .19دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSProjectدر شرکت مشاوره مهندسی نوین آفرینان( 15ساعت)(مرداد )1382
 .20دوره جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه با  MSProjectو Primaveraدر سازمان مدیریت صنعتی ( 50ساعت) (مهر ) 1382
 .21دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار  Primaveraدر مرکز آموزش بانک توسعه صادرات (28ساعت)( آبان ) 1382
 .22دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه همراه با نرم افزار  Primavera ,MSPدوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه امیرکبیر(40
ساعت) ( آبان )1382
 .23دوره پیشرفته وکاربردی  MSProject 2002در شرکت مشانیر ( 24ساعت)آذر 1382
 .24دوره نگهداری وتعمیرات بهره ور جامع ( )TPMدر شرکت پارت الستیک – مشهد ( 2روز) آذز 1382
 .25دوره جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار Primavera 3.1مرکز بازسازی خاتم االنبیاء سپاه (  48ساعت) (اردیبهشت )1383
IV

 .26دوره تكمیلی برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera 3.1واحد مدیریت پروژه قرار گاه شهید موحد صنایع دفاع ( 27ساعت)(خرداد )1383
 .27دوره تكمیلی برنامه ریزی و کنترل پروژه با  Primavera 3.1شرکت منگان (تیر )1383
 .28دوره پیشرفته برنامه ریزی و کنترل پروژه با  Primavera 3.1قرارگاه مهندسی ندسا ( قرب نوح )  48ساعت در دودوره (آبان و دی )1383
 .29دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار  Microsoft Project 2003گروه خودرو سازی سایپا ( آذر )1383
 .30دوره مفاهیم و اصول کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت سایپا یدک دی و بهمن ماه 32 ( 1383ساعت)
 .31دوره  Primavera 3.1شرکت سایپا یدک دی و بهمن  42( 1383ساعت )
 .32دوره  Primavera 3.1جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه پاسداران ( 20ساعت) اسفند 83
 .33دوره Primavera 3.1 .موسسه راه ساحل (قرارگاه سازندگی نوع (ع ))  24ساعت فروردین 84
 .34دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار  MSProjectشرکت کیان خودرو (مگاموتور ) 18ساعت اردیبهشت 1384
 .35دوره مدیریت پروژه با نرم افزار  MSProjectدر کارخانه سیمان تهران 30ساعت ( تابستان )84
 .36دوره مدیریت پروژه شرکت کیفیت سازان گرگان 2روز (تابستان )84
 .37دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه پیشرفته با  Primavera3.1شرکت میسان  15ساعت پاییز 1384
 .38دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با  Primavera 3.1شرکت سایپا یدک (زمستان  40 .84ساعت)
 .39دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با  Msprojectدر سیمان تهران تابستان  20( 1385ساعت)
 .40دوره بر نامه ریزی و کنترل پروژه با MSProjectمرکز آموزش بسیج مهندسیین ( 20ساعت مهر )85
 .41دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با  Primaveraدر شرکت آریانا ( 24ساعت  ،مهر )85
 .42دوره مدیریت پروژه با  Primavera EnterPrise 5.0شرکت سپانیر ( 40ساعت پاییز ) 85
 .43دوره مدیریت پروژه با  Primavera EnterPrise 5.0صنایع آلومینیم المهدی ( 24ساعت پاییز ) 85
 .44دوره مدیریت پروژه با  Primavera EnterPrise 5.0شرکت سیمان سازان ( 24ساعت پاییز ) 85
 .45دوره مدیریت پروژه با  Primavera EnterPrise 5.0صدا و سیما( 24ساعت زمستان ) 85
 .46دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار  P3eدر شرکت نفت پاالیش و پخش اسفند  3( 85روز)
 .47دور مدیریت هزینه پروژه شرکت نفت پاالیش و پخش اردیبهشت  3( 86روز)
 .48دوره مدیریت پروژه با  Primavera EnterPrise 5.0شرکت لوله و مخابرات (وزارت نفت)( 3دوره  24ساعته بهار )86
 .49دوره مدیریت پروژه با  MSProjectشرکت پروپیلن جم (صدرا)بهار  24 86ساعت
 .50دوره  PMBOKبانک سامان ( 24ساعت بهار )86
 .51دوره مدیریت پروژه با  Primavera EnterPrise 5.0 102دوره عمومی پیشرفته موسسه آریانا تابستان )86
 .52دوره مدیریت پروژه با  Primavera EnterPrise 5.0 106دوره عمومی پیشرفته موسسه آریانا تابستان )86
 .53دوره استاندارد  PMBOKدر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مرداد 86
 .54دوره استاندارد  Program managementدر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شهریور 86
 .55دوره  Primavera Enterprise 5برای مدیران شرکت پترو ایران مهر 86
 .56دوره مدیریت پروژه با  Primavera EnterPrise 5.0 102دوره عمومی پیشرفته موسسه آریانا پاییز )86
 .57دوره مدیریت پروژه با  Primavera EnterPrise 5.0 106دوره عمومی پیشرفته موسسه آریانا پاییز )86
 .58دوره مدیریت ریسک پروژه با  Pertmaster 8پاییز  1386موسسه آریانا
 .59دوره جامع مدیریت پروژه با  Primavera EnterPrise 5شرکت فوالد تكنیک اصفهان-پاییز 86
 .60دوره جامع مدیریت پروژه با  Primavera EnterPrise 5شرکت پتروشیمی اصفهان-پاییز 86
 .61دوره جامع مدیریت پروژه با  Primavera EnterPrise 5شرکت تاسیسات دریایی پاییز 86
 .62دوره جامع مدیریت پروژه با  Primavera EnterPrise 5شرکت تكادو-زمستان 86
 .63دوره  PMBOKدر شرکت ایتوک آذر  -86مباحث ریسک و کیفیت و ارتباطات  12ساعت
V

