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متولد ۱۳۶۰/۴/۱:

درباره من
 - PMPمدیریت پروژه حرفه ای از موسسه  PMIامریکا
 - Lead Auditorسرممیز سیستم مدیریت کیفیت
تخصص در زمینه  ،PMOبرنامهریزی راهبردی و سیستم مدیریت یکپارچه
مدرس رسمی (همکار آموزشی) انجمن مدیریت پروژه ایران
ارزیاب رسمی انجمن مدیریت پروژه ایران
بازرس هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران – سه دوره

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

کارشناسی مهندسی صنایع

گرایش  :سیستمهای کالن
موسسه/دانشگاه  :علوم و تحقیقات

گرایش  :تولید صنعتی
موسسه/دانشگاه  :علوم و فنون مازندران

سوابق شغلی
مدیر پروژه

مدیر  PMOو مدیر QA

شرکت  :نسکاهور

شرکت  :باغ فردوس ایرانیان ،مالک و کارفرمای پروژه اطلس مال نیاوران

دوران همکاری  :اسفند  1398تا کنون

دوران همکاری  :آذر  - 139۴اردیبهشت 139۶

وظایف اصلی :

وظایف اصلی:

■ برنامهریزی ،اجرا و کنترل فرآیندهای مدیریت پروژه در سبد پروژههای شرکت عمران آبشار اسپادانا

■ برنامهریزی و کنترل پروژه شرکت باغ فردوس ایرانیان  -پروژه اطلس مال نیاوران
■ تدوین ،پیادهسازی و کنترل متدولوژی مدیریت پروژه بر اساس استاندارهای معتبر نظیر PMBOK,

مدیر راهبردی و بودجه
شرکت  :هلدینگ ایرانیان اطلس
دوران همکاری  :اردیبهشت  139۶تا اردیبهشت 1399
وظایف اصلی :
■ برنامهریزی ،اجرا و کنترل استراتژیک در گروه ایرانیان اطلس شامل هلدینگ و هفت شرکت تخصصی
زیرمجموعه
■ تدوین و کنترل برنامه و بودجه گروه ایرانیان اطلس شامل هلدینگ و هفت شرکت تخصصی زیرمجموعه
■ ارزیابی عملکرد گروه ایرانیان اطلس شامل هلدینگ و هفت شرکت تخصصی زیرمجموعه

Prince2, PEM
■ طرحریزی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه شامل استانداردهای ISO9001, ISO14001 ,
OHSAS 8001
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متولد ۱۳۶۰/۴/۱:

مدیر PMO

مدیر برنامه ریزی و سیستمها

شرکت  :هلدینگ عمران و ساختمان بهفا

شرکت  :توسعه آب تابان

دوران همکاری  :فروردین  – 139۴تا آذر 139۴

دوران همکاری  :فروردین  - 1393فروردین 139۴

وظایف اصلی :

وظایف اصلی :

■ مسئول برنامهریزی راهبردی هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه دربرگیرنده وظایف  ،PMOاستراتژی ،بودجه و

■  ،PMOاستراتژی ،کنترل پروژه و IMS

IMS

کارشناس  /مسئول برنامه ریزی و سیستمها
شرکت  :گروه تخصصی سپاسد
دوران همکاری  :آبان  - 1387فروردین 1393
وظایف و دستاوردها :
■  ،PMO .استراتژی ،کنترل پروژه و استاندارهای  ISOدر بیش از  10پروژه شامل پروژههای خط هفت مترو
تهران ،سد و نیروگاه رودبار لرستان ،سد و نیروگاه سردشت ،توسعه خط یک متروی تهران و ...

