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PMP number: 1199594

 سـوابق كاری:


از سال -1377 -1375شرکت دنا تایر کارشناس برنامه ریزی



از سال -1376الی – 1377 -شرکت مهندس شیراز مدیر واحد فنی



از سال  -1377الی -1378-شرکت مسکن سازان فارس مدیر واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه



از سال  -1378الی -1379-شرکت هدف ماهشهر مدیر برنامه ریزی



از سال  -1379الی -1380-شرکت  ECCمدیر واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه



از سال  -1380الی -1381-شرکت سازه مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه



از سال  -1382الی -1384-شرکت اوکسین صنعت مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه



از سال  -1384الی -1386-شرکت مهندسی سازه فرافن مسئول بهداشت و ایمنی شغلی



از سال  -1386الی -1387-شرکت  PIDEC-ECCرئیس کارگاه پروژه



از سال  -1387الی-1388-

شرکت صنعتی نصیر انرژی گستر مدیر سیستمها و روشها



از سال  -1388الی-1389-

شرکت پتروپای مدیر پروزه
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شــرح حال


از سال  1389تا خال حاضر شرکت ساختمانی ست مدیر پروژه و مدیر بازاریابی

 عضویت در مجامع ملی و بین المللی
 PMI member, Membership ID: 822912
 تخصص و تـوانـمنــدیهای تــخصصی:


مدرس دوره ها و کارگاه مبانی کلیت دانش مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد ®PMBOK



مدرس دوره ها و کارگاه های تخصصی آموزش نرم افزار های مدیریت پروژه ()Primavera
مدرس دوره ها و کارگاه های مدیریت قراردادها و ادعا در پروژه های ساخت و نصب



مدرس دوره ها و کارگاه های مدیریت ارزش حاصله EVM



مشاور گروه ارزیابی پروژه های صنعت پتروشیمی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت مشاور 800 ( Deloitte
ساعت)
مشاور و عضو تیم جمع آوری و بازخوانی تجربیات مدیران پروژه های پتروشیمی – شرکت گسترش اندیشه پویا ( 500
ساعت)
عضو مشاورین و مولفین  5جلد کتاب دانش مدیران پروژه های پتروشیمی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت
گسترش اندیشه پویا ( 200ساعت)
عضو گروه مولفین و طراح مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه – مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه – شرکت مدیریت
توسعه صنایع پتروشیمی (  2سال)
ارزیاب ارشد مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه – پروژه های صنعت پتروشیمی از جمله
 oپتروشیمی مارون  -طرح C2 Recovery
 oپتروشیمی فجر  – 2واحد نیروگاه
 oپتروشیمی شیراز – طرح اوره و آمونیاک
 oپتروشیمی مروارید
 oپتروشیمی دماوند








 سوابق تدریس:


آکادمی توف ایران آلمان PMPiran



آکادمی توف ایران آلمان PMPiran



آکادمی توف ایران آلمان PMPiran



آکادمی توف ایران آلمان PMPiran

دوره ها و کارگاه های مدیریت قراردادها و ادعا در پروژه های ساخت و نصب
مبانی کلیت دانش مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد ®PMBOK
تخصصی آموزش نرم افزار های مدیریت پروژه ()Primavera
شامل دوره ها و کارگاه های مدیریت ارزش حاصله EVM
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