
شهرام قبادی

دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
 مدیریت کیفیت و سایر سیستم های مدیریتپروژه، آموزشی و پژوهشی در مدیریت سال تجربه اجرایی، 20دارای
 سیستمها در شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی معاون بخش مدیریت(EIED)
 کارشناس ارشد برنامه ریزی و سیستمهاسرمایه گذاری خوارزمی وهولدینگجانشین معاونت طرح و برنامه
 دارای گواهینامه بین المللی شایستگی مدیریت پروژه(IPMA-C )از انجمن بین المللی مدیریت پروژه
 هپروژتایید صالحیت شده انجمن مدیریت پروژه ایران در حوزه آموزش های تخصصی مدیریت مدرس ارزیاب ملی جایزه تعالی مدیریت پروژه ایران و
 انجمن مدیریت پروژه ایران، عضو کمیته دلتای انجمن مدیریت پروژه ایران، عضو سابق کمیته های آموزش و پژوهش
 برمبنای مدیریت پروژه استقرار نظام "پروژه مدیرISO انطباقو دریافت گواهینامه EIEDشرکت در "PMBOKو 21502
 مدیر پروژه دلتا در شرکتEIED" ارزیابی شایستگی سازمان های پروژه محور براساسIPMA-DELTA" در ایران4و دریافت اولین گواهینامه دلتا سطح
 در شرکت مدیر پروژه حضور در جایزه جهانی مدیریت پروژهEIED 2022و دریافت تندیس نقره جهانی در سال
 مدیریت پروژه در شرکت دهمین دوره جایزه ملی مدیر پروژه حضور درEIED 1400ملی در سال و دریافت تندیس نقره
 مدیر پروژه آمادگی آزمون شایستگی فردی مدیریت پروژه براساسICB شرکت گواهینامه شایستگی فردی  برای کارکنان 33اخذ وEIED
 مدیر پروژه عارضه یابی، اصالح و ارتقای ساختارPMOدر ستاد مدیریت امور پروژه های شرکتEIED
 شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا مشاور مدیرعامل(HIMCO) پروژه های مدیریت در حوزهEPC  احداث بنادر صادرانی محصوالت معدنی
 سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد مدیر پروژه استقرارISO 9001:2015وISO 29001:2020  شرکت درEIED
 سیستم مدیریت پروژه استقرار مدیرHSE  استانداردهای  برمبنایISO 14001:2015 وISO 45001:2018 در شرکتEIED
 ممیز استانداردISO 9001( مدیریت کیفیتسیستم ) استانداردهای وISO 14001:2015 وISO 45001:2018( مدیریتسیستمHSE)












دریافت شش لوح تقدیر بابت عملکرد و استقرار موفق سیستم هاي مدیریتی
گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و فناوري پردیس تهران عضو هیئت علمی نیمه وقت

استاد مدعو گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال و استاد همکار گروه مدیریت پروژه و ساخت و گروه مهندسی صنایع دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد علوم و فناوري پردیس تهران و مدرس مدعو دانشگاه هاي شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، الزهرا، خاتم و دانشگاه آزاد

سابقه برگزاري بیش از 25000 ساعت آموزش هاي تخصصی حوزه مدیریت پروژه و مهندسی صنایع از سال 1383 تاکنون
کسب رتبه اول آزمون ورودي دکتراي مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، کسب رتبه فارغ التحصیل ممتاز در دو مقطع کارشناسی ارشد و 

کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
تالیف 32 مقاله در حوزه هاي مهندسی صنایع و مدیریت پروژه در ژورنال ها و کنفرانس هاي بین المللی و داخلی


