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پروفایل
متولد سال  1339و متاهل است؛ تا کنون شاگردان زیادی را برای اخذ مدرک
حرفهای مدیریت پروژه ( )PMPراهنمایی و مشورت داده است .عالوه بر آموزش ،در
پروژههای نفتی ،پتروشیمیایی ،نیروگاهی ،صنعتی و تولیدی مدیر پروژه بوده است.

تحصیالت
• کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ) (EMBAاز سازمان مدیریت صنعتی ایران

• کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
• کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

تجربیات کاری
•
•
•
•
•
•
•
•

عضو هیأت مدیره شرکت شهاب خودرو
شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیران( )PMPiranعضو هیأت مدیره ،مشاور،
مدرس( .از فروردین  1396تا اکنون)
منتور و مدرس رسمی دورههای آمادگی آزمون ®PMP
مدیر پروژه شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال (مپصا) در مدیریت طرح پروژه
بهینه سازی و افزایش ظرفیت پاالیشگاه امام خمینی شازند اراک
دریافت لوح سیمین مشاوره مدیریت پروژه از سازمان مدیریت صنعتی ایران برای
پروژه بهینه سازی و افزایش ظرفیت پاالیشگاه امام خمینی شازند اراک
عضو تیم پروژه راه اندازی  5کارخانه در زمینه ساخت تجهیزات صنعت نفت
مدیر پروژه ساخت اولین پمپ های کولینگ مجتمع های نفت و نیروگاه ها در ایران
مدیر مهندسی ساخت اولین شیر نفتی در ایران

مهارتهای حرفهای (خودارزیابی)
مدیریت پروژه
مدیریت تیم
مذاکرات تجاری
هوش هیجانی

بهبود فرآیندها
مسئولیتپذیری
منتورینگ
تیمسازی

moussavi@pmpiran.com
www.pmpiran.com

Farsi
English

+9821 88261019
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سوابق کاری
از فروردین  1396تا کنون عضو هیأت مدیره ،مدیر بخش  MCو مشاوره شرکت مهندسی
پیشرو مدیریت پیران
از دی ماه  1396تا کنون عضو هیأت مدیره شرکت شهاب خودرو
از فروردین  1396تا آبان  1396مشاور مدیر عامل در راه اندازی دفتر مدیریت پروژه ها )(PMO
گروه ساختمانی جهانپارس
از سال  1396تاکنون عضو شورای سیاست گذاری و دبیر اجرایی سمپوزیوم مدیران حرفه ایی پروژه