 .64دوره مدیریت ریسک پروژه در شرکت چگالش پاییز  8 – 86ساعت
 .65سمینار مدیریت ریسک پروژه و  ، Pertmasterموسسه مدیریت پروژه آریانا  2دوره – پاییز 86
 .66دوره  PMBOKدر شرکت جهاد خودکفایی زمستان 86
 .67مدیریت ریسک در  - PMBOKشرکت صا ایران بهار 78
 .68دوره جامع مدیریت پروژه با  Primavera EnterPrise 6شرکت پتروایران بهار و تابستان  ,پاییز و زمستان  4 (87دوره)
 .69دوره مدیریت ریسک پروژه با  Pertmaster 8بهار  1387شرکت تاسیسات دریایی  16ساعت
 .70دوره مدیریت پروژه با Primavera 6مرکز بین المللی مطالعات انرژی تابستان و زمستان  4 -87دوره  24ساعته
 .71دوره عمومی مدیریت پروژه با  P6مقدماتی و پیشرفته (موسسه آریانا) آبان 87
 .72دوره مدیریت ریسک پروژه با  Pertmaster 8آبان ( 1387موسسه آریانا)
 .73سمینار مدیریت پروژه دانشگاه امیر کبیر آبان 87
 .74دوره مدیریت پروژه با  Primavera 6شرکت همپا – بهمن  24 -87ساعت
 .75سمینار مدیریت زمان پروژه – صنایع دریایی شهید تمجیدی بندر انزلی – بهمن  1 – 87روز
 .76دوره عمومی مدیریت پروژه با  P6پیشرفته (موسسه آریانا) اسفند 87
 .77دوره مدیریت ریسک پروژه با  Pertmaster 8اسفند ( 1387موسسه آریانا) 16 -ساعت
 .78سمینار مدیریت زمان پروژه – صنایع دفاع شهید میثمی – اردیبهشت  1 – 88روز
 .79سمینار مدیریت پروژه دانشگاه امیر کبیر مهر 12 -88ساعت
 .80دوره  PMBOKبرای کارکنان و مدیران واحد  ITبانک تجارت – پاییز  24( 88ساعت )
 .81سمینار مدیریت زمان پروژه – صنایع دفاع– مهر  1 – 88روز
 .82دوره عمومی مدیریت پروژه با  P6پیشرفته (موسسه آریانا) تابستان  24 -88ساعت
 .83دروه  Primaveraدر شرکت ژئو فیزیک دانا زمستان  28(88ساعت)
 .84دروه Primaveraپیشرفته درقرارگاه خاتم االنبیاء قرب کربال پاییز  16 (88ساعت)
 .85دوره عمومی مدیریت پروژه با  P6پیشرفته خانه سازی ایرانیان مهر  16 ( 88ساعت)
 .86دوره مدیریت ریسک پروژه با  Pertmaster 8پاییز ( 88موسسه آریانا) 16 -ساعت
 .87دوره عمومی مدیریت پروژه با  P6پیشرفته (موسسه آریانا) پاییز  24 -88ساعت
 .88دروه Primaveraپیشرفته در سازمان آب و نیرو زمستان  16( 88ساعت)
 .89دروه مدیریت پروژه پیشرفته با  P6 V7مدیریت توسعه  2مپنا اسفند  32( 88ساعت)
 .90دروه مدیریت ریسک با پرت مستر -سازمان توسعه برق ایران  4روز خرداد 89
 .91دوره  PMBOKسرفصل های زمان و محدوده صنایع دفاع اردیبهشت 89
 .92دوره مدریت ریسک با پرت مستر – شرکت بین الملی میامی –  2روز
 .93دروه مدیریت ریسک با پرت مستر – شرکت سینوپک  2روز
 .94مدیریت ریسک پروژه های  EPCسازمان صنایع ریلی ایران – خرداد  89یک روز
 .95دروه پیشرفته پریماورا – دوره عمومی – موسسه آریانا  3روز
 .96دروه مدیریت پروزه در صنایع شهید محالتی –  3روز تابستان 89
 .97دوره  ( PMBOKمحدوده زمان هزینه و کیفیت )در شرکت بنا گستر کرانه  2روز تابستان 89
 .98دوره  ( PMBOKهزینه و کیفیت )در شرکت توانیر 1روز تابستان 89
 .99دوره ( PMBOKزمان )در شرکت نیروگستر  1روز تابستان 89
.100

