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 تجربیات کاری

 تا کنون  92از تیر ماه 

 شرکت سرآمدسازان مدیریت پروژه آیندگان مدیر ارشد اجراییرئیس هیات مدیره، 

 های مدیریت کیفیت مشاوره و استقرار سیستمISO 9001 شغلی ، ایمنی، بهداشتISO 45001 سیستم و

، سبستم   ISO 28000امنیت در مدیریت زنجیره تامینمدیریت  ، ISO 14001محیط زیست مدیریت 

 ISO 31000مدیریت ریسک 

 های تعالی مدیریت پروژه نظیر مشاوره و استقرار سیستم مدیریت پروژه بر اساس مدلPEM  و تهیه

 اظهارنامه شرکت در جایزه ملی مدیریت پروژه

  سر ارزیاب جایزه ملی مدیریت پروژه 

 و  21500ه بر اساس استانداردهای ایزو آموزش مدیریت پروژPMBOK® 

 های پروژه محور های مدیریتی در شرکتاستقرار سیستم 

  مدرس مورد تایید نماینده مجاز آموزشیPMI® 

  همکار استراتژیک شرکتSchemaZone کانادا 

  همکار استراتژیک شرکتCanada Professional Business Services  

  بودجه انجمن مدیریت پروژه ایرانعضو کمیته برنامه و 

 تاکنون 97از فروردین ماه 

 شرکت مهندسین مشاور آرمان صنعت ایتوک دار و سهامعضو هیات مدیره 

 گذاری بانکطالعات امکان سنجی، مشاوره مهندسی و مشاوره مدیریت، عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایهانجام م

 هابر اجرای پروژه انجام مطالعات امکان سنجی و نظارت

 تاکنون 93از بهمن ماه 

 آلمان DQSهای مدیرتی در شرکت سر ممیز سیستم

با  21500ایزو  مدیریت پروژه بر اساس و 45001، ایزو 14001، ایزو 9001های مدیریتی نظیر ایزو سرممیز سیستم

 برتر ایران های سازماناز تجربه ممیزی 

 98تا بهمن ماه  97از دی ماه 
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 ها، موسسه جهاد نصرها و روشمدیر سیستم

 97تا شهریور ماه  96ز شهریور ماه ا

 الل ایرانزهماهنگ کننده، پروژه تصفیه خانه آب سرنی، جانشین مدیر پروژه، تصفیه خانه آب داراب،  شرکت 

   96تا شهریور  95از خرداد ماه 

 

 کاال، شرکت دیجی HSEمدیر 

 کاال و استقرار سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست جیدر شرکت دی HSEایجاد واحد 

   95تا شهریور  94از اردیبهشت ماه 

 

 مدیر عامل، شرکت مهندسی و تجهیزات بارمان انرژی

های نفت و گاز، پتروشیمی و های مهندسی و تامین تجهیزات پروژهانجام پروژهمدیریت استراتژیک، مدیریت بازاریابی، 

 ،نیروگاهی

   94تا اردیبهشت  88از بهمن ماه 

 

 ، شرکت زالل ایران QHSEمدیر 

ایمنی، بهداشت  مدیریت پروژه، مدیریت های مدیریت کیفیت،شرکت زالل ایران، استقرار سیستم QHSEایجاد واحد 

  محیط زیست،  مدیریت و

  88تا بهمن  86از دی ماه 

 

 ، شرکت زالل ایران QCمدیر و سرپرست 

 EPC هایکنترل کیفیت در پروژه اجرا و مدیریت

  86تا دی ماه  84ماه  تیرز ا

 

 ، شرکت زالل ایران QCکارشناس 

 مطابق الزامات قراردادی و برنامه بازرسی و تست EPCهای های مرتبط با پروژهانجام بازرسی

 تحصیالت 

 2012تا  2011سال 

MBA  صنعتی آریانا( -عملی و پژوهشی )موسسه سریرامدیریت پروژه، موسسه آریانا، دانشگاه عملی 

 A+کسب گواهی با درجه 
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  2003تا  1999سال 

