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 فوق لیسانس مدیریت بازرگانی -گرایش بازاریابی
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 سوابق کاری در حیطه مهندسی صنایع ،برنامه ریزی،کنترل پروژه و استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت:
 رئیس بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه و ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت – 92/04 /13( :تا کنون )
مهندس مشاور در پروژه های فوالد

شرکت مهندسی برسو

مشاور در پروژه های فوالدمبارکه ،گل گهر ،گهر زمین ،یزد ،بوتیا و طرح های استانی...

 مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه )92/04/12 – 91/06/01( :شرکت پتکو

(تولید کننده پمپ های  APIو پمپ های سفارشی)
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران » « IDRO

تولید کننده پمپ های پاالیشگاه ،پتروشیمی و پروژه های صنعتی
 مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه )91/05/31 – 91/02/03( :شرکت تانسو (هیربد نیرو)

پروژه اجرای سیویل و پایپینگ فاز  13پارس جنوبی

کارفرمای اصلیPars Oil & Gas Company :

کارفرما :شرکت مپنا
 هماهنگ کننده پروژه )91/12/27 – 90/04/15( :ساخت کارخانه پاالیش نمک طبی برلیان
 مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه )92/04/15 – 89/08/03( :شرکت سامان محیط
پروژه احداث ایستگاه تقاطعی مترو اکباتان (خط)4

روش حفاری :ترانشه باز

 مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه )89/07/15 – 88/05/12( :شرکت مهندسی مشاور تارا طرح
پروژه احداث مجتمع فوالد سبزوار با روش  MIDREXایتالیا

با روش تبلور مجدد -تحت لیسانس اسپانیا

کارفرما  :شرکت مترو تهران
حجم بتن ریزی  45000متر مکعب
کارفرما  :شرکت ملی فوالد

ظرفیت تولید  800,000تن در سال پیمانکار:کنسرسیوم NICC & MMTE

 هماهنگ کننده پروژه )88/05/05 – 87/08/23( :شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران)(IGC
کارفرما  :پاالیشگاه نفت الوان

شرکت مهندسین مشاور بینا
مهندسین مشاور ایتوک

پروژه احداث واحد های کاتالیستی (جزیره الوان) – طرح خودکفایی بنزین به روش  EPCCو تولید بنزین یورو  4ظرفیت تولید  17500بشکه در روز
 مدیر تحقیق و توسعه )87/08/15 – 87/01/20( :شرکت تحقیقاتی تولیدی آپتوس ایران
برنامه ریزی و کنترل در پروژه های انبوه سازی (ساختمان)

مهندسین مشاور در ابنیه  /تاسیسات  /الکتریکال

نماینده مدیریت در استقرار ISO9001/2004 - ISO14001/2006 - ISO 18001/2004

 مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه  )86/12/ 12– 84/06/03( :شرکت پتروسینا (پروژه های نفت ،گاز پتروشیمی)

کارفرما :

شرکت پترشیمی آبادان
شرکت پتروشیمی فارابی

پروژه احداث واحد  PVCظرفیت تولید 50000 :تن در سال به روش EPCC
پروژه احداث مخزن ذخیره (ماهشهر)

به روش EPC

 کارشناس برنامه ریزی و توسعه )84/06/03– 83/08/23( :صنایع دریایی شهید موسوی(کشتی سازی)  -سازمان صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (خرمشهر)
مستند سازی  ،سازماندهی  ،برآورد هزینه و برنامه ریزی تاکتیکی . . .
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ساخت شناور های لندینگ کرافت -یدک کش – دوبه . . .

 سوابق کارهای مشاوره ای:

 برنامه ریزی و کنترل پروژه کالنتری  101پاسداران

برنامه زمانبندی – جریان مالی پروژه-تهیه گزارشات هفتگی و ماهیانه -شرکت در جلسات – تهیه الیحه تاخیرات

 برنامه ریزی و کنترل پروژه برج اداری پرشین ( 11طبقه) تهران -گلستان پنجم پاسداران

برنامه زمانبندی – جریان مالی پروژه -تهیه گزارشات هفتگی و ماهیانه

 برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمان اداری نیروگاه سیکل ترکیبی مفتح همدان

برنامه زمانبندی – جریان مالی پروژه -تهیه گزارشات هفتگی و ماهیانه

 برنامه ریزی و تهیه برنامه زمانبندی پروژه تصفیه آب ورامین

 مهارت های مدیریتی صنایع و تحلیل سیستم:

 مهارت در تحلیل و بهبود فرآیند های کار  Process Analysisباروش:

Value Add vs Non-Value Adding Processes

 تدوین  Business Pan /Caseو Benefit Management Plan
 برنامه شناسایی و پاسخگویی به ریسک بر اساس Risk Management Plan
 طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد  ISO 9001/2015همکاری در ارتقا ویرایش  2008به  2015و ممیز داخلی در شرکت برسو
 مهارت در کار با انواع نمودارهای فرآیندی سازمان