دروه ( PMBOKمحدوده زمان هزینه کیفیت و ارتباطات) واحد انفورماتیک بانک تجارت  6روز تابستان 88

.101

دوره  PMBOKسرفصلهای محدوده  ،زمان  ،هزینه  ،یكپارچگی  ،دانشگاه مالک اشتر  ،تابستان  4 89نیم روز
VI

.102

دوره پیشرفته پریماورا عمومی موسسه آریانا شهریور  4 -89نیم روز

.103

دروه مدیریت ریسک با پرت مستر شهریور  2 – 89روز

.104

دوره مدیریت پروژه با نرم افزار  P6شرکت مپنا توسعه دو  30ساعت مهر 89

.105

دوره مدیریت پروژه با  P6موسسه آریانا آبان 89

.106

دوره مدیریت پروژه با نرم افزار  P6شرکت آذران آذر 89

.107

دوره مدیریت پروژه با  P6موسسه آریانا دی 89

.108

دوره  PMBOKمدیریت زمان و هزینه صنایع شیمیایی اصفهان دی 89

.109

دوره  PMBOKمدیریت زمان و هزینه هسا اصفهان دی 89

.110

دوره پیشرفته پریماورا عمومی موسسه آریانا دی  2 -89روز

.111

کارگاه مدیریت پروژه – مرکز کارآفرینی دانشگاه امیر کبیر  2روز

.112

دوره پیشرفته پریماورا عمومی موسسه آریانا اسفند  2 -89روز

.113

دوره مقدماتی پریماورا عمومی موسسه آریانا فروردین  3 -90روز

.114

دوره  PMBOKمدیریت زمان و هزینه دوره عمومی آریانا فروردین  8 - 90ساعت

.115

دوره مدیریت زمان  24ساعت در موسسه بهار -بهار 90

.116

دوره مدیریت ریسک پروژه در صنایع شهید جهان آرا  24ساعت اردیبهشت 90

.117

دوره پریماورا در شرکت آذران – بهار  24 – 90ساعت

.118

دوره  PMBOKمدیریت کیفیت و ارتباطات برق منطقه ای هرمزگان خرداد  8 - 90ساعت

.119

دوره  PMBOKمدیریت زمان و هزینه دوره عمومی آریانا خرداد  8 - 90ساعت

.120

دوره  PMBOKمدیریت محدوده و زمان و هزینه و کیفیت دوره عمومی آریانا تیر 16 - 90ساعت

