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 :تحصیالت

 ردیف رشته مقطع دانشگاه از تا معدل

19 19/02/96  1/7/94 نایعص -مهندسی صنایع  ارشد آزاد تهران   1 

15.5 30/5/87  1/7/84 برنامه ریزی و تحلیل مهندسی صنایع ) کارشناسی آزاد کرمانشاه 

(ها سیستم  

2 

16 30/11/83  1/7/81  3 آمار کاردانی ملی لرستان 

 

 شغلی: های فعالیت

 تیر ازموسسه فاطر -بیا،قرارگاه سازندگی خاتم االن مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح عالج بخشی سد الر -1

 کنونتا 1400

ردیبهشت موسسه فاطراز ادفتر مرکزی  -بیادگی خاتم االنقرارگاه سازنکارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه  -2

 1400تا شهریور  99

 97آبان  ازموسسه فاطر -بیا،قرارگاه سازندگی خاتم االن مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح عالج بخشی سد الر -3

 99اردیبهشت تا 

 96مرداد ز موسسه فاطرا -بیااالن،قرارگاه سازندگی خاتم  مه ریزی و کنترل پروژه تونل مکانیزه کنجانچمبرنا مسئول -4

 97تا مهر

بهمن ز او امیدپارس  موسسه فاطر -بیابرنامه ریزی و کنترل پروژه تونل نوسود ،قرارگاه سازندگی خاتم االن مدیر -5

 96 تیرماهتا  90

 90 دیتا  90مهر از شرکت پیاب سازه گستر،شهدا غیرهمسطح  تقاطع برنامه ریزی و کنترل پروژه مسئول  -6

1/3/2136تولد: اریخت بهزاد نام:  نام خانوادگی: خانی   

ت: انجام شدهموضعیت خد  معاونت مهندسی سپاهمحل خدمت:   

: شماره تماس behzad.khani84@yahoo.comایمیل:

09128751469 

وضعیت تاهل: 

 متاهل

  محل سکونت: تهران

 اطالعات شخصی:
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تا  89از شهریور ،اتحادیه مسکن مهرواحدی اسالم آباد غرب  1400مسکن مهر  برنامه ریزی و کنترل پروژه مسئول -7

 90مهر 

 89تا شهریور  87از اسفند قصه در سپاه پاسداران برنامه ریزی و کنترل پروژه و امور مناکارشناس  -8

 87ار ، به به مدت یک ترم در دانشگاه آزاد کرمانشاه MSPتدریس نرم افزار   -9

 87تا آذر 87از فروردین  مشاور ایزو در جهاد دانشگاهی کرمانشاه -10

 ه وقت(بصورت پار) 87تا آذر 86و مشارکت درتهیه برنامه زمان بندی از سال  کرمانشاه همکاری با مسکن و شهرسازی -11

 

 :لیفیأو ت های پژوهشیفعالیت

 .1392، نر و دانش، انتشارات چشمه هدر مهندسی صنایع Minitabافزار کاربرد نرمچاپ کتاب  -1

 موجودی – یابیمکان ۀلأمس یاستوار برا یزیربرنامه کردیبر رو یدو هدفه مبتن یاضیمدل ر ۀارائ "پژوهشی تحت عنوان  –چاپ مقاله علمی  -2

 96ور شهری، طالعات مدیرت صنعتی دانشگاه عالمهدر مجله م "یچند سطح فاتیخدمت و تخف ۀمراکز ارائ نانیاطم تیبا در نظرگرفتن قابل

در  "موجودی چند محصوله دوهدفه با رویکرد حل فراابتکاری –طراحی یک مدل زنجیره تامین چهارسطحی مکانیابی  "با عنوان ISCچاپ مقاله  -3

 96، اردیبهشت دهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات 

 APPLIED MATHEMATICS IN ۀدر مجل «تولید در کالس جهانی»عنوان  با ISCۀ چاپ مقال -4

ENGINEERIG,MANAGEMENT AND TECHNOLOGY ،(jun2014) 

 92 ، شمارۀمدیریت ۀتوسع ۀماهنام ،«های تحول اداریمهندسی مجدد و کاربرد آن در برنامه» ۀمقال -5

 1070 ، شمارۀبرزگر ۀ، ماهنام«های آن در صنعت کشاورزیوری و شاخصبهره» مقالۀ -6

 ، شمارۀکشت دام صنعت ۀماهنام ،«FOCUS-PDCAاستفاده از مدل یابی کاهش محصوالت کشاورزی با ریشه» ۀمقال -7

145 

 دانشگاه آزاد کرمانشاه :ارائه حلم ،«کاربرد نرم افزارهای تحقیق در عملیات در صنعت » سمینار -8
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 توسط اینجانب کالن -و الرکنجانچم  ،اهم فعلیت های انجام شده در تونل نوسود 

 روز 4000بیش از و مجاز نمودن  دوره ایبصورت  تهیه الیحه تاخیرات پروژه 

 یاده سازی فرآیندهای پPMBOK ، مدیریت در پروژه اعم از مدیریت ریسک، ذی نفعان، مدیریت محدوده

 منشور پروژه زمان، مدیریت هزینه و

  تهیهCBS هزینه هر متر حفاری و نقطه سربه سری و...(پروژه ( 

  تهیه شاخص های مدیریت پروژه اعم ازSPI,CPI,CV,SV,TCPI, PV,EV ....و 

  استقرر سیستم کدینگ و ترسیم فرآیندهای سازمان و مشخص نمودن شاخص های فرآیندی و عملکردی 

