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مهندس مسعود امینی
(مدرس دورههای آموزشی شرکت )PMPiran
پروفایل
متولد  ، 1359متاهل و دارای یک فرزند است .کار برنامه ریزی و کنترل پروژه را از
سال  83آغاز و در مگاپروژه های نفت و گاز و نیروگاه در سمت کارشناس و مدیر
برنامه ریزی مشغول به کار بوده است .همچنین بیش از  10سال دوره های
برنامه ریزی و کنترل پروژه و نیز نرم افزارهای مربوطه را در موسسات  ،سازمانها و
شرکتهای مختلف تدریس نموده است.

تحصیالت
• کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  ،گرایش بهره وری و سیستم،
• کارشناسی مهندسی صنایع  ،گرایش تکنولوژی

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

صنعتی ،دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

تجربیات کاری
•
• مشاور مدیرعامل و عضو دفتر PMOشرکت آینده سازان سیاره سبز (از سال  95تاکنون)
• مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه هولدینگ ماه تاب گستر ( از سال  91تاکنون)
• مدرس دوره های برنامه ریزی و کنترل پروژه ( از سال  86تاکنون)
مهندسین مشاور یکم  ،مدیر برنامه ریزی (از سال  96تاکنون)

مهارتهای حرفهای (خودارزیابی)
مدیریت پروژه
مدیریت قرارداد
مدیریت ادعا
طراحی قرارداد

بهبود فرآیندها
مسئولیتپذیری
تیمسازی
خالقیت

m.amini555@gmail.com
www.pmpiran.com

Farsi
English

+9821 88261019
 2از 6

گزیده سوابق

مهندس مسعود امینی
سوابق کاری
از دی سال  96تاکنون  ،مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت مهندسین مشاور یکم ،
مدیریت طرح پروژه خطوط انتقال آب رودخانه های مرزی

از فروردین  96تا دی  ، 96سرپرست بخش کنترل زمان  ،شرکت مدیریت طرحهای صنعتی
ایران ) ،IPMIپروژه فاز  14پارس جنوبی(
از آذر  94تا اسفند ، 95مدیر برنامه ریزی  ،شرکت نیرپارس مپنا  ،پروژه توسعه
پاالیشگاه اصفهان
از تیر  91تا آبان  ، 94مدیر برنامه ریزی  ،شرکت پتروگوهر فراساحل کیش  ،پروژه
حفاری فراساحلی فاز  13و  22-24پارس جنوبی
از تیر  87تا تیر ، 91کارشناس برنامه ریزی و کنترل طراحی  ،شرکت مپنابویلر  ،پروژه فاز
 15-16پارس جنوبی  ،پروژه ایران ال ان جی و نیروگاه جندر
از آبان  85تا تیر  ، 87کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه  ،شرکت خدمات مهندسی
برق (مشانیر)  ،پروژه نیروگاه طوس  ،نیروگاه خرم آباد  ،نیروگاه جهرم
از آبان  83تا مهر  ، 85کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه  ،قرارگاه سازندگی خاتم
االنبیاء  ،معاونت عمران
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مهندس مسعود امینی
سوابق آموزشی
دوره مدیریت پروژه  PRIMAVERA P6موسسه PMPiranدر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دوره های عالی مدیریت پروژه (  PRIMAVERA P6و  )MSPدر دانشگاه تهران و بیش از
یازده دوره  220ساعته
دوره های عالی مدیریت پروژه ( )MSPدر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت ملی نفت – مدیریت اکتشاف
شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
مجتمع فنی تهران
شرکت مپنا پارس ژنراتور
شرکت برق منطقه ای گیالن
سازمان مدیریت صنعتی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دانشکده تحصیالت تکمیلی مدیریت ساخت)
دانشگاه صنعی امیرکبیر (مرکز ارتباط با صنعت)
موسسه فصل
شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران IPMI
شرکت نفت و گاز سپانیر
موسسه فالت قاره
مصالی تهران
شرکت فامور مهر پرشیا
شرکت فرودگاه مهرآباد
بانک ملی ایران
شرکت آسیا چمن ،شرکت پل آستارا صنعت
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مهندس مسعود امینی
توانمندیهای تخصصی
مسلط به مفاهیم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
مسلط به مفاهیم مدیریت ارزش کسب شده
مسلط به مباحث ریسک پروژه های نفت و گاز
مسلط به مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز – استاندارد ISO TS29001
مسلط به استاندارد مدیریت محیط زیست – ISO 14001
مسلط به استاندارد مدیریت امینی و بهداشت شغلی – OHSAS 18001
مشاور پیاده سازی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه در سازمان ها
آشنا با عملیات حفاری فراساحلی
آشنا با فرآیند پاالیشگاه گاز
مسلط به اکسل پیشرفته و تهیه گزارشات داشبورد مدیریتی
مسلط به مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه
انجام خدمات نصب و پشتیبانی نرم افزار پریماورا تحت شبکه و تحت وب) (EPPMبرای
سازمانها و شرکتها

مسلط به تهیه ساختار شکست کار ) (WBSو سیستم اندازه گیری پیشرفت کار ()PMS
مسلط به تهیه و به روزرسانی برنامه زمانبندی پروژه و تهیه گزارشات پیشرفت
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مهندس مسعود امینی
تألیفات
آموزش سریع نرم افزار  ،Primavera P6 16.1انتشارات مهرگان قلم 1396 ،
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امینی
مسعود
معین
مهدی
مهندسمهندس
PMPiran عامل شرکت
مدیر
مدارک
Primavera P6
Primavera Project Planner (P3)
MSP
Auto cad
A+
PMBOK
HRSG BOILER

Risk Management
HUTE
ISO 90001
ISO TS29001
OHSAS180001
Claim Management
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