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 سوابق تحصیلی

 عمران-کارشناسی مهندسی عمران  -توليد صنعتی دانشگاه امام حسين )ع(   -کارشناسی صنایع 

 )پلی تکنيک(اميرکبير صنعتی از دانشگاه مهندسی و مدیریت ساخت - عمرانکارشناس ارشد 

 تجربیات کاری و حرفه ای

 تا کنون  98 سال: تدبیر اقتصاد مجدشرکت 

 سيستم ها و روش ها  ،: رئيس اداره برنامه ریزی سمت

   و سيستماتيک نمودن آن فرمها ،دستورالعملها ف،یشامل ساختار، شرح وظا مدارک و مستندات، فرایندهای سازمانو برنامه ریزی  مدیریت شرح کار:

   98تا  95 سال: سازه یمامشرکت 

  )توسعه غربی ایران مال(  المللی ایرانبينمجموعه مرکز تجاری، مالی ا و روش ها در پروژه ه: سرپرست سيستم  سمت

ها، استانداردها و سایر مدارک و ها، دستورالعملنامهها شامل آیين)ساختار و زیرساخت ها و فرآیندهای پروژهستقرار کليه سيستمتدوین و اشرح کار: 

 ((PMISيرپوینت )و ابزار ش BPMSبا رویکرد  های اطالعاتیافزارها و سيستممستندات پشتيبان و نرم

 شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران معاونت فنی و زیربنایی مستقر در دفتر مدیریت پروژه مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه  :سمت 

 ،شناسی آسيب شناسایی،جاری شرکت راه آهن ج.ا.ا و  همچنين و مناقصات  قرارداد ها،برنامه ریزی و کنترل و پروژه در خصوص پروژه  شرح کار:

  سازمانی اطالعات مدیریت فرایند و در نهایت پياده سازی های معاونت فنی و زیربنایی شرکت راه آهن ج.ا.ا وژهپر، تهيه و تدوین دستورالعمل بهبود

 P3Oاستقرار  با رویکرد EPMسامانه در 

 94-95 سال: شرکت مهندسین بناساز آروین 

 پروژه های شرکت آروین  )نظارت، کنترل پروژه، بازاریابی و فروش خدمات اجرا و پيمانکاری(سمت: سرپرست دپارتمان توسعه در زمينه 

   93تا  92 سال: شرکت بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان

 سرپرست برنامه ریزی و سيستم ها و روش هاسمت : 

شهر جدید پردیس به همراه آماده سازی راه و معابر و  9و 5واحدی فاز های  10000مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه مسکونی شرح کار : 

 کارفرما شرکت عمران شهر جدید پردیس–تاسيسات زیربنایی 

   92تا  91 سال:  ساتروپات پل مشاور مهندسینشرکت 

  سرپرست کنترل پروژه سمت : 

 شهرداری تهران و عمران سازمان مهندسی -امام علی )ع(  بزرگراه برنامه ریزی و کنترل پروژهمدیر شرح کار: 

 90-89سال:  راه و ترابری استان تهران( ادارهPMO شرکت فراگستر فناوری اسپادانا)مشاور 

 پروژه  سرپرست دفتر مدیریت : سمت
   راه سازی اداره راه استان تهران در پروژه هایریزی و کنترل پروژه برنامهو خدمات اجرایی  خدمات استقرار نظام مدیریت پروژه:  کارشرح 

   88 و 86سال:  داده پردازان دورانشرکت 

 88-87سال  – شرکت فرابERP سيستم اطالعاتی کنترل پروژه  برنامه ریزی وسرپرست :  سمت

 86سال - و کنترل پروژه فيلترینگ ملی شرکت ارتباطات زیر ساخت )وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات( یبرنامه ریزمدیر 

  87 :سال شرکت خدمات انفورماتیک راهبر

شرکت خدمات انفورماتيک  -مستغالت کشور )وزارت بازرگانی( شتيبانی فنی و اجرایی طراحی سيستم  اطالعات مدیریت امالک وکارشناس پسمت :

 راهبر )وابسته به وزارت بازرگانی(

 توانمندی ها و مهارت هاگواهینامه ها ،

 توانمندی ها و مهارت ها:
 MS Office(Excel, Visio, Access,..)و  MS Project، 6P، AutoCADافزارهای  نرممهارت کار با 

 (...ترخيص و ، حمل وپروفرما ،اینکوترمزها ،مراحل خرید خارجی از ثبت سفارشآشنایی به خرید خارجی )

 CRMآشنایی به مهندسی مجدد، بيزنس پلن ، بيزنس مادلينگ ، امکانسجی و سيستم مدیریت ارتباط با مشتری 

   ICB , PMBOKهای مدیریت پروژهدبه استاندارآشنایی 

  Rational Roseو  SA آشنایی به نرم افزارهای و Paradigm Suite  Visualو EAتحليل سيستم  افزارهای نرممهارت کار با 

 .پياده سازی مهندسی ارزش و اجرای مهندسی ارزش در پروژه احداث سه دستگاه آسایشگاه پرندک



 

 

