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پروفایل
عضو پنج ساله بنیاد ملی نخبگان ،مشاور ،محقق و پیاده سازه در حوزه مدیریت
پورتفولیو  ،مدیریت پروژه و دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تهران می باشد و
در حال حاضر در هلدینگ بهپردازجهان به عنوان مشاور مدیر عامل در زمینه پیاده
سازی  PMOو  PPMOفعالیت می کند.

تحصیالت
• کارشناسی مهندسی صنایع -رتبه اول با معدل 17.03
• کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -رتبه اول با معدل 18.54
• دکتری مهندسی صنایع  -معدل 19.28

تجربیات کاری
•
•
•
•
•
•
•
•

مشاور  PMO,PPMOهلدینگ بهپرداز جهان و شرکت بهسا ،تهران
مدیر  PMOشرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما ،تهران
کارشناس کنترل پروژه شرکت اتیک پارس فناپ ،تهران
کارشناس مهندسی صنایع شرکت بهین راهبرد آراس
رئیس هیات مدیره شرکت روژریکا
مسلط به بیش از  23استاندارد بین المللی در حوزه های مدیریت پورتفولیو ،مدیریت
پروژه  ،سیستم های مدیریتی و همچنین سابقه پیاده سازی بیش از  15استاندارد در
حوزه های نامبرده
داور ژورنال های معروف مدیریت پروژه و سیستم های مدیریتی از جمله :
• APEN-ECAM-JCEM-COENG-IJPR
دارای بیش از  25مقاله بین المللی و تالیف دو کتاب در حوزه مدیریت پروژه و
مهندسی صنایع

مهارتهای حرفهای (خودارزیابی)
مدیریت پروژه
مدیریت پورتفولیو
سیستم های مدیریتی
مهندسی کیفیت

بهبود فرآیندها
مسئولیتپذیری
منتورینگ و رهبری
خالقیت

yaserrahimi.pmo@gmail.com
www.pmpiran.com
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دکتر یاسر رحیمی
سوابق کاری
از سال  1397تا کنون
مشاور  PMOو PPMO
هلدینگ بهپرداز جهان و شرکت بهسا ،تهران
پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه و دفتر مدیریت سبد پروژه
از سال  1393تا 1397
مدیر PMO
شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما ،تهران
پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه و راه اندازی دفتر PMO

از سال  1392تا 1393
کارشناس کنترل پروژه
شرکت اتیک پارس فناپ ،تهران
از سال  1389تا 1392
کارشناس مهندسی صنایع
شرکت بهین راهبرد آراس
از سال  1392تاکنون
رئیس هیات مدیره شرکت فن گستران ریکا
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