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 به نام خداوند جان و خرد       کزین برتر اندیشه بر نگذرد

 شرح سوابق
 

 

                                                                                                                                        

  اطالعات شخصي -1
 نام و نام خانوادگی: داود جمالی 

 04/04/1352 يخ تولد:تار 

 محل تولد: تهران / ايران 

  09121500753همراه:  تلفن 

 ايمیل    : 

Davood_jamali@Hotmail.com 
 

  يليتحصسوابق  -2
  دانشگاه تربیت مدرس -ي مديريت پروژه و ساخت ادكتر - 1393تا  1387از سال 

o  : مطال وو  موووردي:  -ط پیچیوودهيهوواي بوودر  در  ووراتوسوو   سیمووتا مناسووم انوووام پووروژهعنوووان رسووال 

 ط پیچیده نا ی از تحريايهاي صن ت نفت ايران در  راپروژه

  دانشووگاه ازاد  -مهندسووی صووناي  گووراي  )  كار ناسووی ار وود مهندسووی صووناي  – 1379تووا  1376از سووال

 اباداسالمی واحد نوف

o  هوواي وزار  نیوورو سیمووتا ايالعوواتی جووام  نكووار و كنتوورل و مووديريت يوور پايووان ناموو : يراحووی عنوووان

 )مطال   موردي ير  توس   پمتهاي فشار قوي 

  دانشووگاه ازاد اسووالمی  -تولیوود صوون تی گووراي  كار ناسووی مهندسووی صووناي  ) – 1376تووا  1372از سووال

 واحد تهران جنوب 

  

 تجارب شغلي -3

  موسموو  جهوواد ريوودي و امووور اقت ووادي و م وواون برناموو ديره عضووو هیووا  موو -توواكنون 09/08/97از توواريخ

 ن ر

  و  غووربفرعووی  یوواريهوواي ابموووري يوور  توسوو    وو   ريوودي م وواون برناموو  -اكنونتوو 01/05/94از توواريخ

 كشور  مال غرب

  نیروگوواه  ابووادرئوویه هیووا  مووديره  ووركت مولوود نیووروي خوورم -28/08/98ا توو 25/12/95از توواريخ(BOO  

 اباد خرم

  صووادر كننووده نمونوو   -صووانیرالمللووی بووینريوودي  ووركت م وواون برناموو  -29/12/93 اتوو 01/01/89از توواريخ

 (www.sunir.com) خدما  فنی و مهندسی در حوزه انرژي

  ها ريدي ير مدير دفتر برنام  - 29/12/88 تا  22/09/84از تاريخ(PMO)سازمان توس   برق ايران و 

  سازمان توس   برق ايران  وكنترل پروژه رئیه گروه - 22/09/84تا 18/2/80از تاريخ 
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  هوواي فشووار يور  توسوو   پمووتو كنتوورل پووروژه ريوودي رئوویه واحوود برنامو  - 31/6/81تووا 15/2/77از تواريخ

  هاي فشار قويتوس   پمتير   مدير گذاري سات اب ) ركت سرماي  –قوي

  سوازمان توسو    -انتقوال نیورو هوايريودي م اونوت يور رئویه گوروه برنامو  - 29/12/81تا 2/9/79از تاريخ

 برق ايران

  كار ووناس برناموو  ريوودي و كنتوورل پووروژه در سووازمان كشوواورزي و صووناي   - 31/3/77تووا  1/6/76از توواريخ

 غذايی بنیاد ممتض فان و جان ازان 

 مشاوره:

  ركت تدبیر نیرو -مشاور مديرعامل در مديريت پروژه  - 29/12/85تا 01/02/84از تاريخ  

  ركت ساختمانی وابند -مشاور مديرعامل در مديريت پروژه  - 15/04/87تا 15/04/86از تاريخ  

 

 مدارک حرفه ای -4

 تاكنون 2011از سال  (PMI)از موسم  مديريت پروژه امري ا PMPاراي گواهینام  د 

 