.121

دوره مقدماتی پریماورا شرکت نوسازی تهران -موسسه آریانا تیر  3 -90روز

.122

دوره  PMBOKمدیریت هزینه و کیفیت و ریسک شرکت فن آوران پارسیان تیر 16 - 90ساعت

.123

دوره پیشرفته پریماورا عمومی موسسه آریانا مرداد  2 -90روز

.124

دوره  PMBOKمدیریت محدوده و زمان و هزینه و کیفیت دوره عمومی آریانا شهریور 16 - 90ساعت

.125

دوره مدیریت ریسک پروژه با  Pertmaster 8شهریور ( 90موسسه آریانا) 16 -ساعت

.126

دوره مدیریت پروژه با پریماورا  102عمومی موسسه آریانا آبان  24 – 90ساعت

.127

دوره مدیریت هزینه برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه – موسسه بهار – پاییز 90

.128

دوره مدیریت ریسک برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه – موسسه بهار – پاییز 90

.129

سمینار یک ساعته  PMOبا عنوان "  PMOاثر بخش و کارا در اجرای پروژه به روش کنسرسیوم" در اولین همایش  PMOآذر 90

.130

دوره مدیریت پروژه برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران  3دوره  24ساعته زمستان 90

.131

سمینار مدیریت پروژه پیشرفته  2نیم روز دانشگاه امیر کبیر بهمن  90دانشگاه امیر کبیر

.132

کارگاه گزارش گیری در پروژ ه های  EPCیک روزه بهمن  90آریانا

.133

ارایه سخنرانی در سمینار مدیریت شهری با رویكرد مدیریت پروژه – اریانا مشهد  -بهمن 90

.134

دوره مدیریت ریسک با  Pertmasterموسسه بهار  16ساعت بهار 91

.135

دوره مدیریت ریسک با  Pertmasterشرکت فن آوران پارسیان بهار  16 – 91ساعت

.136

 PMBOKمدیریت یكپارچگی و مسوولیت حرفه ای و امادگی آزمون – آریانا – شرکت جهان پارس خرداد 1 -91روز

.137

 PMBOKمدیریت منابع انسانی و ارتباطات –دانشگاه تهران  -خرداد -91نیم ر وز

.138

دوره مدیریت پروژه با  P6دانشجویان صنایع دانشگاه آزاد واحد شمال – تایستان  24- 91ساعت

.139

مدیرت ریسک و  - Pertmasterشرکت فوالد تكنیک – خرداد  2 - 91روز
VII

.140

پریماورا  P6شرکت سپهر انرژی -تابستان  4 – 91روز

.141

مدیرت ریسک و  - Pertmasterموسسه آریانا – شهریور  3 - 91روز

.142

دوره مقدماتی پریماورا عمومی موسسه آریانا شهریور  4 -91نیم روز

.143

 PMBOKمدیریت محدوده  ،زمان  ،هزینه  ،کیفیت – اصفهان – موسسه مدیریت ایرانیان  -شهریور  -91دو ر وز

.144

 PMBOKمقدمات و تدارکات و ارتباطات–صنایع شهید باقری – آریانا  -شهریور -91یک ر وز

.145

دوره مدیریت پروژه با پریماورا -پتروشیمی کرمانشاه آبان  24 – 91ساعت

.146

دوره مدیریت پروژه با پریماورا – شرکت  OIEC-آبان  48 – 91ساعت

.147

دوره گزارش دهی – مپنا توسعه  1 – 3روز مهر 91

.148

 PMBOKمدیریت زمان و کیفیت – مهر و ابان  8 – 91ساعت

.149

دوره پیشرفته پریماورا عمومی موسسه آریانا اسفند  3 -91روز

.150

دوره مدیریت پروژه های  24 EPCساعت موسسه آریانا – زمستان 91

.151

کارگاه مدیریت ریسک پروژه در شرکت مهندسی و توسعه نفت زمستان  8 -91ساعت

.152

دوره مدیریت ریسک پروژه با رویكرد مهندسی نفت و گاز در شرکت سپانیر اردیبهشت  10 -92ساعت

