
 

 : تحصیالت

 مدرک کارشناسی 

 9331-9312در طی سالهای ی واحد تهران جنوب/ المدانشگاه آزاد اس -رنامه ریزی و تحلیل سیستمب -مهندسی صنایع 

 مدرک کارشناسی ارشد 

 9313سراسری کارشناسی ارشد سال در کنکور  54کسب رتبه ی 

 هرانکده مدیریت دانشگاه تدانش –تحقیق در عملیات  –مدیریت صنعتی 

 مهارتهای علمی 

  با مفاهیم زمان بندی و کنترل پروژهآشنایی  . 

  با اصول گستره مدیریت پروژه  نسبی آشناییPMBOK2008 . 

  تسلط بر نرم افزارMS Project )دارای مدرک رسمی از سازمان مجتمع فنی تهران (  . 

  آشنایی با نرم افزارPrimavera P6 )دارای مدرک رسمی از سازمان مدیریت صنعتی (  . 

  تسلط بر نرم افزارPrimavera P6 . )دارای مدرک رسمی از سازمان مجتمع فنی تهران ( 

 آشنایی نسبی با نرم افزار با استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه و نسبی آشناییmaster Pert  . 

  ساپ –آشنایی نسبی با سیستم اطالعات پروژه  . 

  شکست کار و مدیریت پروژه ) سازمان آریانا( را ساختاآشنایی ب، دارای مدرک . 

  زمان بندی و مدیریت پروژه ) سازمان مجتمع فنی تهران(،  دارای مدرک  . 

    دارای مدرک بین المللیPMP / PMI-SP از سازمان بین المللی مدیریت پروژه 

  آشنایی با نرم افزارهایMicrosoft Office  . 

  آشنایی با کاربرد نرم افزارExcel  تحلیل داده، فرمول نویسی و زمان بندی در  . 

  آشنایی نسبی با نرم افزارهایEasy fit  وMinitab  . 



 مدیریت زنجیره ی بحرانی "آشنایی با مفاهیم و اصول نوین مدیریت پروژه (CCPM)"  . 

  آشنایی با مفاهیم و اصول به کارگیری تئوری محدودیت هاTOC  . 

 تجارب کاری

  همکاری و مشارکت در چاپ کتاب کاربردExcel 9331 / در اقتصاد مهندسی  . 

  پارس جنوبی : 29و22فاز  – مهندسی و ساختمان صنایع نفتکارآموزی در گروه شرکت های 

 . کنترل پروژه در پروژه های نفت و گازبا آشنایی نسبی  .1

 .  (Work Flowآشنایی با دیسیپلین های گوناگون و روند تولید مدارک دیسیپلین ها ) .2

 .  و کاربرد آن در عمل کنترل فعالیت ها  Action Planآشنایی با انواع مدارک مهندسی از جمله  .3

 .  و اصول آن EPCانواع قراردادها از جمله قراردادهای آشنایی نسبی با  .4

 .  پارس جنوبی 29-22همکاری در مراحل آغازین پیاده سازی مدیریت ریسک در بخش مهندسی فازهای  .5

 تا کنون 13/ اردیبهشت  -در موسسه آموزش عالی ماهان  اقتصاد خرد و کالن درس استاد انحصاری 

 تا کنون 14/ مرداد  آسیا فن و تدبیر شرکت کارشناس تیم کنترل پروژه در 

  واحد مهندسی در شرکت  –کارشناس ارشد تیم کنترل پروژهOIEC Group  پارس جنوبی /  29 – 22/ فاز

 تا کنون 19اردیبهشت 

 مشکالت و محدودیت های پیاده سازی بررسی  :  کارشناسی ژه پایانیروپ ( روش مدیریت زنجیره ی بحرانیCCPM )

 در ایران.  محدودیت هاو تئوری 

 : عه ) مورد مطالدر پیش بینی زمان تاخیر پروژه ها کاربرد الگوریتم های داده کاوی  موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

 شرکت ملی نفت ایران( EPC: پروژه های 


