
هژورپ تریدم  دشرا  یسانشراک 
لدعم ۱۶  / نارهت 

یسیلگنا

دلوتتیسنج لهاتلاس  یزابرستیعضو  تیعضو 

تمدخلهاتم۱۳۷۰درم ناا 

لاغتشا ردتیعضو  راک  یتساوخردهدامآ  قوقح  لقادح 

مدرگیم یراک  رتهب  طارش  لابند  هب  متسه و  راک  هب  روشکلوغشم  یقفاوتلک 

PMO رارقتسا رازفا AutoCADیحارط و  رازفا MSPمرن  مرن 

Primavera رازفا شزرامرن  یسدنهم  یتریدمتریدم و  یاهدروبشاد  تاشرازگ و  نیودت  هیهت و 

هژورپ لرتنک  یزیر و  یناسنا و Team Workهمانرب  عبانم  تاریخاتتریدم  زیلانآ  یواعد و  تریدم 

یحتف دون 
هژورپ تریدم  دشرا  یسانشراک 

تشدرهوگ جرک  ، زربلا ، ناتسا 

 fathi_navid@yahoo.com
 ۰۹۳۰۲۰۴۱۰۴۴





ها تاعالطا  

یلغش تاعالطا  

یلیصحت تاعالطا  

یجراخ یاه  نابز 

اه تراهم 

زا ۵ هحفص ۱ 
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کباچ هرکاذمتریدم  لوصا  تاطابترا و  یلامتریدم  یاه  صخاش  هبساحم  یلام و  تریدم 

WBS , RBS , OBS تسکش یاهراتخاس  هژورپ PMBOKهیهت  تریدم  رازفا Sketchupدرادناتسا  مرن 

یمیشورت عیانص  هعسوت  تریدم  تکرش 
یلغش هژورپتیعقوم  تریدم  هعسوت  قیقحت و  زکرم  سانشراک 

راک هب  عورش  ۱۳۹۸/۱۰خیرات 

یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

دیلوتتاحیضوت هب  رجنم  هک  یتاقیقحت  یاه  هژورپ  یارجا  رب  هوالع  تعنص ، یاه  هژورپ هب  کمک  دوبهب و  یاتسار  رد  هژورپ  تریدم  هعسوت  تاقیقحت و  زکرم 
تدم هاتوک  تدمدنلب و  یاه  شزومآ  یبا ، هضراع  یسانش و  بیسآ  هرواشم ، لیبق  زا  یتامدخ  تسا ، هتشگ  یدرف  هب  رصحنم  یتریدم  یاهرازبا 
.دامن یم  هئارا  هژورپ  تریدم  فلتخم  یاه  هزوح  رد  یشزومآ  یاه  هرود  یرازگرب  هژورپ و  تریدم  یگتساش  شجنس  شزومآ و  هژورپ ، تریدم 

.مامن یم  یراکمه  هعومجم  نیا  اب  زکرم  یارب  هدش  نییعت  فادها  ققحت  یاتسار  رد  هک  مراد  راختفا  هعومجم  نیا  رد  روضح  نامز  تدم  رد  بناجنا 

یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو 
یلغش PMO)تیعقوم   ) هژورپ تریدم  رتفد  ریدم 

راک هب  عورش  ۱۳۹۷/۲خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۸/۳خیرات 

ترازوتاحیضوت رد   EPM ینامزاس هژورپ  تریدم  هژورپ PMO و  تریدم  رتفد  یزاس  هدایپ  هژورپ  تهج  یدادرارق  یط  یراج  لاس  هام  تشهبدرا  یادتبا  زا 
.مدش راک  هب  لوغشم  هژورپ  ریدم  ناونع  هب  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،

.درک هراشا  ...و  تنوپریش  رورس ، تکجارپ  اریج ، تکجارپ ، تفاسورکام  هب  ناوت  یم  هدافتسا  دروم  یاهرازفا  مرن  هلمج  زا 
: دشاب یم  ریز  دراوم  لماش  تراظن  تحت  یلم  یاه  هژورپ  زا  یشخب 

( تمالس کینورتکلا  هدنورپ  هناماس  ) ساپس هژورپ 
( دنورهش هب  یکشزپ  هدنورپ  شامن  ) تمالس تاعالطا  لدابت  هچراپک  هاگرد  هژورپ 

( هداوناخ کشزپ  هژورپ  ) دناروخزاب عاجرا و  ماظن  هژورپ 
( همیب یاه  هچرتفد  فذح  هژورپ  ) نامرد قاقحتسا  هژورپ 