 عضویت در مجامع علمي -5

 عضو انومن مديريت پروژه امري ا (PMI   

 يران انومن علمی مديريت پروژه ا عضو(IPMA  

  هشتادوره  –انومن مديريت پروژه ايران  –عضو كمیت  جايده ملی مديريت پروژه 

 تهران  –المللی مديريت پروژه عضو كمیت  صن ت كنفرانه بین 

 1388سال ايران در  ارزياب جايده ملی پروژه برتر 

 مدلالمللی جايده برتر پروژه براساس ارزياب بینPEM – در كشور المان 

 1388 -علمی اولین كنفرانه مديريت اجرايی ردبی 

 هاي دومو سوم و هفتا )دوره جاري ال دل انومن مديريت پروژه در دورهبازرس و بازرس علی 

 

 های اجرایيمهارت -6
 هاو ير  و س د پروژهمديريت پروژه 

 تامین مالی پروژه سیمتا (Project Financing System  

 سیمتا انوام پروژه (Project Delivery System  

  هاي پروژه محوراستقرارو ارزيابی و به ود استانداردهاي مديريت پروژه در سازمانيراحیو 

  ريدي استراتژيکبرنام 

  هاي ير  و پروژهاختتام ير  و پروژه و تهی  كتاب توارب و درس اموخت 

  ي پارچ  )مديريت سیمتاIntegrated Management System-IMS  

 ت پروژه سازمانیسامان  مديري  Enterprise Project Management-EPM)  

 مديريت پروژهسازمانی و هاي بالندگی مدل 

 مديريت ريمک پروژه 

  مديريت هدين  پروژهبندي و بودج 
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  اقت ادي پروژهمالی و ارزيابی 

 مهندسی ارزش 

 مديريت مناب  انمانی 

 افدارهاي مرت ط با تمام موضوعا  فوقنرم 

 

 مقاالت علمي ارائه شده در مجامع علميها و کتاب -7
  و نشوور فوود  "سیمووتا تووامین مووالی پووروژه"كننووده سیمووتا تووامین مووالی پووروژه و مولووف كتوواب ابوودا

 1397ايماتیهو 

 چهوواردهمینمحووورو در هوواي پووروژهحلقوو  گمشووده سووازمان-ارايوو  كارگوواه: سیمووتا تووامین مووالی پووروژه 

 1397المللی مديريت پروژهو تهرانو كنفرانه بین

 يهوواپووروژه -مطال وو  موووردي-هووا در  وورايط پیچیوودهراه ارهوواي قووراردادي بووراي مووديريت عوودم قط یووت 

در نشووري  علمووی پژوهشووی  هووایچیووده نا ووی از تحوورياط پيدر  وورا صوون ت نفووت ايووران پووايین دسووتی

 )در دست چاپ المللی انرژي موسم  مطال ا  بینوابمت  ب  پژوهشنام  اقت اد انرژي ايران 

 المللووی نی بووا عنوووان سیمووتا مناسووم انوووام پووروژه در  وورايط پیچیووده در دهمووین كنفوورانه بووینسوورنرا

 1393مديريت پروژهو تهرانو 

  یچیودهدر  ورايط پصون تی بودر   يهواپوروژهروش ير  و ساخت من طوفو رو وی نووين و كارامود بوراي- 

ف وولنام  علمووی  -يااز تحوور ینا وو یچیوودهدر  وورايط پ يوورانصوون ت نفووت ا يهووا: پووروژهيمطال وو  مووورد

 1393-پژوهشی مديريت مناب  سازمانی

 نامو  تر  وی ويوژه-عنووان ي وی از عوامول موفقیوت پوروژه  هواي كارفرموايی بوضرور  بلوغ و ت الی سازمان

 1393-مديريت پروژه

 هوواي پووروژه موانوو  ب ووارگیري اسووتانداردهاي مووديريت پووروژه در مووديريت فراينوودهاي كمووم و كووار سووازمان

 1390تهران زممتان -المللی مديريت پروژهرفت   ده در هفتمین كنفرانه بینپذي -محور

 1389تهران و  –المللی مديريت پروژه ارائ   ده ب   شمین كنفرانه بین -اخالق در مديريت پروژه 

 هوا بو  روش گوذاري در نیروگواههواي سورماي  ناسايی ريموک-B.O.O  هواي نیروگواه يور مطال و  مووردي

   1388-المللی توس   نكام تامین مالی در ايرانارائ   ده در دومین كنفرانه بین -نحرارتی ايرا

 هوواي مووديريت پووروژه نقوو  اسووتانداردهاي مووديريت پووروژه در مووديريت فراينوودهاي كمووم و كووار سووازمان 

