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پروفایل
متولد سال  1360و متاهل است؛ در سال  2008مدرک حرفهای مدیریت پروژه
( )PMPو در سال  2018مدرک تحلیل حرفهای کسب و کار ( )PBAخود را اخذ کرده
و تاکنون داوطلبین زیادی را برای اخذ این مدرک راهنمایی و مشورت داده است.
عالوه بر آموزش ،در پروژههای ساختمانی و زیرساختی و استقرار سیستمهای
مدیریت نیز به مدیریت پروژه میپردازد.

تحصیالت
• دانشجوی دوره  DBAدانشگاه تهران
• کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
• کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد قزوین

• مدرک ®)Project Management Professional, number: 1366524( PMP
• مدرک ®)Professional Business Analysis , number: 1366524( PBA
• مدرک )Professional Scrum Master( PSM

تجربیات کاری

•
•
•
•
•

شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیران( )PMPiranمدیر عامل ،مشاور ،مدرس.
(از سال  1390تا اکنون)
منتور و مدرس رسمی شرکت آمونتیس آلمان (دورههای آمادگی آزمون ®)PMP
مدرس رسمی آکادمی توف ایران – آلمان
مشاور اسقرار سیستمهای مدیریت در سازمانهای خصوصی و دولتی

مهارتهای حرفهای (خودارزیابی)
مدیریت پروژه
مدیریت تیم
مذاکرات تجاری
هوش هیجانی
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بهبود فرآیندها
مسئولیتپذیری
منتورینگ
تیمسازی

moein@pmpiran.com

Farsi

www.pmpiran.com

English
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(مدیر عامل شرکت )PMPiran

سوابق کاری
از سال  1394تاکنون مشاور مدیریت و کنترل پروژه شرکت بتن شیب پروژه بازار بزرگ ایران
(ایران مال بزرگترین پروژه مرکزتجاری در دنیا)
از سال  1395تاکنون مشاور مدیریت ادعا و تاخیرات
(شرکت نماکاران پروژه پروژه بازار بزرگ ایران)
از سال  1392الی  1395رئیس هیئت مدیره و از سال  1395تاکنون مدیر عامل
شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیران ()PMPiran
از سال  1392تاکنون عضو شورای سیاستگذاری و دبیر اجرایی
سمپوزیوم مدیران حرفهای پروژه ( 6دوره)
از سال  1390تاکنون دبیر اجرایی
باشگاه مدیران حرفهای پروژه ( بیش از  70گردهمایی)
از سال  1388تاکنون مشاور استقرار سیستمهای مدیریتی (پروژههای مقطعی)
شرکتهای دیوا ساروج ،زمان فنر ،مارال ،پایا زرند ،والیان ماشین ،بافت آزادی ،ساختمانی بتن شیب،
جندی شاپور ،نماکاران ،گسترش مبلمان آسیا
از سال  1388الی 1392مدیر واحد مدیریت پروژهها و نماینده مدیریت در سیستم تضمین کیفیت
شرکت رض کو
از سال  1386الی 1388مدیر پروژههای مشاوره مدیریت و استقرار سیستم مدیریت
شرکت سامانهپردازان پاسارگاد
از  1382الی  1386مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
شرکت آلیاژ
از سال  1381الی  1382کارشناس تولید و برنامهریزی تولید
شرکت الکتروژن
از سال  1389تاکنون خدمات داوطلبانه و ارزیاب دورههای آموزشی جدید
در موسسه مدیریت پروژه آمریکا VRMS PMI volunteer Services
عضویت در موسسه مدیریت پروژه آمریکا
PMI member, Membership ID: 1781220
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سوابق آموزشی
دورههای خصوصی و نیمهخصوصی آمادگی برای آزمون ®PMP
(در شرکت  ،PMPiranبا بیش از  100دانشآموخته موفق)
دورههای عالی مدیریت پروژه ()PMBOK, PRINCE2, EXCEL, Reporting, PMIS,PMO,MSP
(در دانشگاه تهران و بیش از یازده دوره  220ساعته)
دورههای عمومی تخصصی مدیریت پروژه ()PMBOK-Excel – PMP-ISO21500-MSP
(بیش از  500ساعت آموزش در آکادمی توف ایران آلمان)
دورههای آموزشی سازمانی مدیریت پروژه ()PMBOK؛ برای سازمانهای مختلف از جمله:
• شرکت همراه اول