 بریزسرامیک، دانشگاه ت -مهندسی مواد

 رامیک در دانشگاه تبریزس -تاسیس انجمن علمی مهندسی مواد

 هامهارت

 های محیط زیست و ایمنی استقرار سیستم 

 های مدیریتیآموزش سیستم 

 رهبری تیم پروژه 

 گری و استقرار سیستم مدیریت پروژهمربی 

 تعالی سیستم مدیریت پروژه و مدیریت کیفیت 

 ریزی کسب و کار برنامه 

 هاها و گواهینامهفعالیت

 ای پروژه مدیریت حرفهPMP  از موسسهPMI  آمریکا 

 های مدیریت کیفیت سر ممیزی سیستمISO 9001 مدیریت محیط زیست ،ISO14001  مدیریت بهداشت و ،

از شرکت   ISO21500و مدیریت پروژه  ISO 28000، مدیریت امنیت در زنجیره تامین ISO 45001ایمنی 

DQS  اکنون ت  93شرکت معتبر از سال  50زی بیش از آلمان و ممی 

  ارزیاب ملی و بین المللی مدیریت پروژه بر اساس مدلPEM  سال،  5مدتو همکار انجمن مدیریت پروژه ایران به

های کاندیدای جایزه چهار دوره ارزیابی از پروژهزش، ترویج و گردهمایی و برنامه و بودجه، های آموفعالیت در کمیته

 ملی مدیریت پروژه

 های های مدیریت پروژه و مدیریت کیفیت با همکاری شرکتتدریس دورهDQS ، DAS  زیما، گروه آموزشی و ،

 ®PMIنماینده مجاز آموزشی  PMaspireو مشاورین پارسه 

 های مرتبط در تجربه اجرا:لیست پروژه

 پکیج فاضالب صنعتی پتروشیمی کرمانشاه -

 پکیج آب صنعتی پتروشیمی رازی -

 1توسعه سیستم تصفیه خانه پتروشیمی فجر  -

 تصفیه خانه شهری الرستان -

 تصفیه خانه صنعتی فاضالب گازی پاالیشگاه کیش -

 LNGپکیج های تصفیه فاضالب صنعتی پروژه ایران  -

 2بزرگترین تصفیه خانه صنعتی ایران در پتروشیمی فجر  -

 پروژه فاضالب شهر قم،  -

 پروژه تصفیه خانه آب شهر کرمان -

 پروژه تصفیه خانه شهر داراب -
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 پروژه تصفیه خانه شهر سرنی -

 جنوبیپارس  10و  9پروژه پکیجهای تصفیه آب و فاضالب صنعتی فاز  -

 پارس جنوبی21و  20پروژه پکیجهای تصفیه آب و فاضالب صنعتی فاز  -

 پارس جنوبی 12پروژه پکیجهای فاضالب صنعتی فاز  -

 پارس جنوبی 19های تصفیه فاضالب صنعتی فاز پروژه پکیج -

 

 های مشاوره مديريت:لیست پروژه

 9001شرکت پارسانیان انرژِی، مشاوره مدیریت کیفیت ایزو  -

 21500مهندسی آگاهان، مشاوره مدیریت پروژه ایزو شرکت  -

 شرکت رهاب، پروژه احداث زیر ساخت فرودگاه امام خمینی، مشاوره مدیریت پروژه  -

 های مرزی وزارت جهاد کشاورزی، مشاوره مدیریت پروژه، جایزه ملی مدیریت پروژه تندیس بلورینمجری طرح آب -

 شرکت مهر نیک، مجری طرح متانول مکران، مشاوره مدیریت پروژه  -

 

 سوابق آموزشي و ممیزی:لیست 

 به صورت آنالین و مجازی در ایران 21502و ایزو  21500ی مدیریت پروژه بر اساس ایزو برگزاری اولین دوره 

 9001ایزو  برگزاری چندین دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات 

  31000برگزاری دوره مدیریت ریسک بر اساس ایزو 

  45001برگزاری دوره الزامات مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ایزو 

  14001برگزاری دوره الزامات مدیریت محیط زیست ایزو 

  28000برگزاری دوره الزامات مدیریت امنیت در زنجیره تامین 

  های شرکت برتر ایران طی سال 10، ممیزی و آموزش بیش از  1393از سال  21500تجربه ممیزی و آموزش ایزو

 تاکنون 93

 های گذشته توسط ایشان صورت پذیرفته است به قرار هایی که  با مشاوره، آموزش و ممیزی در ساللیست شرکت