Operation Process Chart

Flow Process Chart

Data Flow Diagram

 برنامه ریزی استراتژیک و تاکتیکی بر مبنای اهداف سازمان با استفاده از تکنیک هایEFE, IFE, SWOT :
 آشنایی با مباحث مرتبط با Health, Safety & Environment

… OHSAS18001:2012: Job Safety Analyze , Risk Assessment ,

 مهارت های بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان:

 آشنایی با جداول آماری و مهندسی فروش )General Electric (GE) & Boston Consulting Group (BCG
 برگزاری جلسات فنی و استفاده از روشهای حل مسئله ) - (Problem Solvingفنون متقاعد کننده و مذاکره
 آشنایی با رفتار مصرف کننده و بازاریابی ارتباطی ،تقسیم بندی بازار ،بازاریابی صنعتی و سازمانی
 مهارت های زبان بدن و سایر مهارت های برقراری ارتباط
 شناخت با مدیریت ارتباط با مشتری
 آشنایی با مدیریت زنجیره تامین سبز

 مهارت های کاری :
 طراحی ،تحلیل و اصالح فرآیند های سازمانی

 استاندارد سازی روشهای کار بر مبنای بهبود روشهای موجود
 برآورد زمان  ،منابع و هزینه های کار و اندازه گیری مقدار پیشرفت کار بر اساس ساختار شکست کار

 تهیه گزارشات مدیریتی ( مقایسه ای) ارائه موثر توسط ویدئو پروژکتور و مهارت تفهیم و تشریح با انواع نمودار های سازمانی– مدیریتی
 تهیه گزارشات مالی بر اساس اطالعات مصوب بانک
 آشنایی با نقشه های فنی – مهندسی (پایه و تفصیلی)
 طراحی و پیاده سازی فرآیند های کنترل و پایش در سیستم مدیریت کیفیت

 دوره های آموزشی:
 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001/2015

شرکت نوین پارسیان

 ممیزی داخلی سیستم های زیست محیطی TÜV ISO14001/1996
 راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی  ISO19011/2011شرکت نوین پارسیان
 دوره آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه
 دوره مکاتبات تجاری بین الملل
 نرم افزار های کنترل پروژه

Edition

( PMBOK 2012 5thبه زبان انگلیسی)

Commercial Correspondence Course

)Primavera (P6 & P8

)MS Project (MSP

 مجموعه نرم افزار های Office 2007, 2010 & 2013
 مجموعه نرم افزار های مهندسی و گرافیکی AutoCAD / Visio / CS5
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 توان علمی کار با کامپیوتر :


تبحر کار با سیستم های عامل  ،Windows XP & 7اینترنت و شبکه داخلی ( ) LAN



توانایی کار با نرم افزار Microsoft Outlook

 زبان خارجه :


خواندن ،نوشتن و محاوره به زبان انگلیسی )(Academic Intermediate



خواندن ،و محاوره به زبان عربی

 سوابق تدریس:


برگزار کننده مجموعه دوره های آموزشی مرتبط با مهندسی صنایع -تربیت مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه.
 -حسابداری با نرم افزار اکسل



 -اصول مکاتبات اداری

 -مجموعه نرم افزارهای آفیس

دوره آموزشی  ICDLبا مدیریت مرکز آموزشهای دادگستری

 دوره آموزش نرم م افزار پریماورا )(Primavera 6

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با مدیریت شرکت نوآوران صنعت

 دورره آموزشی Microsoft Project 2010

آموزشگاه دانش پرداز و آموزشگاه روشنگر

 دورره آموزشی Microsoft Project 2013

موسسه انتشاراتی موجک

 دورره آموزشی Microsoft Excel 2010

شرکت مهندسی برسو (تکنیک ها و فرمول ها)



دوره های آموزشی مدیریتی

 فعالیتهای علمی و تحقیقاتی:
 مقاله علمی پژوهشی)  (ISIبا عنوان تاثیر داده کاوی مبتنی بر قواعد انجمنی بر مدیریت استراتژیک( .به زبان انگلیسی)

http://www.textroad.com/The effect of data mining based on association rules in strategic management
 مقاله علمی پژوهشی "تاثیر بنیان های بازاریابی ارتباطی بر وفاداری مشتری برمبنای نگرش مشتریان  -دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین -گرگان شهریور92
http://www.civilica.com/Paper- CMMS02
 مقاله علمی پژوهشی "ارتباط بنیان های بازاریابی ارتباطی با وفاداری مشتری برمبنای نگرش مدیران و پرسنل  -اولین همایش ملی مدیریت کسبوکار -همدان بهمن 92
" ارائه به صورت پوستر "

 عضویت ها و انجمن های علمی:
 انجمن ها علوم مدیریت ایران
 انجمن مهندسین صنایع
 انجمن مدیریت پروژه ایران
 کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد
دیدگاه های کاری


فرآیند گرایی

کار تیمی

بهبود مستمر

 خصوصیات شخصیتی:


پیگیر

نکته سنج

کنجکاو
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