از فروردین  1394تا شهریور 1394مدیر  PMOطرح اتیلن مرکز ( پتروشیمی های فیروزآباد ،جهرم،
فسا و داراب )
از تیر  1393تا شهریور  1394مدیر پروژه خط لوله خوراک و تأمین نیازهای یوتیلیتی طرح اتیلن مرکز
(پتروشیمی های فیروزآباد ،جهرم ،فسا و داراب)
از اردیبهشت  1392تا فروردین  1393مدیر گروه پمپ شرکت مپصا (مدیریت پروژه های صنعتی
ابدال)
از مهر  1394تا فروردین  1395مشاور اجرائی پروژه ها گروه تخصصی قائم (عج)  -قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء (ص) در پروژه های مترو
از خرداد  1386تا دی ماه  1390مدیر پروژه شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال ( مپصا ) ،برای
پیشبرد تأمین کاال در پروژه بهینه سازی و توسعه پاالیشگاه شازند اراک  ( ،مپصا در این پروژه جایزه
سیمین مشاوره مدیریت را در سال  92دریافت 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 سال  91در سطح پروژه های بزرگ در ایران از
انجمن مدیریت پروژه ایران دریافت نمود .
از اسفند  1389تا شهریورماه  1391مدیر پروژه شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال ( مپصا )
در پیشبرد تأمین کاال در پروژه پاالیشگاه میعانات گازی بندر عباس ( ستاره خلیج فارس ).
عضویت در موسسه مدیریت پروژه آمریکا
PMI member, Membership ID: 1781220
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سوابق کاری
از مرداد  1388تا اردیبهشت  1392مدیر گروه بازرسی شرکت مدیریت پروژه های صنعتی
ابدال ( مپصا )
از مرداد  1386تا اردیبهشت 1388مدیر تعالی سازمانی شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال
(مپصا )
از تیر  1390تا تیر  1393عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی مهندسی پیچ و مهره های صنعتی ایران ،
وابسته به شرکت صنایع تجهیزات نفت
از تیر  1385تا خرداد  1386مدیر پروژه احداث کارخانه ساخت دکل های حفاری ،شرکت صنایع
تجهیزات نفت
از بهمن  1383تا تیر  1385عضو هیأت مدیره شرکت پمپ برتر  ،کنسرسیوم سازندگان پمپ ایران
از اسفند  1381تا تیر 1385مدیر پروژه تولید پمپ های بزرگ آبی شرکت تولید پمپ های بزرگ و
توربین آبی ( پتکو ) وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
اولین پمپ های کولینگ ساخت ایران در صنایع نفت در این زمان تولید و درپتروشیمی مارون نصب و
راه اندازی شد.
از دی ماه  1380تا آبان  1381مدیر پروژه احداث کارخانه ریخته گری به روش الست فوم  ،شرکت
ریخته گری نوین خراسان وابسته به ایران خودرو ،
از خرداد  1378تا اسفند  1380در سمت های مختلف از جمله قائم مقام مدیر کارخانه  ،مدیر تضمین
کیفیت  ،مدیر طرح و برنامه در شرکت توس پیوند ،تولید کننده انواع فیتینگ های خط لوله ،وابسته به
شرکت صنایع تجهیزات نفت ،
از تیر  1377تا اردیبهشت  1378کارشناس ارشد نصب تجهیزات پروژه ساخت لوله های بدون درز،
شرکت لوله گستر اسفراین  ،وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
از آبان  1373تا تیر 1377رئیس امور مهندسی شرکت گسترش شیر سازی  ،وابسته به شرکت
صنایع تجهیزات نفت
اولین شیرهای فوالدی نفتی تولید ایران در این دوره در شرکت گسترش شیر سازی تولید و در صنایع
نفت به کار گرفته شد.
از مرداد  1368تا آبان  1373کارشناس ارشد طراحی ابزار شرکت واگن پارس اراک
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سوابق آموزشی
دورههای خصوصی و نیمه خصوصی آمادگی برای آزمون ®( PMPدر شرکت )،PMPiran

دوره های عالی مدیریت پروژه ( ) PMBOK, Reporting, PMO, Procurement, Documentation

دوره های آموزشی سازمانی مدیریت پروژه ()PMBOK؛ برای سازمانهای مختلف از جمله
• شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال (مپصا)

• شرکت سازه های آبی

• شرکت جندی شاپور

• شرکت پترو فرآیند کرخه
• سازمان فرابورس

دوره های آموزشی سازمانی از جمله
• نگرش سیستمی

• مدل تعالی سازمانی EFQM

• مدیریت خدمات

• مدیریت عملکرد

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

مدرس درس های مختلف کارشناسی مهندسی مکانیک و عمران
دانشگاه آزاد اسالمی  ،بندرعباس  ،ایران  ،از مهر  1374تا خرداد 1375
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PMPiran
مدیر عامل
شرکتتخصصی
توانمندیهای
مدرس و منتور رسمی دورههای آمادگی برای آزمون ®PMP

مدرس دورهها و کارگاه مبانی کلیت دانش مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد ® PMBOK
طراحی ساختار سازمانی و تدوین استراتژیها و اهداف سازمانی
تدوین شرح مشاغل و اختیارات و نظامهای استخدام و توسعه پرسنلی
مدرس دورههای آشنایی و پیادهسازی استاندارد ایزو 21500
مشاوره در زمینه راهاندازی  PMOدر سازمانها
پیادهسازی و آموزش سیستم مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد ®PMBOK
تهیه و نتظیم فرایندهای کاری -شرح وظایف و شاخصهای عملکرد بر اساس مدل APQC
ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه سازمانی بر اساس مدل تعالی مدیریت پروژه

)Organizational Project Management Maturity Model (OPM3
ارزیابی تعالی فرآیند های سازمان بر اساس مدل تعالی EFQM
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تألیفات PMPiran
مدیر عامل شرکت
ویراستاری کتاب :
دانش مدیریت پروژه با نگاهی کاربردی
بر مبنای ویرایش پنجم استاندارد PMBOK
انتشارات پندار پارس ،تهران 1393 ،
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