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 عبدالرحمن نمازي-هـرزوم
 

 مشخصات فردي

 نام و نام خانوادگي نام پدر وضعيت تاهل تعداد فرزند تاريخ تولد محل تولد

 

 عبدالرحمن نمازي عبدالرضا متاهل دو فرزند 51/30/5011 كازرون

 194، طبقه اول، شماره 41، ورودي D1تهران، شهرک اکباتان، فاز سه، بلوک   محل سکونت(آدرس 

 19440911141 همراه:    144-11194414 منزل:  تلفن( 

 

 مشخصات تحصيلي

 درجه مدرك تحصيلي محل تحصيل سال اخذ معدل مالحظات

سيستم اطالعات مديريت موضوع پايان نامه 

(MIS)  نت(نگهداري و تعميرات( 

 آالت وتجهيزات در شركت صدرا بود ماشين

موسسه عالي علمي  5033 03/51

كاربردي صنايع ايران 

 واحد شيراز

 مديريت صنايع

)سيستم و 

 وري( بهره

 كارشناسي

 ارشد

ريزي و  موضوع پايان نامه مديريت، برنامه

شيميايي كنترل پروژه درساخت طرح 

 بيکرمات سديم بود

 اميركبيردانشگاه صنعتي  5013 10/51

 )پلي تکنيك تهران(

 مهندسي صنايع

 )توليد صنعتي(

 كارشناسي

 

 مهارت
 ريزي و كنترل پروژه برنامهمديريت، هماهنگي و -5

 (PMOمديريت پروژه )دفاتر و ايجاد  (PMIS) پروژه اطالعات مديريت هاي سيستم سازي پياده و طراحي-0

 

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده

 برگزار كننده
 دورهطول 

 )ساعت(
 عنوان دوره محل برگزاري زمان

 P6نرم افزار  موسسه آموزش عالی توسعه 4490 44 موسسه آموزش عالی توسعه

 MSPنرم افزار  موسسه آموزش عالی توسعه 4491 44 موسسه آموزش عالی توسعه

 پيشرفتهدوره سرپرستی  شرکت نفت فالت قاره ايران 4494  41 شرکت نفت فالت قاره ايران

 PMBOKمديريت پروژه براساس استاندارد دوره تکميلی  شرکت نفت فالت قاره ايران 4494  11 شرکت نفت فالت قاره ايران

 PMBOKآشنايی با مديريت پروژه براساس استاندارد دوره  سازمان مديريت صنعتی 4494  16 سازمان مديريت صنعتی

 Primavera Planer (P3)نرم افزار  تهران-پارسيانشرکت نوين  4414  64 شرکت نوين پارسيان

 Primavera Expeditionنرم افزار  تهران-شرکت صدرا 4409  41 در امارات Primaveraنماينده 

 MSPنرم افزار  بوشهر-شرکت صدرا 4406  11 شرکت صدرا

 تعليمات سرپرستی بوشهر-شرکت صدرا 4406   01 سازمان فنی و حرفه اي

 کاهش ضايعات بوشهر-شرکت صدرا 4401  11 دانشگاه خليج فارس-صنايعوزارت 

 Excelو آموزش  MS-Officeآشنايی با نرم افزار  بوشهر-شرکت صدرا 4401  11 شرکت صدرا

 )خواسته ها و مستندسازي(9111ايزو  بوشهر-شرکت صدرا 4404  44 شرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايران
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 كاريسوابق و تجارب 

 ايلیگستر ا ایسامان پو شركت 
 :مدت

 50  الي تاكنون 5031سال از 

 :سمت

  عامل، عضو هيئت مديره و مشاور طراحي سيستم اطالعات مديريت پروژه ايليامدير به ترتيب 

 تجارب و مسئوليتها

 سازي سيستم  و پس از تجربه پياده قبلسال  50 از حدودPMIS شركت نفت فالت  توسعه هاي در مديريت طرح

