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  PMP, PMBOKحوزه 

     مدرس: درباره

ا هتیعمده فعالباشم. هاي مدیریتی میسازي سیستمپیاده آموزش و زمینهسابقه اجرایی در  سال 10 بیش از اینجانب داراي
که طرف قرارداد با سازمانهاي  بوده مدیریتی هاي مشاورشرکتو یا در هاي عمرانی در شرکتهاي عمرانی مجري مگاپروژه

ژه، مدیریت پرو هايسیستم سازياي به آموزش و پیادهفعالیت حرفهدر طول مدت . اندپیمانکاري، تولیدي و خدماتی بوده
 تعهد به ارایه باالترینام. معماري سازمانی پرداخته ، مدیریت فرآیندها ومدیریت استراتژیک، مدیریت کیفیت و تعالی

 .باشدمی مایسرلوحه فعالیتهاي حرفههمواره خدمات  انجامپذیري در انعطاف خالقیت و ،کیفیت
 

  :آن اخذ سال و ايحرفه و تحصیلی مدارك

 1400سال  -  دانشگاه آزاد اسالمی قزوینصنایع،  –ي مهندسی صنایع ادکتر •
 1394سال  -دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ،صنایع - سی صنایعکارشناسی ارشد مهند •
 1389سال  – دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ،تولید صنعتی -مهندسی صنایع  کارشناسی •
  :تدریس سوابق

  PMPآمادگی آزمون ،PMBOK 7استاندارد  مدیریت پروژه بر اساس -
 ICB 4استاندارد  مدیریت پروژه بر اساس -
 ISO 25002استاندارد  بر اساس مدیریت پروژه، طرح و پورتفلیو   -
  BPMمدیریت فرآیندهاي کسب و کار    -
 ISO 9001, 45001, 14001استاندارهاي سیستم مدیریت یکپارچه  -

 و سایر سازمانهاي دولتی و خصوصی مجتمع فنی تهرانشرکت سماتک،  در
 

  :اجرایی سوابق •

 پتروشیمی غدیر -عارضه یابی حوزه مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک •
 باغ فردوس ایرانیان شرکت -(محاسبه بهاي تمام شده)  پروژه اطلس مال نیاورانمدیریت هزینه  •
سازمان مهندسی و  - EPCو قراردادهاي  PMBOKها بر اساس مستندسازي و ثبت انواع درس آموخته •

 عمران شهر تهران (شهرداري تهران)
(شهرداري وعمران شهر تهرانسازمان مهندسی -PMBOKپروژه بر اساس استاندارد مدیریت یابیعارضه •

 تهران)
 شرکت سپاسد –مدیریت هزینه پروژه  طراحی و پیاده سازي سیستم •
قراردادهاي فرعی و  ازبیلت، ، تاخیرات، صورت وضعیت،ادعاطراحی و پیاده سازي نظامنامه مدیریت قراردادها ( •

 شرکت سپاسد  -...)
 شرکت ساختمانی لوتوس -یابی سازمانی عارضه •



 پایهشرکت بلند  –BSCبر اساس متد  نآپیاده سازي ریزي استراتژیک و برنامه •
 د پایهرکت بلنش –و معماري سازمانیمدیریت فرآیندها شامل شناسایی و مهندسی مجدد فرآیندها  •
 شرکت بلند پایه -ISO 9001استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس  •
 متروي تهران 7پروژه خط  – PMBOKبر اساس  طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت پروژهعضو تیم  •
 شرکت توسعه نوآوري شهر (بانک شهر) - PMOمشاور استقرار  •
 پژوهشگاه نیرو – EPCهاي اسناد مناقصه براي واگذاري پروژهتهیه تیپ  •
 پروژه سد عباس آباد بانه –تهیه برنامه زمانبندي با تخصیص منابع  •
  شرکت سپاسد – تعالی سازمانو  سیستممدیر  •
 پایهشرکت بلند -تعالی سازمانی برنامه ریزي راهبردي و مشاور  •

 

 

 


