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تحصیالت :

سال تحصیلیرشتهنام دانشگاهمقطع
1389–1385تکنولوژي صنعتی–مهندسی صنایع دانشگاه بین المللی آزاد اسالمی قزوینکارشناسی

1394–1391مدیریت سیستم–مهندسی صنایع دانشگاه بین المللی آزاد اسالمی قزوینکارشناسی ارشد
در رشته مهندسی صنایعنفر اول کنکور ورودي دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی

18,5نمره پایان نامه کارشناسی : موضوع پایان نامه کارشناسی : تعمیرات  نگهداري شرکت کاشی ایرانا    
نگهداري-محل کار آموزي : کاشی ایرانا با مسئولیت تعمیرات 

تکنیکازاستفادهباتامینزنجیرهدردانشمدیریتسازيپیادههايحلراهبنديرتبهوجدیدمدلارائهموضوع پایان نامه ارشد : 
AHP- ELECTEREفازيمحیطدر

16,53معدل کارشناسی ارشد : 



تجربه کاري در محیط صنعتی
سالعنوان شغلیمحل کار

تاکنونEXCEL20161393،کاربرد ریاضی در، برنامه ریزي تولیدریاضیات، احتمالدروسدانشگاه دراستاد دانشگاه صدرا

شرکتپروژهکنترلوریزيبرنامهمدیرشرکت بلند پایه آذر
پایپینگ در پاالیشگاه نفت تهرانوفیلتراسیونسولهاحداثپروژه
اي جیرفتپروژه پایانه فرآوري و صادرات میوه و محصوالت گلخانه
تهرانسازيروغنپاالیشگاهمخازنمحوطهحایلدیواراحداثپروژه

ا کنونت-1395
پیاده سازي دفتر 

PMO

شرکت احجام سازه(مدیریت طرح)

–بتاجاهايپروژهطرحمدریت(
-تهرانمیالدبرجطرحمدیریت
)ابنیهبخشدر1رتبهداراي

)چیتگرساختمانیواحدي4500پروژه(سایتدرشرکتپروژهکنترلوریزيبرنامهمدیر
صفافلزيهايسازهشرکتپیمانکارتوسطفلزياسکلتنصبوساختپروژه
ماهانراهسامانشرکتپیمانکارتوسطساختمانیبلوك9برداريگودپروژه
بلوكصفرترازتاطبقه6ساختوفونداسیونتقویتپروژهD0 وD2 توسط

پیمانکار معیارسنج
بلوكصفرترازتاطبقه6ساختوفونداسیونتقویتپروژهD3ار توسط پیمانک

ایرانگسترش صنعت
 بلوك تیپ 6پروژه طراحیNتوسط مشاور تدبیر ساحل پارس
بلوك تیپ 3پروژه طراحیDتوسط مشاور باوند

1395-1395

پیاده سازي دفتر 
PMO

1شرکت تونل سد آریانا(داراي رتبه 
در بخش سد سازي)

مرکزي(کلیه گزارشات)مدیر برنامه ریزي و کنترل پروژه شرکت در دفتر 
م(ق-پروژه مقاوم سازي پل هاي راه آهن مسیر اسالمشهرEPC(
 ندرعباس(ب-پروژه مقاوم سازي پل هاي راه آهن مسیر بافقEPC(
)پروژه تقاطع غیر همسطح ولیصر شهر کرجEPC(
 استقالل شهر کرجوپروژه جمع آوري آب هاي سطحی خیابان بهشتی
 در کشور تاجیکستانپروژه سد و نیروگاه راغون

1395-1394

پیاده سازي دفتر 
PMO

PROJECT SERVERمسئول راه اندازي کنترل پروژه تحت سرور براي اولین بار(راه آهن جمهوري اسالمی ایران 2013(
EPM2013& SHAREPOINT 2013

1394-1393
پیاده سازي دفتر 

EPM
193-1392کنترل پروژهکارشناس برنامه ریزي و شرکت مهندسین مشاور مترا

شرکت فرهیختگان جوان(وابسته به 
وزارت دفاع)

SharePoint1392-1391مسئول راه اندازي مدیریت سیستم توسط نرم افزار 

1390-1391مسئول برنامه ریزي و کنترل پروژهدریاچه مصنوعی چیتگر تهران

1387ناظر فنیشرکت فنی مهندسی آتی شار مهر

1388کار آموز تعمیرات نگهداريایراناکارخانه کاشی

تجربه کاري در محیط آموزشی
تاکنون1393مقاله با همکاري دانشجویان150بیش از ISIتهیه ترجمه مقاالت دانشگاه صدرا

موسسه آموزشی خانه عمران(برند 
)93برتر آموزشی سال

PROJECT SERVERتدریس دوره آموزشی  2013)EPM 2013(1394

MSP20131394دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار تدریس808موسسه آموزشی 

1394آهنراهپرسنلبرايپروژهکنترلمفاهیمآموزشدوره2تدریسراه آهن جمهوري اسالمی ایران

1392ی الکترونیکیمنابع انسان-مدیریت دانش–ارائه مقاله با موضوع : محاسبه قابلیت اطمینان دانشگاه قزوین
1393تدریس دروس کنترل موجودي و طراحی واحد صنعتی در مقطع کارشناسی ارشدموسسه آموزشی خوارزمی