  BPM وERP آشنایی به سيستم های

 (Process Makerداخلی و خارجی اعم از )فراگستر، شبکه فردا،  BPMSآشنایی به نرم افزارهای 

 RUP-UMLآشنایی به متدولوژی 

  (FIDIC)  و ... EPCآشنایی با انواع سيستم های اجرای پروژه شامل سه عاملی و مدیریت طرح و 

 آشنایی به متره برآورد و آناليز بها و دسپلين های شرکت در مناقصات

 آشنایی با مبانی حقوقی قراردادها و شرایط عمومی پيمان 

  Claim Managementدر پروژه ها و مباحث مربوط به  Claimا بآشنایی 

 EPCپروژه های  در Change managementآشنایی با 

 : گواهینامه ها
 از انستيتو ایز ایران Primavera Project Plannerافزار نرممدیریت و کنترل پروژه با  دارای گواهينامه

 کار و تامين اجتماعیوزارت  -شرکت توسعه آفرینان فردا -ساعت 80 -)مدیریت پروژه( دارای گواهينامه کارآفرینی تخصصی

 در ایران MICشرکت  نمایندگی از  ISO9001 -2000سيستم مدیریت کيفيتمستند سازی و مميزی داخلی گواهينامه  دارای

 گذراندن دوره مدیریت و بازطراحی فرایندها توسط مهندس آشتيانی از شرکت پژوهشی صنعتی آریانا

  مدرس دکتر راشدی –دارای گواهينامه دوره جامع بازرگانی 

 و مشاورهتدریس   

 (روش اجرای ساختمان،مهندسی سيستم،برنامه ریزی و کنترل پروژه،مدیریت ساختاصول )دروس–94تا  91سال-استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر 

 دانشگاه تهران – "مدیر پروژه"فصلنامه علمی تخصصی  نویسنده و عضو هيئت تحریریه 

 شرکت نوآوران ارتباطات دوران در برنامه ریزی و کنترل پروژه تدریس   

 موسسه خوارزمی تدریس در 

 :ی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهرانها و بهبود فرایندهاپروژه طراحی استراتژیمشاور تحليل و طراحی در  -96شرکت آیين  سال 

 :پل شهيد زین همسطح بزرگراه امام رضا ريتقاطع غمشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های بزرگراه دولت آباد،  -94و  96موسسه شهيد رجائی سال ،

 الدین

 :سازمان مهندسی و عمران  -مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه )در مطالعات تکميلی ترافيکی تونل شهيد صياد شيرازی ( -95و  94دکتر نادران سال

 هرانشهرداری ت

 مشاور تحليل و طراحی فرایندهای بازرگانی بين الملل و بازرگانی داخلی  و همچنين  فرایندهای پشتيبان اعم از  - 94سال : شرکت ارمغان تجارت اسپادانا

 BPMSاداری و منابع انسانی  با استفاده از سيستم مدیریت فرآیند

  شهرداری تهران 20واحدی در منطقه  150مجتمع مسکونی مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه-93آتش کاو سال: شرکت  

 مقاالت و تحقیقاتتالیفات، 
    98و  97سال  -انتشارات سخنوران -المللی ایران )توسعه غربی ایران مال(مجموعه مرکز تجاری، مالی بين کتاب مختص به پروژه 5 تاليف

 انتظار درها( و چارچوب هاپست)شامل نصب وال  ینيبلوک چ یاجرا روش -

 بروش اجرای جمع آوری و انتقال فاضال -

 یفوالد یهاو عرشه یساخت و نصب اسکلت سازه فلز روش -

 پایدارسازی برج روش اجرای  -

 برجابزار دقيق روش اجرای  -

 ISI PAPER: Technical Documentation in Civil Engineering on the Basis of Information Software System 

European Journal of Scientific Research- Manuscript No.:EJSR-2013-7482 

 ( ایران 3عاملی( و ساخت ) 2مقایسه تطبيقی منشا و علل ادعاهای قراردادی موجود در قراردادهای طرح و ساخت )هشتمين کنفرانس بين المللی  -عاملی

 1391 -مدیریت پروژه

 دومين کنفرانس ملی مهندسی و  -تعيين وضعيت های بحرانی در مدیریت بحران با استفاده از منطق فازی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زاهدان

 1391-دانشگاه صنعتی اميرکبير –مدیریت ساخت 

 1391-شگاه صنعتی اميرکبيردان –دومين کنفرانس ملی مدیریت ساخت  -مدل مدیریت ارزش در مراحل مختلف صنعت ساخت و ساز 

  1391 -نهمين کنگره مهندسی عمران –مميزی عملکرد مدیریت بحران در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زاهدان با استفاده از منطق فازی 

 1390-تدوین سيستم اطالعاتی نرم افزاری جهت مستند سازی فنی پروژه های عمرانی -پایان نامه کارشناسی ارشد 

 1389-نشریه فنی و مهندسی پيام ایمنی  –منی در فاز حفاری تونل مدیریت ای 

 آشنایی با زبان های خارجی

 محاوره، مکاتبه  ،خواندن - متوسط زبان انگلیسی :

 محاوره، مکاتبه ،خواندن - خوب:  زبان عربی