.153

دوره مدیریت ریسک پروژه با رویكرد ساخت و نصب در شرکت پتروسینا آریا فاز  24-22تیر  16 -92ساعت

.154

دروه مدیریت ریسک پروژه و آمادگی آزمون  PMI-RMPدر سازمان مدیریت صنعتی ایران – بهار  40 -92ساعت

.155

دوره مدیریت ریسک پروژه  -شرکت مپنا نیر پارس تیر  16 -92ساعت

.156

دوره مدیریت ریسک پروژه شرکت مپنا – انرژی خاورمیانه تیر  8 -92ساعت

.157

 PMBOKویرایش  2012مدیریت محدوده  ،زمان  ،هزینه  ،کیفیت ،ریسک – موسسه آریانا  -مهر  3 -92ر وز

.158

مدیریت ریسک پروژه با پرت مستر – شرکت سپهر انرژی – پاییز  30 – 92ساعت

.159

کارگاه یک روزه گزارش دهی حرفه ای در پرووژه های  EPCدر آریانا 1 - ،روز – 26دی 92

.160

کارگاه مدیریت زمان و هزینه شرکت پالیش و پخش فرآورده های نفتی –  1روز -بهمن 92

.161

کارگاه مدیریت ریسک در شرکت ناردیس  6بهمن  – 92نیم روز

.162

دروه مدیریت پروژه کاربردی پروژه های  – EPCآریانا – بهمن  2 – 92روز

.163

کارگاه شناسایی ریسک پروژه ها – نهمین کنفرانس مدیریت پروژه – بهمن 92

.164

دوره مدیریت ریسک پروژه و نرم افزار تحلیل ریسک در شرکت دانا انرژی 3 -روز – 6و 7و  8اسفند 92

.165

دوره برنامه ریزی پیشرفته با  P6شرکت پتروشیمی دشتستان گناوه –  20ساعت خرداد 93

.166

دوره مدیریت هزینه در پروژه های  -EPCآریانا –  16ساعت  16و  17مرداد 93

.167

دوره مدیریت پروژه عمومی – شرکت مپنا توسعه  16 – 3ساعت 22-و  23مرداد 93

.168

دوره مدیریت پروژه بر مبنای  PMBOKشرکت نفت فالت قاره –  48ساعت – تابستان 93

.169

مدیریت زمان و هزینه پروژه بر مبنای  PMBOKشرکت هوایار –  1روز – تیر 93

.170

کارگاه مدیریت پروژه – مجتمع فنی تهران –  4ساعت – تیر 93

.171

دوره مدیریت پروژه بر مبنای  PMBOKدر شرکت فوالدین ذوب آمل – شهریور  48 – 93ساعت

.172

دوره مدیریت پروژه های  – EPCCشرکت معیار صنعت –  24ساعت  -شهریور و مهر 93

.173

دوره مدیریت هزینه در پروژه های  – EPCآریانا  2روز آبان 93

.174

دوره مدیریت ریسک با پرت مستر – دو روز – شرکت  16– OIECساعت  -آذر 93

.175

دوره مدیریت پروژه در شرکت گل گهر سیرجان  16 -ساعت – آذر 93

.176

دوره مدیریت ریسک در پروژه های  - EPC-موسسه آریانا –  16ساعت  -آذر 93

.177

دوره مدیریت پروژه ساخت و کارگاهی در پروژه های  -EPCموسسه آریانا – 16ساعت -دی ماه 93
VIII

.178

دوره مدیریت ریسک در پروژه های  – EPCشرکت معیار صنعت  24ساعت دی و بهمن 93

.179
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