 ... و یکشزپ ) یاه  هخسن  ندومن  یکینورتکلا  هژورپ  یکینورتکلا ( خسن  هژورپ 

اه تراهم 

یراک قباوس  

زا ۵ هحفص ۲ 

...همادا
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(M.F.S  ) نیگنس یزلف  تاعونصم  تکرش 
یلغش هعسوتتیعقوم  قیقحت و  دحاو  دحاو PMO و  سانشراک 

راک هب  عورش  ۱۳۹۵/۴خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۷/۱۲خیرات 

Pressure Vessels, Storageتاحیضوت لماش (  یزاگ  تفن و  عیانص  تازیهجت  عاونا  دیلوت  یحارط و  هنیمز  رد  هلاس  هقباس 29  اب  نیگنس  یزلف  تاعونصم  تکرش 
حرش دراد و  تیلاعف  ,...( Tanks , De-aerators , Heat Exchangers , Direct , Indirect Heaters , Flare Stacks , Scrubbers Separators

: دشاب یم  ریز  حرش  هب  بناجنا  فاظو 
حیطست یگتفه و  همانرب  هیهت  ینامزاس ،  فادها  ساسا  رب  تدم  هاتوک  تدم و  دنلب  همانرب  هیهت  هژورپ ،  تریدم  یاه  شور  اه و  متسیس  یزاس  هدایپ 

تریدم یزاس  هدایپ  کسر ،  تریدم  یزاس  هدایپ  یناربج ،  همانرب  هیهت  تاریخات و  زیلانآ  یسررب و  درکلمع ،  هنایهام  یگتفه و  تاشرازگ  هیهت  عبانم ، 
 ... هژورپ و عبانم  تریدم  دروآرب و  تاکرادت ، 

یمیشورت راشف  تحت  نزاخم  ددع  یس   EPC مج ،  یمیشورت  راشف  تحت  نزاخم  ددع  شش  دون و   EPC یراکمه : تدم  لوط  رد  تکرش  نیا  یاه  هژورپ 
...و ماگنه  هاگشالا   Deaerator زیهجت  ، NGL 3200 هژورپ  ( Tower & Drum ریهجت (  ددع  هدزیس   EPC ناتسرل ، 

قیقحت و دحاو  یزادنا  هار  هب  مادقا  نامزاس  تدم  دنلب  یاه  همانرب  ساسا  رب  لاس 1396  یادتبا  رد  هعسوت : قیقحت و  دحاو  هب  طوبرم  یاه  تیلاعف 
قیقحت و دحاو  هدییات  تفارد  هب  قفوم  لاس  نامه  هام  ریت  رد  هک  مدومن  مادقا  دحاو  نیا  یزادنا  هار  هب  رگد  یاه  تیلاعف  رانک  رد  دش و  هعسوت 

.مدش ناینب  شناد  تکرش  همانیهاوگ  تفارد  هب  قفوم  یروهمج  تسار  رتفد  یروانف  ملع و  تنواعم  قیرط  زا  سپس  مدش ، هعسوت 

نارهب ورین  یسدنهم  تکرش 
یلغش تاستیعقوم  میقم  هژورپ  تسرپرس 

راک هب  عورش  ۱۳۹۴/۱۰خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۵/۳خیرات 

طوبرمتاحیضوت تکرش  نیا  اب  بناجنا  یراکمه  تسا و  قیقد  رازبا  ینامتخاس و  یتفن ،  یاه  هژورپ  هزوح  رد  یراکنامیپ  تکرش  ک  نارهب  ورین  یسدنهم  تکرش 
.دشاب یم  یر  بآزبس / شرت  تفن  لاقتنا  هلول  طخ  هژورپ  هب 

هاگشالا هب  نادابآ  بآزبس  هقطنم  زا  ار  تفن  هک  هاگتسا  رتمولیک و 8  لوط 900  هب  تسا  هلول  طخ  هژورپ  یر  بآزبس /  شرت  تفن  لاقتنا  هلول  طخ  هژورپ 
دوب نارهب  ورین  یسدنهم  تکرش  هژورپ  نیا  یر  لانیمرت  مق و  ناتسا  یودهم  دیهش  نکش  راشف  یاه  هاگتسا  راکنامیپ  .دنک  یم  لقتنم  نارهت  ناتسا  یر 

.متشاد یراکمه  تکرش  نیا  اب  هاگتسا  ود  نیا  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب  تسرپرس  تمس  اب  هدنب  تدم  نیا  رد  هک 

زاس هنیهب  نیسدنهم  هورگ 
یلغش هژورپتیعقوم  سدنهم  حارط و 

راک هب  عورش  ۱۳۹۳/۱خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۴/۹خیرات 