  1388تهران ابان ماه -) ارائ   ده ب  صور  كارگاه در كنفرانه پنوا مديريت پروژه

 ارائو  بو  دوموین كنفورانه  -هواي نیروگواه حرارتویت تدوين برنامو  موديريت پوروژه يور ارائ  يک مدل جه

 )پذيرش و ارائ  پوستري  1384تهران و اسفند  –المللی مديريت پروژه بین

  المللووی كنفوورانه بووین نرمووتینارائوو   ووده بوو   –يراحووی و به ووود سوواختار سووازمانی در مووديريت پووروژه

 1383د تهران و اسفن –مديريت پروژه 

  المللووی كنفوورانه بووین نرمووتینارائوو   ووده در  –يراحووی و به ووود سووازمان پووروژه در مووديريت پووروژه

   فاهی)پذيرش و ارائ  1383تهران و اسفند  –مديريت پروژه 
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  )در سازمان توسعه برق ایران(  های تحقيقاتي انجام شدهطرح-8
 روگاه گازيهاي نیبندي ير ارائ  مدلی جهت كنترل برنام  زمان 

 هاي نیروگاه سی ل تركی یبندي ير ارائ  مدلی جهت كنترل برنام  زمان 

 صن ت برق ايران و بر  خ وصی 

  هاي باديگذاري در نیروگاهتوجی  اقت ادي سرماي 

 

                                                                                                                                                             تدریس شده: و واحدهای دروس-9
 توودريه سیمووتا تووامین مووالی پووروژه (Financing System Project  در سووازمان مووديريت صوون تی- 

 تاكنون 01/7/93گراي  مديريت پروژه و ساخت از تاريخ  MBAگروه 

 ه سیمووتا انوووام پووروژهيدرتوو  (ivery SystemProject Del  گووروه  -در سووازمان مووديريت صوون تی

MBA  تاكنون  01/7/92گراي  مديريت پروژه و ساخت از تاريخ 

  گانوو  مووديريت پووروژه )بوور اسوواس اسووتاندارد 10توودريه تمووام حوزهووايPMBOKهووا و   در سووازمان

  در حوزه انرژيموسما  گوناگون )خ وصا 

 هوواي توودريه مووديريت پووروژهICT  دارد بوور اسوواس اسووتانPMBOK هوواي و الحاقیوو  پووروژهICT   در

 )براي نرمتین بار در ايران   ركت فناپ

 گووروه -دانشوو ده هنوور-در دانشووگاه تربیووت موودرس "كوواربرد كووامپیوتر در مووديريت پووروژه  "ه يدرتوو

مقطوو  كار ناسووی   -31/06/1391تووا   01/7/87كار ناسووی ار وود مووديريت پووروژه و سوواخت از توواريخ 

 ار د

 گووروه -دانشوو ده م موواري-در دانشووگاه  ووهید بهشووتی "رد كووامپیوتر در مووديريت پووروژه كووارب "ه يدرتوو

 مقط  كار ناسی ار د -15/10/87تا   20/10/85كار ناسی ار د مديريت پروژه و ساخت از تاريخ 

  از توواريخ  تهوران جنووبدر دانشوگاه ازاد اسوالمی واحود  "برنامو  ريودي و كنتورل پوروژه  "واحودهاي درسوی

 31/03/1384تاريخ   تا 24/11/1383

 در دانشووگاه ازاد   "كوواربرد كووامپیوتر در مهندسووی صووناي  "و  "برناموو  ريوودي و كنتوورل پووروژه  "ه يدرتوو

 31/03/1384تاريخ   تا 01/07/1382اسالمی واحد كرج از تاريخ 

 در دروس مرت ط با مديريت پروژه مدرس گروه مديريت پروژه اريانا 

 ار  دفا  در دروس مرت ط با مديريت پروژهمدرس گروه مديريت پروژه وز 

 مدرس ازاد دروس مرت ط با مديريت پروژه 

 دانشوگاه ازاد اسوالمی واحود تهوران  -هواي دروه كار ناسوی ار ود موديريت پوروژهنامو استاد راهنمواي پايوان

 جنوب و يادگار امام
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 شده توسط اینجانب تدریسآموزشي  و سمينارهای هادورهبرخي از  