  شرایط احراز مشاغل و شرح شغلیو پیاده سازی تهیه 

 اجرایی سیستم مدیریت کیفیت  تهیه روش هایISO 9001 

  گزارشات ماهانه، دوهفتگی، هفتگی، روزانه گزارشات هیات مدیره، گزارشات قرب ،تهیه 

 تهیه پاورپوینت جهت بازدیدهای بعمل آمده از پروژه 

 یص منابع و هزینه اعم از برنامه کلی حفاری تونل،اورهال دستگاه تهیه برنامه های زمان بندی همراه تخص

TBM ، کیلو ولت به کارگاه، برنامه  20برنامه نوار نقاله تونلی ودسترسی، برنامه تجهیز مغار، برنامه انتقال برق

 ساخت استخرهای بتنی جهت آب شرب کارگاه و...

 

 فعالیت های اجرایی )دانشگاهی(:

 نجی و کارسنجیاجرای پروژه زمان س -1

 اجرای پروژه برنامه ریزی تولید -2

 Minitabبا استفاده از نرم افزار   اجرای پروژه کنترل کیفیت آماری -3

 اجرای پروژه نگهداری و تعمیرات )نت( -4

 اجرای پروژه کنترل موجودی -5

 اجرای پروژه طرح توجیهی و کارآفرینی  -6
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 86ساعت کارآموزی در تابستان  240گذراندن  -7

 

 

 

 ح تقدیر:دریافت لو 

سیستم مدیریت کیفیت  ۀدوربرگزاری  جهتیع و معادن استان ایالم دریافت لوح تقدیر از ریاست سازمان صنا -1

 9001ایزو

ه پژوهش عملیاتی در هفتبرگزاری سمینار جهت دریافت لوح تقدیر از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد کرمانشاه  -2

 85سال  پژوهش

ت ریزی و کنترل پروژه مسکن مهر و هدایت جلسابرنامهجهت م آباد غرب اسالدریافت لوح تقدیر از فرماندار  -3

 شورای مسکن مهر شهرستان

 ب قائم قر -خاتم االنبیاءدریافت لوح تقدیر از فرماندهی قرارگاه سازندگی  -4

رل برنامه ریزی و کنتجهت اسالم آباد غرب مدیریت اداره تعاون و مدیر عامل اتحادیه دریافت لوح تقدیر از  -5

 روژه مسکن مهرپ

ن برنامه ریزی و کنترل پروژه مسکجهت اسالم آباد غرب  مدیریت اداره مسکن و شهرسازیدریافت لوح تقدیر از -6

 مهر و هدایت جلسات شورای مسکن مهر شهرستان

ل برنامه ریزی و کنترجهت دریافت لوح تقدیر از نظارت عالی طرح های عمرانی سپاه نبی اکرم )ص( کرمانشاه  -7

 سپاه  های عمرانیح ر پروژه ط
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 دوره های  آموزشی گذرانده شده

 

 

 

 

 

 

 

مؤسّسهنام  نام دوره مدت زمان  

 )ساعت(

 گواهی نامه تا از

ICB4 01/09/99 24 فاطر  30/02/1400 ین المللیب   

PMBOK 01/09/99 80 فاطر  30/02/1400  بین المللی 

پیشگام پویش  IMSتشریح الزامات 
 سیستم

8 21rd JAN 
2021 

21rd JAN 
2021 

 بین المللی

پیشگام پویش  مدیریت ریسک
 سیستم

8 15rd JUN 
2021 

15rd JUN 
2021 

 بین المللی

پیشگام پویش  مدیریت استراتژیک
 سیستم

8 9rd AUG 
2021 

9rd AUG 
2021 

 بین المللی

PMBOK 04/02/99 40 کسب و کار  01/03/99  بین المللی 

یت مؤسّسۀ مدیر دوره تاخیرات پروژه

 پروژه آریانا

16 21/09/92  22/09/92  داخلی 

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد 

PMBOK 

فاطر مؤسّسه  8 15/05/91  15/05/91  داخلی 

MSPنرم افزار 

 

نشگاهیجهاد دا  30 18/08/86  02/09/86  داخلی 

ICDL وزارت علوم درجه یک و دو- 

فناور مؤسّسۀ  

120 15/03/91  17/07/91  داخلی 

IS09000:2000 TUV Academy 24 01st 03rd march 
2008 

 بین المللی

ممیزی داخلی سیستم های مدیریت کیفیت 

 ISO9001:2000 بر اساس استاندارد 

Quality austria 24 24st 26rd may 

2008 

لمللیابین   

ISO9001:2008 فاطر مؤسّسۀ  8 29/01/91  29/01/91  داخلی 

باشگاه پژوهشگران  مستند سازی

 جوان

8 1/12/85  1/12/85  داخلی 
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 تخصص های نرم افزاری :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضویت در انجمن ها : 

 عضو انجمن مدیریت پروژه ایران 

 ن عضو انجمن مهندسی صنایع ایرا 

 عضو انجمن تحقیق در عملیات ایران 

 

 

 

 

 

 

 

professional software 

G
O

O
D

 

M
ID

 

  MSP  *  

Primavera p6  * 

MINITAB  * 

SPSS  * 

General software 

G
O

O
D

 

M
ID

 

Microsoft word *  

Microsoft Excel *  

Microsoft power point *  

Microsoft Visio  * 