یاهتاحیضوت هزوح  رد  ارجا  تراظن و  تابساحم ،  یحارط ،  هنیمز  رد  تسا و  جرک  یسدنهم  رتافد  نیرت  هقباس  اب  نیرت و  یمدق  زا  هک  زاس  هنیهب  نیسدنهم  هورگ 
.دراد تیلاعف  کینکتوئژ  نتب و  هاگشامزآ  یرادرب و  هشقن  قرب ،  کیناکم ،  هزاس ،  یرامعم ، 

دحاو داجا  اب  هژورپ  لرتنک  دحاو  هب  زاین  اه و  هژورپ  ددعت  لیلد  هب  هک  دش  عورش  اه  هژورپ  رظان  حارط و  تیلوئسم  اب  تکرش  نیا  رد  بناجنا  روضح 
.ما هدوب  هژورپ  لرتنک  دحاو  رد  ار  تکرش  نیا  رد  یراکمه  تدم  همادا  هتفر و  دحاو  نیا  هب  هام 1393  رذآ  رد  هژورپ  لرتنک 

یراک قباوس  

زا ۵ هحفص ۳ 

...همادا
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ناریا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس 
یلغش هاگراکتیعقوم  تسرپرس  رظان و 

راک هب  عورش  ۱۳۹۰/۳خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۲/۸خیرات 

یارستاحیضوت ایحا  تمرم و  یاه  هژورپ  نیوانع  اب  ناتسرهش  راثآ  زا  یدادعت  یهدناماس  ایحا و  تمرم  رد  رتشوش  ناتسرهش  یگنهرف  ثاریم  نامزاس  اب  بناجنا 
.ما هتشاد  یراکمه  رزاگ  هناخ  تمرم  هداز و  نیما  هناخ  تمرم  رتشوش ،  عماج  دجسم  تظافح  تمرم و  شرفگنس ،  هچوک  یهدناماس  لضفا ، 

IPMA Level D
هدننک اطعا  IPMAهسسوم 

( لارس  ) IR D-0517هرامش

ات ۴-۱۴۰۳خیرات زا ۱۳۹۸-۴  رابتعا 

روحم هژورپ  یاه  نامزاس  رد   PMO یزاس هدایپ  ناونع : اب  باتک  فیلات 
هداس نابز  هب   EVM هدش بسک  شزرا  تریدم  ناونع : اب  باتک  همجرت 

لاس 1397 رد  ناریا  رترب  ناوج  هژورپ  ریدم  نیموس  ناونع  بسک 
 ( ناگبخن حرط  ناونع  هب  ناریا (  یمالسا  یروهمج  شترا  زوریناوه  یزکرم  داتس  رد   PMO رتفد یزاس  هدایپ  یحارط و 

هژورپ تریدم  یلاعت  هزیاج  بازرا 
هدننک اطعا  IPMAهسسوم 

رد ۸-۱۳۹۸خیرات رودص 

هژورپ تریدم  یللملا  نیب  سنارفنک 
( انارآ هسسوم   ) PMO هژورپ تریدم  رتفد  یحارط  یلمع  هرود 

Lexicography and linear mathematical model combined method by stability criterion ناونع : اب  هلاقم  پاچ 
due to select project portfolio

هعلاطم سیسات : ارآوس و  یبیکرت  کینکت  زا  هدافتسا  اب  ویلوفتروپ )  ) دبس تریدم  رد  اه  هژورپ  یدنب  تولوا  ناونع : اب  هلاقم  پاچ 
نیگنس یزلف  تاعونصم  تکرش  یدروم 

یریذ تمواقم  یاه  صخاش  ساسا  رب  روحم  هژورپ  یاه  تکرش  یناسنا  عبانم  درکلمع  یبازرا  ناونع : اب  هلاقم  پاچ 
یاهرایعم زا  هدافتسا  اب  اه  هژورپ  دبس  یدنب  تولوا  روظنم  هب  سارآ  کیفارگوکیسکل و  یبیکرت  یشور  هئارا  ناونع : اب  هلاقم  پاچ 

یرادا
( نارهت هاگشناد  یروانف  یملع  بطق   ) یرامعم رد  نیون  یاه  یروانف 

یراک قباوس  

تاراختفا اه ، همانیهاوگ کرادم ، 

زا ۵ هحفص ۴ 

...همادا
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( نپاژ  SNS هسسوم نارامعم (  یارب  یا  هزرل  یحارط 
AutoCAD & 3D max

Primavera & MSP

هجیتن لوصح  ات  اهراک  یریگیپ  نامزاس -  رد  رمتسم  دوبهب  هب  هژیو  هجوت  یریگدا -  هب  قاتشم  یمیت -  راک  هیحور  یاراد  هژورپ -  تریدم  هب  الاب  هقالع 

تاراختفا اه ، همانیهاوگ کرادم ، 

تاحیضوت 

زا ۵ هحفص ۵ 

...همادا
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