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 الت یتحص

 ی صنعت یتكنولوژ  شی گرا عیصنا یمهندس یکارشناس •
 کیاستراتژ  تیر ی مد شیگرا  MBA ارشد یکارشناس •

 فعالیت   سوابق

 کا یآمر  PMI( از موسسه PMPپروژه ) ایحرفه   تی ر یمدرک مد یدارا •
 - رانیژه اپرو  تی ر یانجمن مد یپروژه از سو تیر یمد یمل زهیجا   ابیو ارز  سر ارزیاب •

 زه یدهم جا یادوار پنجم ال یط
پروژه  تی ر یانجمن مد یپروژه از سو تیر یمد یمل زهی جا یسیمدرس دوره اظهارنامه نو •

 PEMدوره هشتم  - رانیا
  تیر یانجمن مد یپروژه از سو تیر یمد یمل  زهیجا یسیکمک مدرس دوره اظهارنامه نو •

 PEBدوره نهم  - رانیپروژه ا
 ICB4جامع  یدوره آموزش  یجهت برگزار  IPMAو  Iran-PMA دیمدرس مورد تائ •
 هایدوره  یدر برگزار  رانی پروژه ا تیر ی( انجمن مددی)مدرس مورد تائ یهمکار آموزش •

 پروژه  تی ر یحوزه مد یاتیو عمل یاستاندارد
نفت، گاز و   عیدر صنا  ایحرفه ریزبرنامه تی"ترب یدوره پودمان نیاول یطراح و مجر  •

 رانیپروژه ا تیر یانجمن مد ت یو حما یرسم دی( با تائOGP5" )یمیپتروش
 ( PMI) کایپروژه آمر  ت یر یعضو موسسه مد •
 پروژه مپنا تی ر یعضو سابق شبکه متخصصان مد •
 ا یپو عیصنا  یمهندس  یپروژه فصلنامه علم تیر یمد میت ریو دب قاتیمسئول واحد تحق •
پروژه  تیر یجامع مد هایسیستم سازیپیادهو  یطراح ،یابی مدرس و مشاور ارز  •

 پروژه محور  هایازمان سدر  یسازمان
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 ران یپروژه ا تی ر یآموزش انجمن مد تهیعضو سابق کم •
پروژه  زهی جا یدور دهم برگزار  - رانیپروژه ا تیر یانجمن مد زهیجا تهیکم یعضو فعل •

 برتر 
 ران یپروژه ا ت یر ی انجمن مد یریز برنامه تهیکم یعضو فعل •

 مقاالت و کتب علمی 

 (PMI)  کایپروژه آمر  تیر یپروژه" موسسه مد تیر یمد هایفرم مجموعه کتاب " ترجمه •

 های اجرایی روژهپ

 یشرکت عمران - گاز ترش در پاکستان شگاه یو کنترل پروژه پاال  یریز برنامه کارشناس  •
 1380 - (وقت پاره) ادیبن رینص

 1383تا  1382 - فهامه یمهندس یشرکت فن -ه و کنترل پروژ یریز برنامه کارشناس  •
و  یپارس جنوب 10&  9 یفازها ی)ساخت اسکلت فلز  و کنترل پروژه یریز برنامهمسئول  •

  1383 - ییرجا یگروه تخصص - خارگ( رهی نفت در جز  ینفت شرکت مل رهی مخازن ذخ
 1385تا 

 - (ینیاروند )بندر امام خم یمیپتروش  Zone 2 و کنترل پروژه یریز برنامه کارشناس  •
 1386تا  1385 - پتروتکسان یالملل نیشرکت ب

  و نکا یمیسل دیشه روگاهین کالیمکان BOPو کنترل پروژه توسعه  یریز برنامهسرپرست  •
 - ییرجا  یگروه تخصص - خارگ رهی سوخت جز  رهی پروژه مخازن ذخ یریز برنامه ریمد

 1388 ات  1386
پروژه در   تیر یمد هایسیستم  سازیپیادهو  یطراحمشاوره مدیریت پروژه  •

فوالد و معدن، بانک،   عیصنا ،یتیلیوتیو   روگاهیپروژه محور )نفت و گاز، ن هایسازمان 
 تاکنون  1387 - (یمترو، ساختمان
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 تاکنون  1399شهریور  EPMOمدیر  -یمیا شرکت آذین ک پروژه  تیر یمشاوره مد •
  شرکت مپنا - هیبرق و بخار دماوند در عسلو روگاهیو کنترل پروژه ن یریز برنامه مسئول •

 1390شت تا اردیبه 1388 - 3توسعه 
 3توسعه  شرکت مپنا - هیدر عسلو یمتمرکز پارس جنوب روگاهیپروژه ن یریز برنامه ریمد •

 1396تا  1390شت اردیبه -
  1393 - 3توسعه  شرکت مپنا -زرند کرمان   یبیترک کلیس روگاهیپروژه ن یریز برنامه ریمد •

 1394تا 
  - 3توسعه  شرکت مپنا -مکران  یمیپتروش یتیلیوتیو  روگاهیپروژه ن یریز برنامه ریمد •