 محل برگزاری موضوع مدت)ساعت( تاریخ پایان تاریخ شروع فردی

 سازمان توسعه برق ایران مدیریت پروژه 8 15/02/82 15/02/82 1

 واحد کرج –دانشگاه آزاد  کاربرد کامپيوتر در مهندسي صنایع ترم 4 31/03/84 01/07/82 2

 واحد کرج –آزاد دانشگاه  برنامه ریزی و کنترل پروژه ترم 3 31/03/84 20/11/82 3

 واحد تهران جنوب –دانشگاه آزاد  برنامه ریزی و کنترل پروژه ترم 1 31/03/84 24/11/83 4

 شرکت توانير MSP( 2003آموزش نرم افزار ) 15 15/12/82 10/12/82 5

 برق منطقه ای فارس برنامه ریزی و کنترل پروژه 16 20/02/83 19/02/83 6

 واحد کرج –دانشگاه آزاد  PMBOKدیریت پروژه بر اساس م 16 19/03/83 18/03/83 7

 شرکت مشاوره ره شهر PMBOKمدیریت پروژه بر اساس  24 12/10/83 25/07/83 8

 شرکت نرم افزاری ره پردا PMBOKمدیریت پروژه بر اساس  24 15/10/83 28/07/83 9

 PMBOKمدیریت پروژه بر اساس  8 01/11/83 01/11/83 10
مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت 

 وزارت نيرو

 PMBOKمدیریت پروژه بر اساس  40 20/12/83 12/15/83 11
مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت 

 وزارت نيرو

 شرکت تدبير نيرو PMBOKمدیریت پروژه بر اساس  24 20/03/84 15/02/84 12

 برق منطقه ای باختر MSP( 2003آموزش نرم افزار ) 16 02/04/84 01/04/84 13

 سازمان تامين اجتماعي PMBOKمدیریت پروژه بر اساس  16 29/09/85 22/08/85 14

 شرکت پخش فراورده های نفتي ایران برنامه ریزی و کنترل پروژه 20 17/12/85 15/12/85 15

کارشناسي -كده معماریدانش-دانشگاه شهيدبهشتي کاربرد کامپيوتردرمدیریت پروژه  31/06/87 29/11/85 16

 ارشد مدیریت پروژه وساخت

 شرکت ساختماني وابند PMBOKمدیریت پروژه بر اساس  8 15/4/86 15/04/86 17

 شرکت پویا کيفيت آرا PMBOKمدیریت پروژه بر اساس  24 29/06/87 27/06/87 18

 پارک فن آوری یزد PMBOKمدیریت پروژه بر اساس  8 23/08/87 23/08/87 19

 قرارگاه بازسازی خاتم النبياء مدیریت طرح و سبد پروژه 8 15/11/87 15/11/87 20

 شرکت توزیع برق مشهد PMBOKمدیریت پروژه بر اساس  16 27/01/88 26/01/88 21

 سيستم انجام پروژه ترم 7 تاکنون 01/07/92 22
تهران و -سازمان مدیریت صنعتي

 شهرستانها

 موسسه مدیریت پروژه آریانا PMBOKحوزه های گوناگون  تاکنون 1387سال  دوره آموزشي از 20بيش از  23

 مرکز تعالي مدیریت پروژه وزارت دفاع  PMBOKحوزه های گوناگون  1392 تا 1387دوره آموزشي از سال  8بيش از  24

 شرکت توزیع برق مشهد EPCسيستم انجام پروژه به روش  16 06/09/92 05/09/92 25

 شرکت آب و فاضالب استان تهران PMBOKمدیریت پروژه بر اساس  روز 8 03/02/93 13/09/92 26

 روز 12 31/05/93 01/02/93 27
بر اساس  ICTهای مدیریت پروژه

PMBOK  و الحاقيهICT 
 شرکت فناپ

 تهران-سازمان مدیریت صنعتي تامين مالي پروژه ترم 5 تاکنون 01/07/1393 28

 تهران-گروه صنام سيستم انجام پروژه 16 10/03/1394 01/03/1394 29

30 01/09/1395 10/12/1395 80 
معاونت آب و -وزارت جهاد کشاورزی PMBOKمدیریت پروژه بر اساس 