مدیر QA / QC
شرکت  :باران مازند
دوران همکاری  :شهریور  - 1383دی 1385
وظایف اصلی :
■ برنامهریزی تولید ،استقرار سیستم مدیریت کیفیت

کارشناس ارشد طرح و برنامه
شرکت  :گروه تخصصی سپاسد – پروژه سد و نیروگاه گتوند علیا
دوران همکاری  :دی  - 138۵آبان 1393
وظایف و دستاوردها :
■ برنامهریزی و کنترل پروژه و مسئول سیستم مدیریت یکپارچه ()IMS

کارشناس QA
شرکت  :آکند پیچ
دوران همکاری  :مهر  - 1382شهریور 1383
وظایف اصلی :
■ برنامهریزی تولید ،استقرار سیستم مدیریت کیفیت

 نمونه سوابق آموزشی مستمر
شرکت  :موسسه آموزش عالی آزاد توسعه

شرکت  :مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

دوران همکاری  :از تیرماه  ۱۳95تا کنون

دوران همکاری  :از اردیبهشت  ۱۳98تا کنون

وظایف اصلی :

وظایف اصلی :

■ تدریس دورههای PMBOK, ISO 9001, ISO4001, ISO 45001, ISO 19011, EFQM, Strategic
 Planningبه صورت مستمر و هفتگی

تدریس  2 : PMBOKدوره
استقرار دفتر مدیریت پروژه ( 2 : )PMOدوره
تدریس  2 :ICB4دوره
تدریس  2 :PEBدوره
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متولد ۱۳۶۰/۴/۱:

 نمونه سوابق آموزشهای دورهای




آموزش PEB

آموزش مدیریت پروژه PMBOK

کارفرما  /درخواست کننده  :مجتمع مس سرچشمه

کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت ملی مس ایران – پروژه درالو

توضیحات  :آموزش  12روزه  PEBو اظهارنامه نویسی

توضیحات  :آموزش  12روزه  -در حال اجرا

تاریخ 1398 :



آموزش مدیریت پروژه

PMBOK

کارفرما  /درخواست کننده  :عمران اطلس
توضیحات  :دوره  8روزه
تاریخ1397 :





آموزش مدیریت پروژه PMBOK

کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت مترا
توضیحات  :آموزش 8روزه PMBOK

تاریخ1398 :
آموزش استاندارد ICB3

کارفرما  /درخواست کننده  :پروژه خط  2متروی تبریز



توضیحات  :آموزش  16روزه  ICBبرای اخذ مدارک سطوح  Cو  Dو طراحی و برگزاری آزمونهای

آموزش مدیریت پروژه PMBOK

شبیهسازی شده

کارفرما  /درخواست کننده  :ایران اطلس کیش

تاریخ 139۵ :

توضیحات  :دوره  6روزه



آموزش PEB

تاریخ1398 :

کارفرما  /درخواست کننده  :فرادست انرژی فالت-پاالیشپاه خلیج فارس


توضیحات  :آموزش استاندارد و راهنمایی گزارش نویسی سطح  2 :Aمورد در حال اجرا

آموزش :IMS

کارفرما  /درخواست کننده :شرکت پلیمر کرمانشاه


آموزش IMS

توضیحات  :آموزش استانداردهای ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO
 45001:2018به صورت کارگاهی برای کارکنان مجموعه با کسب رضایت  98درصدی

کارفرما  /درخواست کننده  :نیروگاه کوثر کرمانشاه

پس

توضیحات  :آموزش استانداردهای ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO

از پایان دوره  6روزه

 45001:2018به صورت کارگاهی برای کارکنان مجموعه

تاریخ 1397 :



آموزش :PEM

کارفرما  /درخواست کننده :شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
توضیحات  12 :روزه  PEMو اظهارنامه نویسی

تاریخ 1396 :

تاریخ 1397 :
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متولد ۱۳۶۰/۴/۱:

نمونه سوابق پروژهای
عنوان پروژه :تدوین و پیاده سازی متدلوژی مدیریت پروژه
کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت صنایع ملی مس ایران – پروژه درالو
توضیحات  :تدوین ،پیادهسازی و کنترل متدولوژی مدیریت پروژه بر اساس استاندارهای معتبر نظیرPMBOK, Prince2, PEM