 1396ریور هتا شفروردین 
 س،ی دوکوهه، سهند، ارس، و یبیترک کلی)س یروگاهین هایپروژهسبد  یریز برنامه ریمد •

شهریور  تا  1398  -  توسعه شرکت مپنا - دماوند( یمیپتروش یتیلیوتیمکران، توسعه 
1399 

 های آموزشی برگزارشده دوره 

 PMBOKپروژه بر اساس استاندارد  تیر یمد •
 ICB4پروژه بر اساس استاندارد  میت یاعضا یفرد هایشایستگی توسعه •
 EPC هایپروژه تیر یمد •
 PMOپروژه  تیر یو استقرار دفاتر مد یطراح •
 ISO 21502و  PRINCE2پروژه بر اساس استاندارد  تیر یمد •
 BPMN ندهایفرآ سازیمدل و  تیر یمد •
 EVMاستاندارد  یپروژه بر مبنا نهیهز  تیر یمد •
 PMI سکیر  تی ر یپروژه بر اساس استاندارد مد  سکیر   تیر یمد •
 روگاهیو ن یمینفت، گاز، پتروش ایحرفه  ریزبرنامه تیترب یپودمان دوره •



 

 

www.namatek.com 
 4 

 ها پروژهدر  تیصورت وضع  یو بررس ن یو تدو هیته تیر یمد •
 و ادعا در پروژه  راتی تاخ تیر یمد •
داشبورد پروژه )  تیر یدر مد یکاربرد Excelو   Primavera / P6 ،MSPنرم افزار  آموزش •

 (کد نویسیو  سازی
بر اساس استاندارد   بندیزمان برنامه  هیته  تیر یو کنترل پروژه همراه با مد یریز برنامه •

 PMI بندیزمان  یعمل
توسعه  ،یمیکار ت)پروژه  تیر یمد میمرتبط با توسعه عملکرد ت ینارهایو سم هادوره •

 در کار( یفرد یستگیشا
معتبر و  یپروژه در مراکز آموزش تیر یدر حوزه مد ناریدوره و سم 360از  شیب سیتدر  •

 زیر:  پروژه محور هایسازمان 
o انا یپروژه آر  تیر یموسسه مد 
o ان یپارس نینو یآموزش عال مجتمع 
o فیشر  یآموزش جهاد دانشگاه مرکز 
o آموزش خانه عمران مرکز 
o آلمان-رانی توف ا یآکادم TUVNORD-IRAN 
o یآکادم TUV Rheinland و دانشگاه کردستان 
o ران یا یصنعت قاتیآموزش و تحق مرکز 
o یآموزش وزارت بازرگان مرکز 
o آموزش سوربون  مرکز 
o آموزش  مرکزPTEC 
o تهران  یفن مجتمع 
o شرکت ( نفت و گاز پارسPOGC ) 
o یگاز پارس جنوب شرکت (SPGC) 
o یطراح شرکت ( و ساخت نفتODCC ) 
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o شرکت مکو -گروه مپنا  شرکت 
o 2و   1توسعه  -مپنا  شرکت 
o 3توسعه  -مپنا  شرکت 
o شرکت ( گاز استان تهرانTPGC ) 
o چگالش یمهندس شرکت 
o نفت فالت قاره شرکت 
o ران یگاز ا یمل شرکت 
o یمیپتروش یمل شرکت 
o خارگ  یمیپتروش شرکت 
o ی میره آوران فنون پتروش یآموزش شرکت 
o ذوب آمل نیفذا آمل / شرکت فوالد دانشگاه 
o ران یپروژه ا تی ر یانجمن مد 
o شرکت بهناد بنا  -سامان  بانک 
o ران یخطوط لوله و مخابرات نفت ا شرکت 
o رانیا یو صنعت یعلم هایپژوهش  سازمان (IROST) 
o مجر  خودروایران  شرکت( هایپروژه  یسازه EPC یعمران ) 
o پروژه تیر یشرکت کارآمدان مد-پتروتکسان یالملل نیب شرکت 
o آور فن یمهندس شرکت ( معادن و فلزاتMMTE ) 
o صبانور   یمعدن یصنعت شرکت 
o شرکت سپاسد -قرب نوح -خاتم  قرارگاه 
o شرکت PMPiran 
o  4منطقه  -تهران  یشهردار 
o گداختار  یمهندس شرکت 
o ینیامام خم یمصل مانکارانیآموزش پ مرکز 
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o یخوارزم دانشگاه 
o نور پرند امیپ انشگاهد 
o بندرعباس  ییرجا دیشه بندر-یرانیبنادر و کشت شرکت 
o ماموت یصنعت شرکت 
o دژسان بند یمانکار یپ شرکت 
o سار  نهی مشاور و شرکت 
o ایمیک نی آذ یساختمان شرکت 
o سدر صحت  شرکت 
o شرکت صدف -قرب نوح -خاتم   یسازندگ قرارگاه 
o آزاد واحد تهران جنوب  دانشگاه 
o شرکت ها یو حقوق  یمال رانیمد -خاتم   یسازندگ قرارگاه 
o لوکس و خاص  یاجرا -فعال در حوزه ساختمان یهاشرکت از  یبرخ 

 