هاي پيمانکاري، و با تاسيس شركتي  در شركت PMISو با احساس نياز به طراحي و توسعه سيستم  قاره ايران

و به همراه برادرم كه متخصص كامپيوتر است، طراحي و توسعه و تهيه سيستم اتوماسيون اطالعات  خانوادگي

هاي آن در چند شركت پيمانکاري نفت و گاز انجام  از ماژول سازي برخي پيادهتاكنون مديريت پروژه ايليا را آغاز و 

 باشد: هاي زير مي شده است. اين سيستم شامل ماژول

 )اتوماسيون سازماني )مديريت مکاتبات و جلسات و ارتباطات 

 ياصل يمناقصات و قراردادها تيريمد 

 و كنترل پيشرفت  يمديريت زمانبند 

 نهيو كنترل هز يزير بودجه تيريمد 

 مديريت بازرسي و كنترل كيفيت 

 مديريت مهندسي و كنترل مدارك 

 مديريت تداركات و خريد كاال و خدمات 

 مديريت كاال و انبار 

 اجرا تيريمد 

 يانداز مديريت راه 

 تغييرات و ادعا تيريمد 

 مديريت ريسك 

 مديريت ذينفعان 

 مديريت منابع انساني 

 ها آموخته مديريت دانش 

 

 شركت راهبردهاي هوشمند 
 :مدت

 1/0  الي تاكنون 5031سال از 

 :سمت

 ريزي و كنترل پروژه مدير برنامه 

 ها ها و روش مدير سيستم 

 تجارب و مسئوليتها

 مسئوليت اداره واحد برنامه ( ريزي و كنترل پروژه و مركز كنترل مداركDCC/VDC و هماهنگي و انجام امور )

 هاي زير: مربوط به پروژه

  پروژه عرشه سکوهاي دريايي هنگام و خطوط لوله و كابل دريايي و خشکي مربوطه بصورتEPC براي شركت نفت فالت قاره ايران 
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 بصورت پروژه بازسازي و تعميرات مخازن ذخيره نفت درجزيره خارك و تهران  چندينEPC ها و پااليشگاه تهران شركت پايانه براي 

 رت چندين پروژه تاسيساتي مختلف بصوEPC  پااليشگاه تهران و سازمان آب و فاضالب تبريزشركت نفت فالت قاره ايرانبراي ، 

  جنوبي منطقه آزاد پارسويژه ، پااليشگاه تهران و سازمان شركت نفت فالت قاره ايرانچندين پروژه راهبري و تامين نيرو با 

 هاي مختلف سيستم مديريت  بخشهاي اجرايي در  سازي مستندات و روش مسئوليت طراحي، تدوين و پياده

 PMBOK( بر اساس راهنماي PMO( و كاركردهاي سيستم و دفتر مديريت پروژه )IMSيکپارچه )

 برداري از چهار ماژول زير از سيستم اتوماسيون مديريت پروژه ايليا در  سازي، آموزش و بهره نظارت بر پياده

 هاي در دست اجرا: پروژه

 كمديريت مهندسي و كنترل مدار 

 مديريت تداركات و خريد كاال و خدمات 

 مديريت كاال و انبار 

 )اتوماسيون سازماني )مديريت مکاتبات و جلسات و ارتباطات 

 ها و روشها براي پيشنهادات فني مناقصات مختلف تهيه اسناد مرتبط با امور برنامه ريزي و كنترل پروژه و سيستم 

 

  توسعه و مهندسي و ساختمان(هاي  نفت فالت قاره ایران )مدیریت طرحشركت 
 :مدت

 51  5031الي  5030سال از 

 :سمت

 ريزي و كنترل پروژه سرپرست برنامه 

 رئيس پروژه/ هماهنگ كننده پروژه 

 تجارب و مسئوليتها

 و انجام كار در دو حيطه زيرهماهنگي ريزي و كنترل پروژه و  مسئوليت اداره واحد برنامه: 

 ها شامل اي طرحها و پروژه و تهيه گزارشات دوره  ها و مستندسازي فيزيکي و مالي پروژهريزي وكنترل پيشرفت  برنامه: 