 خاک

 شرکت مهندسين مشاور زیستاب PMBOKمدیریت پروژه بر اساس  80 05/05/1396 24/01/1396 31

 شرکت پتروپارس پروژه سيستم تامين مالي 40 30/08/1397 07/06/1397 32
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 هولدینگ شرکت جهاد نصر کرمان سيستم تامين مالي پروژه 20 22/02/1398 12/02/1398 32

 ءنبيااالسازندگي خاتمقرارگاه  PMBOKمدیریت پروژه بر اساس  64 17/11/1398 11/10/1398 33

 ت سبزاحيوسسه م PMBOKمدیریت پروژه بر اساس  48 11/11/1398 11/10/1398 34

    

 

 دوره های آموزشي گذرانده شده توسط اینجانب: -10

 تاریخ پایان تاریخ شروع ردیف
 مدت

 )ساعت(
 محل برگزاری موضوع

 ایران شرکت داده پردازی نرم افزار اکسس 25 24/03/80 19/03/80 1

 شرکت داده پردازی ایران نرم افزار  ویژوال بيسيک 25 27/04/80 23/04/80 2

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو مدیریت عمومي 34 28/09/81 23/09/81 3

 چهارمين کنفرانس مدیران کيفيت مهندسي کيفيت 16 24/04/82 23/04/82 4

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو مهندسي مشاورخدمات  34 16/11/82 11/11/82 5

 RWTUV مدیریت نوین پروژه 16 11/12/82 10/12/82 6

7 13/03/83 15/03/83 26 WORD )دانشگاه صنعت آب و برق)شهيد عباسپور 

 ت نيرومرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزار تعدیل و امور پيمانكاری 34 11/04/83 06/04/83 8

 کنفرانس بين المللي مهندسي صنایع مهندسي صنایع 16 24/04/83 23/04/83 9

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو مباني علم اقتصاد 34 22/05/83 17/05/83 10

 RWTUV الگو برداری سيستماتيک 16 29/09/83 28/09/83 11
 سازمان توسعه برق ایران مدیریت ارتباطات 8 28/11/83 28/11/83 12

 نخستين کنفرانس بين المللي مدیریت پروژه مدیریت پروژه 16 10/12/83 09/12/83 13

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو بهره وری 34 24/06/84 19/06/84 14

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو IT 12 طي یک ماه 03/07/84 15

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو WINDOWS 8 طي یک ماه 03/07/84 16

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو ACCESS 26 طي یک ماه 03/07/84 17

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو EXCEL 26 طي یک ماه 03/07/84 18

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو INTERNET 12 طي یک ماه 03/07/84 19

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو POWER POINT 20 طي یک ماه 03/07/84 20

 RWTUV مهندسي ارزش 16 07/07/84 06/07/84 21
 عچهارمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنای مهندسي صنایع 16 21/09/84 20/09/84 22

 دومين کنفرانس بين المللي مدیریت پروژه مدیریت پروژه 16 15/12/84 14/12/84 23

24 26/02/85 26/02/85 8 
در مدیریت و ICTمعماری سازمان ، کاربرد 

 ساخت پروژه ها
 شرکت نوبانگ اندیشه

 ي شریفدانشگاه صنعت-اولين کنفرانس ملي 1404نفت،گاز و انرژی در افق  24 01/03/85 30/02/85 25

 کاوشگران مدیریت سامانه (ISO10006مدیریت کيفيت پروژه) 8 14/04/85 14/04/85 26

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو برنامه ریزی 34 14/04/85 10/04/85 27

 موسسه توسعه فرهنگ مشارکت بهپو آشنایي با نظام پيشنهادها 4 15/05/85 15/05/85 28

 تهران -کنفرانس بين المللي برق کنفرانس برق 24 24/08/85 22/08/85 29

 (PMIپروميس امارات متحده عربي ) مدیریت ریسک پروژه 40 17/09/85 11/09/85 30

 سومين کنفرانس بين المللي مدیریت پروژه مدیریت پروژه 16 11/02/86 10/02/86 31
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 وری و مطالعات راهبردی بيناموسسه فن آ بودجه ریزی دولتي 8 09/03/86 09/03/86 32

 دانشگاه صنعت آب و برق مدیریت تحول و نوآوری 24 24/03/86 22/03/86 33

 دانشگاه صنعتي شریف مدیریت استراتژیک پروژه 24 18/05/86 16/05/86 34

35 24/07/86 27/07/86 24 EFQM TUV NORD 

 العات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرومرکز مط 5زبان انگليسي مقدماتي  30 04/06/85 04/04/85 36