1393در مقطع کارشناسی1تدریس درس تحقیق در عملیات موسسه آموزشی فرهیختگان
1394دروس معادالت دیفرانسیلتدریس خصوصی



هامهارت ها و گواهینامه 
هامهارت

 پیاده سازي سیستمEPMوب تحتپروژهکنترلMSP SERVER (پیشرفته)
تکنیکبراساسپروژههزینهودرآمدکنترلوریزيبرنامهEVM(متوسط)
تهیه –کالن ، تفصیلی، پروژه (پیشرفته)زمانبنديبرنامهPMS(پیشرفته) تهیه –پروژهCBS ،WBS(پیشرفته)پروژه
 صورت وضعیت ، صورت وضعیت تعدیل(پیشرفته)تهیه
(پیشرفته) تهیه کلیه گزارشات مصور،روزانه،ساالنه،جامع و طرح هاي توجیهی،تراز مالی
 شرح خدمات مدیریت طرح14تهیه برنامه زمان بندي بر اساس
 تهیه متدولوژي الزم جهت ارائه شرح خدمات مدیریت طرح (مانندHSE(پیشرفته)ل مدارك اسناد و غیره...)، کنترل کیفیت ، کنتر
(پیشرفته)تهیه و بررسی الیه تاخیرات در بخش قراردادي
(پیشرفته) تهیه و بررسی الیه تاخیرات در بخش طراحی
و بررسی الیه تاخیرات در بخش اجرایی (پیشرفته)یههت
(پیشرفته) تهیه و بررسی الیه تاخیرات در بخش مالی
 (مانند نحوه محاسبه پیشرفت پروژه)(پیشرفته)روش کاري در بخش کنترل پروژهتهیه دستور العمل و
 نرم افزارTeam Founda on Server 2012(معمولی)
 ،نرم افزارهاي اتوماسیون اداريWord-Excel-Visio-Power Point-(پیشرفته)
 نرم افزار هايMSP 2013–P6 v 8.3 (پیشرفته)–COMFARIII (معمولی)–CAD-(معمولی)
 (پیشرفته) تهیه کزارش هاي داشبردي –تهیه گزارش هاي مدیریتیEXCEL(متوسط)
 (متوسط) نرم افزار تدبیر (معمولی)–تهیه آرشیو اطالعات پروژه(پیشرفته)–جمع آوري اسناد شرکت در مناقصات
 بر اساس مدیریت محتوا جومال ( پیشرفته)–(پروژه هاي عمرانی) شرکت و به روز رسانی سایت هاي اینترنی تهیه
(متوسط) تهیه و ساخت انیمیشین هاي عمرانی
 نرم افزارCRM 2015Microsoft(معمولی)
نرم افزارSPSS(معمولی)
 ( پیشرفته)حسابداري)–انبار –(کنترل موجودي نرم افزار تیز پرداز
( پیشرفته)( بر اساس کارهاي انجام شده و کارهاي خاتمه یافته)تهیه و ساخت رزومه و کاتالوگ شرکت هاي عمرانی

هاگواهینامه
افزار نرمباپروژهکنترلتخصصیدورهگذراندنMSP2013)60 ((داراي مدرك دوره)–مجتمع فنی –ساعت
6افزارنرمباپروژهکنترلتخصصیدورهگذراندنPrimavera)30 ((داراي مدرك دوره)–مجتمع ایرانیان–ساعت
5مدیریت پروژه بر اساس استانداردتخصصیدورهگذراندن- 2016PMBOK)20((داراي مدرك دوره)–مجتمع پارسیان -ساعت
تخصصی استقرار دفتر مدیریت پروژه دورهگذراندنPMO)8 ((داراي مدرك دوره)–مجتمع آموزشی آریانا -ساعت
افزار نرمباپروژهکنترلتخصصیدورهگذراندنMSP SERVER2013)EPM (-(داراي مدرك دوره)–مع آموزشی پارسهمجت
تاخیرات –تخصصی مدیریت ادعا دورهگذراندن-CLAIM)15 ((داراي مدرك دوره)–مجتمع آموزشی آریانا -ساعت
6افزارنرمباپروژهکنترلتخصصیدورهگذراندنPrimavera)20 ((آموزش محور) –دوره هاي آموزشی فرادرس–ساعت-)بدون مدرك(
افزار نرمباپروژهکنترلتخصصیدورهگذراندنEXCEL)30 (بدون-(آموزش محور) –دوره هاي آموزشی فرادرس–ساعت)مدرك(
افزار نرمباپروژهکنترلتخصصیدورهگذراندنMSP2013)20 (بدون-(آموزش محور) –دوره هاي آموزشی انیاك–ساعت)مدرك(
مدرك(بدون-(آموزش محور) -ساعت)10(حسابداري)–انبار –(کنترل موجودي نرم افزار تیز پرداز تخصصیدورهگذراندن(



هامهارت ها و گواهینامه 