 منطقه خارك و بهرگان يگازها و استحصال مايعات گاز آوري جمع طرح 

 سيريمنطقه  يگازها و استحصال مايعات گاز آوري جمع طرح 

 رشادت ميدان توسعه و نوسازي طرح 

 مديريت مهندسي و ساختماناي بزرگ  هاي توسعه ساير طرح 

 ساختماني، تاسيساتي، خشکي، و دريايي لوله خطوط سرچاهي، سکوهاياز جمله  ساختمان و مهندسي هاي پروژه ساير 

 غيره و بهداشتي

 توسعه فالت  يها در مديريت طرحها ريزي و كنترل پروژه سازي، نگهداري و توسعه سيستم اطالعات مديريت برنامه طراحي، پياده

شامل مطالعه وضعيت اوليه سيستم، طراحي سيستم مناسب و فرآيندهاي گردش اطالعات سيستم طراحي شده، تهيه  قاره

هاي كامپيوتري موردنياز براي هركاركرد در قالب يك سيستم  در تهيه پکيج يهماهنگ ودستورالعملهاي اجرايي و فرمتهاي موردنياز 

مديريت  ،يمديريت مکاتبات، مديريت مهندس يهاي مختلف سيستم شامل زيرسيستمها اندازي و آموزش پکيج جامع و نصب، راه

هاي  تورالعملراردادها و تهيه دسكاالها و مديريت ق يخريد، مديريت پيشرفت، مديريت مالي، مديريت تغييرات، مديريت موجود

 سيستم مديريت پروژه

  هماهنگ كننده پروژه احداث كارخانهNGL  يگازها و استحصال مايعات گاز آوري جمع طرحخارگ )بخش اصلي 

 (منطقه خارك و بهرگان

  گازها و استحصال آوري جمع طرحگاز جديد ابوذر و بهرگانسر در رئيس پروژه اتصال سکوهاي تقويت فشار 

 به سکوهاي موجود توليد منطقه خارك و بهرگان يمايعات گاز
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  صنعتي دریایي ایران )صدرا(شركت 
 :مدت

 55  5030الي  5010سال از 

 :سمت

 هماهنگ كننده پروژه 

 جانشين مدير كارگاه 

 ريزي و كنترل پروژه سرپرست برنامه 

 پروژه مدير اجرايي 

 كارشناس بهبود سيستم/ مدير كاالي پروژه 

 مسئوليتهاتجارب و 

  نفت و گاز سلمان  يسکوهاهماهنگ كننده پروژهEPC-2  زير)تهران( با كاركردهاي  صف-صدرا مشاركتدر: 

 از قبيل برنامه ها, گزارشات و كنترل پروژه  يمختلف تهيه شده توسط بخش برنامه ريز اسناد, كنترل و اصالحات الزم بر يبررس

 يدر تهيه آنها و هماهنگ يمربوطه و در صورت لزوم تهيه و يا همکار يدستورالعملها, صورت وضعيت ها وغيره و همچنين يا دوره

 صدرا و صف رخانجاتمربوطه با بخشها و كا يها

 اقدام الزم توسط افراد  يدر صورت لزوم پيگير پروژه به قسمتها و كارخانجات و يمطالعه اوليه و ارجاع مکاتبات و مدارك ورود

 پروژه و يا اصالحات آنهاو صورتجلسات  مکاتباتمسئول و همچنين تهيه 

 پروژهو مديريتي عمومي  ي, كنترل و يا اصالحات الزم بر مدارك و دستورالعملهايدر تهيه و بررس يهمکار 

  قرارداد و همچنين شرايط و الزامات در زمينه شناخت و همفکري الزم با تيم مديريت پروژه  يو همکارو بازنگري قرارداد مطالعه

 كارگاهها در مواقع الزم وبا كارفرما  يركت در جلسات هماهنگش

 كانال خروجي آب و تکميل در پروژه بازسازي  كارگاه يتمدير يريزي و كنترل پروژه و جانشين سرپرست برنامه