 باشد:ذیل می

و ممیزی استاندارد  21500ایزو  کاربردی مدیریت پروژه بر اساس شرکت مشاوره مهندسی تهران فرآیند دنا ) آموزش-

 ( 21500ایزو 

 (GC-Mark Project Managementو  21500شرکت مشاوره مهندسی فرآیند سازان انرژی ) ممیزی ایزو -

تمرین به همراه  21500ایزو  کاربردی مدیریت پروژه بر اساس  شرکت مشاوره مهندسی سازه پردازی ایران ) آموزش-

 ( 21500ممیزی ایزو  و رفع اشکاالت اجرای پروژه در سه پروژه نمونه در حوزه نفت و گاز و دریایی، 

  در پروژه احداث زیر ساخت فرودگاه امام(  21500رما ) مشاوره و آموزش ایزو شرکت پیمانکار پارس گ-
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یت پروژه به ارکان طرح شرکت مشاوره های مرزی، وزارت جهاد کشاورزی، ) مشاوره و آموزش مدیرمجری طرح آب -

مهندسی آشناب و شرکت سماوات، زیر مجموعه قرارگاه خاتم االنبیا، تهیه اظهارنامه جایزه مدیریت پروژه و برنده 

 جایزه بلورین مدیریت پروژه( 

پروژه بر  ت، استقرار سیستم مدیریت پروژه و تهیه اسناد مدیری21500شرکت مشاوره مهندسی رهاب )آموزش ایزو  -

 اساس الزامات سازمان برنامه به صورت ماهیانه( 

سال، برنده جایزه نقره مدیریت پروژه در  5به مدت  21500) آموزش و ممیزی ایزو  OIECگروه  ODCCشرکت -

 پروژه احداث تصفیه گازوئیل پاالیشگاه تبریز( 

 (  21500)آموزش ایزو  OIECگروه  OEIDشرکت -

و  سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس  10006شرکت زالل ایران )استقرار کامل سیستم مدیریت پروژه بر اساس ایزو  -

 ، برنده جایزه نقره مدیریت پروژه(OHSAS 18001و  14001، ایزو 9001استانداردهای ایزو 

 (  21500ایزو  سیستم مدیریت پروژه بر اساس  شرکت مهندسی مشاوره آگاهان ) آموزش و استقرار-

، برنده جایزه بلورین مدیریت  21500و ممیزی ایزو کاربردی مدیریت پروژه شرکت رویال ساختمانی آریا )آموزش -

 پروژه ، در پروژه رویال سعادت آباد( 

 ، موسسه آموزشی زیما  PMBOKدوره جامع مدیریت پروژه بر اساس -

 ( 21500ایزو بر اساس   ردی مدیریت پروژهآموزش کاربشرکت دانش بنیان صنایع ارتباطی آوا )-

، با همکاری گروه آموزشی و  21500ایزو  کاربردی مدیریت پروژه بر اساس شرکت قطعات یدکی ایران ) آموزش-

 ( مشاورین پارسه

 (  21500و ممیزی ایزو  کاربردی مدیریت پروژه  شرکت فناوران پارسیان ) آموزش -

 (PMPو آمادگی آزمون  PMBOK مدیریت پروژه بر اساس کاربردی ) دوره  سازمان تنظیم مقررات رادیویی -

با  به همراه مشاوره اجرای یک پروژه نمونه PMBOKمدیریت پروژه بر اساس  کاربردی شرکت همگر توس ) دوره -

  مشاورین پارسه(گروه آموزشی و همکاری 

 (  شرکت پارس گرما ) دوره کابردی مدیریت پروژه -

  ، ) قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا( 21500دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت پروژه بر اساس ایزو  -

  2020ویرایش  21502و ایزو  2021ویرایش 21500دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو  -

 به همراه نکات کاربردی 31000دوره جامع مدیریت ریسک بر اساس ایزو -

 ، شرکت فناوران پارسیان 2020ویرایش  21502اساس ایزو دوره مدیریت پروژه بر -

 PMIنماینده آموزشی مجاز  PMaspireبا همکاری  PMPدوره آموزشی مدیریت پروژه و آمادگی آزمون 12بیش از -

 آمریکا

 

 