عنوان پروژه  :عارضهیابی مدیریت پروژه
کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت ویستا فراز بام
توضیحات  :بررسی شرکت از منظر سازمان ،منابع انسانی ،زیرساختها ،فرآیندها ،پروژهها و تجهیزات و تدوین گزارش عارضهیابی و ارائه نقشه راه تعالی سازمان
تاریخ 1398 :

عنوان پروژه  :برنامهریزی استراتژیک
کارفرما  /درخواست کننده  :مدیرعامل آب منطقهای استان مرکزی
توضیحات  :تدوین برنامه راهبردی شرکت مانند بیانیههای بنیادینBSC ، SWOT ،
تاریخ 1392 :

عنوان پروژه  :برنامهریزی استراتژیک
کارفرما  /درخواست کننده  :مدیرعامل آب منطقهای استان اردبیل
توضیحات  :تدوین برنامه راهبردی شرکت مانند بیانیههای بنیادینBSC ، SWOT ،
تاریخ 1393 :

عنوان پروژه  :عارضهیابی مدیریت پروژه
کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
توضیحات  :بررسی شرکت صدرا از منظر سازمان ،منابع انسانی ،زیرساختها ،فرآیندها ،پروژهها و تجهیزات و تدوین گزارش عارضهیابی و ارائه نقشه راه تعالی سازمان
تاریخ 139۶ :
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برنامهریزی
متولد ۱۳۶۰/۴/۱:

مهارت ها و دستاوردها


طراحی و تدوین نظام جامع مدیریت سبد پروژهها در شرکت عمران آبشار اسپادانا؛



تدوین مدل جامع ارزیابی عملکرد سازمانی بر ا ساس ا ستانداردهای  EFQM,OCB,OPM, PEM, OPM3برای ارزیابی مدیریت سازمانهای پروژه محور و انجام
ارزیابی عملکرد سازمانها بر اساس آن؛



عضو تیم مدرسین دورههای مدیریت پروژه در مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی؛



عضو تیم مدیریت پروژه سد و نیروگاه گتوند برای شرکت در جایزه بینالمللی پروژه برتر و کسب مدال برنز جهانی؛



عضو تیم مدیریت پروژه سد و نیروگاه گتوند برای شرکت در جایزه ملی پروژه برتر و کسب مدال نقره کشوری؛



عضو تیم تدوین اظهار نامه جایزه تعالی منابع انسانی گروه سپاسد و کسب تندیس دو ستاره ؛



عضو تیم تدوین اظهار نامه جایزه ( MAKEمدیریت دانش) در گروه سپاسد؛



طراحی مدل تصمیم گیری خرید ماشینآالت پروژه سد و نیروگاه گتوند بر اساس AHP؛



ممیزی سیستمهای مدیریتی در برخی از سازمانهای دولتی  -صنعتی -عمرانی و خدماتی کشور :مانند آب و فاضالب خراسان شمالی ،شرکت آکند پیچ ،شرکت باران
مازند ،شرکت سپاسد ،شرکت ایستاب ،شرکت توسعه و ...؛



تهیه پالنهای کنترل کیفی در سازمانهای تولیدی و پروژه محور؛



تدوین سند ابزارهای مدیریتی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ؛



تدوین سند دارایی نامشهود قرارگاه خاتم االنبیاء؛



تدوین سند الزامات  GCدر مدیریت کالن قرارگاه خاتم االنبیاء؛



انجام پروژههای برنامهریزی تولید ارزیابی کار و زمان و طرحریزی واحد صنعتی در شرکتهای آکندپیچ و باران مازند؛



نماینده رسمی استاندارد ملی ایران در شرکت باران مازند؛



مسئول آموزش استانداردهای مدیریتی در شرکت پالک آبی؛



تهیه اسناد تضمین/کنترل کیفیت برای شرکت در مناقصات.

زبان
انگلیسی
مهارت خواندن

مهارت نوشتن

مهارت گفتاری

مهارت شنیداری