 :زيربا كاركردهاي  (بوشهر)نيروگاه اتمي و بخش دريايي رآكتور 

 يكارگاهو صورتجلسات و تهيه مکاتبات  يشركت در جلسات دوره ا ،يامور اجراي يهماهنگ 

  بررسي وتائيد صورت وضعيت ، صورت وضعيت ماهانهو  كارگاه يريزي و كنترل پروژه و تهيه گزارشات دوره ا برنامهانجام امور

 )اليحه تاخيرات( داليل تاخير و تمديد دوره پروژه ينهاي يگزارش توجيه تهيهو  پيمانکاران جزء

 هاي مدير اجرايي ساخت سکوAA  وAC  ميدان ابوذر در كارگاه نفتي مجتمع و نوسازي پروژه بازسازي از

 :زير( با كاركردهاي سکوساز صدرا )بوشهر

  سکوهاي نفتي نظارت و كنترل عملکرد پيمانکار اجرايي ساختAA وAC   )و ايجاد هماهنگيهاي الزم در جهت )شركت جهان پارس

 پيشبرد عمليات

  وضعيت پيمانکاربررسي و تائيد صورت 

  زيرمدير كاالي پروژه و كارشناس بهبود سيستم در كارگاه سکوساز صدرا )بوشهر( با كاركردهاي: 

  مجتمع نفتي ميدان ابوذرو نوسازي بازسازي اداره امور كاال و انبارهاي پروژه 

 ريزي و كنترل موجودي كارخانه سکوساز طراحي و بهبود سيستم انبار و برنامه 

  در كارخانه سکوساز ايزو نمودار سازماني و گردش كار و تعريف شرح وظايف جهت اجراي استانداردطراحي 

  طراحي سيستم نگهداري وتعميرات ماشين آالت وتجهيزات كارخانجات صدرا 

 در كارگاه سکوساز صدرا )بوشهر( با و نصب ساخت هاي  در برخي پروژهريزي و كنترل پروژه  سرپرست برنامه

 :زير كاركردهاي

 و  يا ريزي وكنترل پروژه در ساخت ترمينال نفتي خارگ شامل اسکله تي و سکوي بارگيري آذرپاد و تهيه گزارشات دوره برنامه

اجرايي پيمانکار و  ETPMگزارش پيشرفت مربوط به صورت وضعيت ماهيانه در بخش ساخت )پيمانکار اصلي شركت فرانسوي 

 ركت صدرا(ش
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 سکوي بازسازي  وكنترل پروژه درساخت ونصب متعلقات و ريزي برنامهF9A در ميدان فروزان )فالت مربوطه  يدرياي يگذار و لوله

 و گزارش پيشرفت مربوط به صورت وضعيت ماهيانه در بخش ساخت و نصب يا و تهيه گزارشات دورهقاره( 

 وذرنفتي اب مجتمعدرپروژه بازسازي و نوسازي  ياوليه كارگاه ريزي برنامه 
 

 شيراز-شركت جلوه گستر 
 :مدت

 1/5  5010الي  5013سال از 
 :سمت

 كارشناس طرح و برنامه 
 تجارب و مسئوليتها

  جمله كاالهاي پزشکيتهيه طرحهاي توجيهي جهت اخذ موافقت اصولي صنايع كوچك از 

 

 شيراز-جهاد خودكفایي سپاه 
 :مدت

 1/5  5010الي  5013سال از 
 :سمت

 كارشناس طرح و برنامه 
 تجارب و مسئوليتها

 و غيره انه در صنايع چوب، قفل، رگوالتورطرح ايجاد صنايع و طراحي كارخ 

 

 تهران-گروه صنعتي آژ 
 :مدت

 5013الي  5013سال از  يك 
 :سمت

 كارشناس طرح و برنامه 
 تجارب و مسئوليتها

 طرح ايجاد صنايع و طراحي كارخانه در صنايع چرم و كفش 