• شرکت پشتیبانی بانک • وزارت نیرو و شرکت توانیر • شرکت پترو فرآیند کرخه

• شرکت حفاری دانا

اقتصاد نوین

• ستاد ویژه رئیس جمهور در • شرکت توان سازان آریا

• شرکت نقش اول کیفیت • دانشگاه عالمه طباطبایی
• دانشگاه آزاد اسالمی

توسعه فناوری نانو

• شرکت ملی انفورماتیک • شرکت مشاوره چگالش

• شرکت گاز مشهد

بانک مرکزی

• شرکت جندی شاپور

• شرکت بهسازان بانک ملت
• شرکت مشاوره چگالش
• پاالیشگاه تبریز

دوره های آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت پروژه ()PMBOK؛ برای سازمانهای مختلف از جمله:
• شرکت رض کو

• دانشگاه دامغان

• شرکت مخابرات تهران • دانشگاه عالمه طباطبائی

دورههای آموزشی نظام آراستگی 5S؛ برای سازمانهای مختلف از جمله:
• شرکت والیان ماشین

• دانشگاه بافت آزادی

• شرکت دیوا ساروج

دوره مقایسه استانداردهای نوین مدیریت پروژه
(صنایع دفاع)
دوره مدیریت زمان
(دانشگاه عالمه طباطبایی)
دوره ® PMBOKبا رویکرد مدیریت پروژه های فناوری اطالعات

(شرکت به پرداز جهان)
دوره مدیریت زمان و هزینه پروژه
(شرکت گاز مشهد)
دوره ایزو  ISO 21500پروژه شرکت طراحی و ساخت نفت
(پاالیشگاه تبریز)

 4از 5

سوابق
گزیده
سوابق
گزیده

مهندس مهدی

شرکت )PMPiran
مدیر عامل
مهندس معین (
معین
مهدی

تخصصی PMPiran
های شرکت
عامل
مدیر
توانمندی
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
مدرس دورهها و کارگاههای تخصصی آموزش نرمافزارهای مدیریت پروژه MS Project
مدرس دورههای کاربرد اکسل در مدیریت پروژه
ممیزی و عارضهیابی سازمانها بر اساس استاندارد مدیریت کیفیت -استاندارد ISO 9001
ممیزی و عارضهیابی سازمانها براساس سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی-مشخصه فنی ISO TS
16949

ممیزی و عارضهیابی سازمانها بر اساس استاندارد مدیریت محیط زیست -استاندارد ISO 14001
ممیزی و عارضهیابی سازمانها بر اساس استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی -استاندارد OHSAS
18001
مشاور پیادهسازی سیستم کاربردی جهت برنامهریزی و کنترل پروژهها در سازمانها
مشاور پیادهسازی PMIS
مشاوره در زمینه راهاندازی  PMOدر سازمانها
پیادهسازی و آموزش سیستم مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد ®PMBOK
آموزش راهبردی تیمهای مدیریت و کنترل پروژه
تهیه و نتظیم فرایندهای کاری -شرح وظایف و شاخصهای عملکرد بر اساس مدل APQC
پیادهسازی ،استقرار و آموزش سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001
پیادهسازی ،استقرار و آموزش سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی بر مبنای مشخصه فنی ISO TS
16949
پیادهسازی ،استقرار و آموزش سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد ISO 14001
پیادهسازی ،استقرار و آموزش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد OHSAS 18001
پیادهسازی ،استقرار و آموزش سیستم مدیریت کیفیت صنایع غذایی بر مبنای استاندارد ISO 2200
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تألیفاتشرکت PMPiran
مدیر عامل
ترجمه
کتاب "ارائه ناب به سبک استیو جابز"
اثر کارماین گامو
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عامل شرکت PMPiran
مدیرمدارک