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو 6زبان انگليسي مقدماتي  30 05/08/85 05/06/85 37

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو 7زبان انگليسي مقدماتي  30 11/10/85 06/08/85 38

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو 6گليسي متوسطه زبان ان 30 02/03/86 21/12/85 39

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو 7زبان انگليسي متوسطه  30 08/05/86 07/03/86 40

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو 1زبان انگليسي عالي  30 01/08/86 12/05/86 41

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو 2زبان انگليسي عالي 30 15/12/86 12/08/86 42

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو 3زبان انگليسي عالي 30 01/05/87 22/12/86 43

 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو 4زبان انگليسي عالي  30 24/09/87 08/05/87 44

 دانشگاه صنعتي شریف پنجمين کنفرانس بين المللي مدیریت 24 29/09/86 27/09/86 45

 21COACHES خالقيت و نوآوری 16 14/05/87 07/05/87 46

 دانشگاه شهيد عباسپور SPSSنرم افزار   34 23/05/87 19/05/87 47

 ي شریفدانشگاه صنعت کنفرانس مدیریت استراتژیک پروژه 16 23/05/87 22/05/87 48

 چهارمين کنفرانس بين المللي مدیریت پروژه مدیریت پروژه 16 30/05/87 29/05/87 49

 جهاد دانشگاهي صنعتي شریف PEکنترل پروژه با  50 30/11/87 15/08/87 50

51 13/09/87 15/09/87 24 
کارگاه بين المللي آشنایي با  مدل تعالي 

 (PEMپروژه)مدل 
 اموسسه مدیریت پروژه آریان

 IPMA-GERMANY(FRANKFURT) تربيت ارزیاب بين المللي 24 22/10/87 20/10/87 52
 مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نيرو مهندسي مجدد فرآیندها 24 11/03/88 09/03/88 53

54 19/03/88 19/03/88 8 BSC-2009 Westminster Business School & NAB 

 موسسه مدیریت پروژه آریانا مدیریت ریسک پروژه 8 13/05/88 13/05/88 55

 ششمين کنفرانس بين المللي مدیریت ریسک کنفرانس بين المللي مدیریت ریسک 16 20/08/88 19/07/88 56

57 04/08/88 04/08/88 8 Iran PE Award 2009 انجمن مدیریت پروژه ایران 

 دوره داخلي در شرکت صانير ليسيمكاتبات تجاری به زبان انگ 48 29/10/89 29/07/89 58

 دوره داخلي در شرکت صانير مقدمه ای بر تئوری فوق مجموعه  26/11/89 09/10/89 59

 دوره داخلي در شرکت صانير 2010اینكوترمز  16 01/12/89 30/11/89 60

61 01/06/89 31/03/90 200 Market Leader دوره داخلي در شرکت صانير 

 دکتر مسعود حيدری -دوره داخلي در شرکت صانير اصول و فنون مذاکره 32 03/08/90 20/06/90 62

 

 سایر  -11

 رئوویه كمیتوو  راه ووري يراحووی و اسووتقرارPMIS رئوویه كووارگروه و هووا )سیمووتا ايالعووا  مووديريت پووروژه

 كمیتووو   و دبیووور عضووووو مهندسوووی ارزش و همووواهنگی عضوووو كمیتووو  راه وووري برنامووو  ريديوتر  وووی 

و عضووو كووارگروه سووازماندهی مركوود وري بهووره وعضووو كمیتوو  EFQMكمیتوو  راه ووري و عضوو وريووديبرناموو 

 سازمان توس   برق ايراناسناد 
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  و نماينوده و مقووت  اسوتراتژيکو هیوا  اجرايویو مهندسوی ارزش هواي منواب  انموانیو بازاريوابیعضوو كمیتو

 و ...   IMSمديريت در سیمتا 

  اي:هاي رايان مهار 

 6   افدارمملط ب  نرم  Primavera 

   افدارنرممملط ب MS-Project 

   مديريت ريمک  افدارنرممملط بPertmaster 

   افدارنرممملط ب Comfar 

   هاي موموع افدارنرممملط ب  MS-Office 

  دارنده گواهینام  سطو  اول و دومICDL )  گان   7هاي مهار 

 : سطح زبان انگلیمی  Advanced   

 
 

 پایان


