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فوق لیسانس مدیریت اجرائی  EMBAاز سازمان مدیریت صنعتی 1388 ،



فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) 1372 ،



لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاهعلم و صنعت ایران 1366 ،



مدرس رسمی شرکت PMPiran

 پیشینه كاری:


مدیر PMO

پروژه های پتروشیمی فیروزآباد  ،جهرم  ،فسا و داراب ( طرح اتیلن مرکز)  ،فروردین  1394تا شهریور 1394


مدیر پروژه خط لوله خوراک و نیازهای یوتیلیتی ( آب  .برق و گاز)
گروه مدیر طرح ) (MCدر پروژه های طرح اتیلن مرکز  ،تیر  1393تا اسفند 1393



مدیر گروه پمپ
شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال ( مپصا )  ،تهران  ،ایران  ،اردیبهشت  1392تا فروردین 1393



مدیر گروه بازرسی
شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال ( مپصا )  ،تهران  ،ایران  ،از مرداد  1388تا اردیبهشت 1392



مدیر پروژه

شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال ( مپصا )  ،تهران  ،ایران
 به عنوان مدیر طرح ) (MCدر پیشبرد تأمین کاال در پروژه بهینه سازی و توسعه پاالیشگاه شازند اراک  ،از خـرداد 1386
تا دی ماه  ( 1390مپصا برای مدیریت این پروژه جایزه سـیمین مشـاوره مـدیریت را در سـال  92از سـازمان مـدیریت
صنعتی دریافت نمود  .هم چنین کل پروژه بهینه سازی و توسعه پاالیشگاه شازند جایزه سیمین مدیریت پروژه را در سال
 2013در سطح پروژه های بزرگ در دنیا از مؤسسه  IPMAو جایزه زرین مدیریت پروژه را در سـال  91در سـطح پـروژه
های بزرگ در ایران از انجمن مدیریت پروژه ایران دریافت نمود ).
 به عنوان مدیر طرح ) (MCدر پیشبرد تأمین کاال در پروژه پاالیشگاه میعانات گازی بندر عباس (پاالیشـگاه سـتاره خلـی
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فارس )  ،از اسفند  1389تا شهریود 1391


مدیر تعالی سازمانی
شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال ( مپصا )  ،تهران  ،ایران  ،از مرداد  1386تا اردیبهشت 1388



عضو هیأت مدیره
شرکت بازرگا نی مهندسی پیچ و مهره های صنعتی ایران  ،وابسته به شرکت صنایع تجهیزات نفت  ،تهـران  ،ایـران ،از تیـر
 1390تا تیر 1393



عضو هیأت مدیره
شرکت پمپ برتر  ،کنسرسیوم سازندگان پمپ ایران  ،تهران  ،ایران  ،از بهمن  1383تا تیر 1385



مدیر پروژه احداث كارخانه ساخت دكل های حفاری
شرکت صنایع تجهیزات نفت  ،تهران  ،ایران  ،از تیر  1385تا خرداد 1386



مدیر پروژه تولید پمپ های بزرگ آبی
شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی ( پتکو ) وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صـنایع ایـران ،تهـران  ،ایـران ،
اسفند  1381تا تیر 1385



طراح و مشاور مهندسی
شرکت آسال آرا تولید کننده شیرهای فورج فوالدی  ،تهران  ،ایران  ،از اسفند  1381تا اسفند 1383



مدیر پروژه احداث كارخانه ریخته گری به روش الست فوم
شرکت ریخته گری نوین خراسان وابسته به ایران خودرو  ،مشهد  ،ایران  ،اسفند  1380تا آبان 1381



مدیر تضمین كیفیت
شرکت توس پیوند  ،وابسته به شرکت صنایع تجهیزات نفت  ،مشهد  ،ایران  ،از آبان  1379تا اسفند 1380



قائم مقام مدیر كارخانه
شرکت توس پیوند  ،وابسته به شرکت صنایع تجهیزات نفت  ،مشهد  ،ایران  ،از اردیبهشت  1379تا آبان 1379



مدیر طرح و برنامه
شرکت توس پیوند  ،وابسته به شرکت صنایع تجهیزات نفت  ،مشهد  ،ایران  ،از خرداد  1378تا آبان 1378



كارشناس ارشد تعمیرات و نگهداری
شرکت لوله گستر اسفراین  ،وابسته به سـازمان گسـترش و نوسـازی صـنایع ایـران  ،اسـفراین  ،ایـران  ،از تیـر  1377تـا
اردیبهشت 1378



رئیس امور مهندسی
شرکت گسترش شیر سازی  ،وابسته به شرکت صنایع تجهیزات نفت  ،تهران  ،ایران  ،از آبان  1373تا تیر 1377



طراح و مشاور مهندسی
شرکت صنایع تجهیزات نفت  ،پروژه تولید شیرهای بزرگ فوالدی  ،تهران  ،ایران  ،از  1375تا تیر 1377



كارشناس ارشد طراحی ابزار
شرکت واگن پارس  ،اراک  ،ایران  ،از مرداد  1368تا آبان 1373



سردبیر نشریه داخلی
شرکت واگن پارس  ،اراک  ،ایران  ،از فروردین  1372تا آبان 1373



مدرس درس های مهندسی مکانیک
دانشگاه آزاد اسالمی  ،اراک  ،ایران  ،از مهر  1371تا خرداد 1373



مدرس درس های مهندسی مکانیک
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دانشگاه آزاد اسالمی  ،بندرعباس  ،ایران  ،از مهر  1374تا خرداد 1375

 عضویت در مجامع ملی و بین المللی


عضو انجمن مدیریت پروژه امریکا PMI



عضو خانه مدیران ایران وابسته به سازمان مدیریت صنعتی ایران

 ارزیاب مدل تعالی  EFQMمؤسسه مطالعات و بهره وری نیروی انسانی

 سوابق تدریس:








نگرش سیستمی  ،سال  ، 1387در شرکت مدیریت مپصا دو دوره
مدیریت خدمات  ،سال  ، 1387در شرکت مدیریت مپصا دو دوره
مدیریت پروژه  ،سال  ، 1390در شرکت مدیریت مپصا یک دوره
پیشبرد کاال ) (expeditingدر پروژه های بزرگ پاالیشگاهی  ،سال  ، 1390در شرکت مدیریت مپصا یک دوره
سمینار نقش مدیریت طرح  MCدر پروژه های بزرگ  ،سال  ، 1392شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
دوره مدیریت تدارکات در پروژه های بزرگ  ،شرکت  ، PMPIRANسال 1395
دوره شیوه گزارش نویسی در پروژه های بزرگ  ،شرکت  ، PMPIRANسال 1395
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