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پروفایل
مهندس مهدی جلیلی متولد  1359و متاهل است  .مدیریت پروژه را در هر سه
قسمت مشاور  ،کارفرما و پیمانکار انجام داده و هم اکنون درحال اخذ مدرک حرفه ای
مدیریت پروژه ) (PMPبر اساس تجربیات گذشته خود بوده و دوره های آموزشی
مختلف عمومی و خصوصی را در زمینه مباحث فنی و قراردادی پروژه تدریس نموده
است .

تحصیالت
• فارغ التحصیل کارشناسی عمران -ساختمان از دانشگاه شهید رجایی تهران سال 1384
• فارغ التحصیل کاردانی عمران -راهسازی از دانشگاه سراسری ایالم سال 1380

تجربیات کاری
•
•
•
•
•

شرکت سپهر بستر  .معاونت فنی و مدیر پروژه از سال  1388تاکنون
شرکت کشش  .معاون کارگاه و سرپرست دفتر فنی
شرکت مهندسین مشاور بهران ترافیک  .مدیر پروژه و طراح سیویل
مهندسین مشاور پی سنگ  .سرپرست کارگاه مطالعات ژئوتکنیک
مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداری تهران  .کارشناس آزمایشگاه و مدیر پروژه آزمایش
های مکانیک خاک  ،بتن و آسفالت

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

بهبود فرآیندها
مسئولیتپذیری
منتورینگ
تیمسازی

JALILISHANJANI@GMAIL.COM
Farsi
www.pmpiran.com
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سوابق کاری
از سال  1393تا کنون مدیر پروژه عملیات تکمیلی بزرگراه سییرجان – شیهر بابیک  ،بزرگتیرین
پروژه بهسازی ژئوگریدی آسفالتی ایران
از سال  1393تا  1395مدیر پروژه جاده دسترسی تونل انتقال آب دریاچه ارومیه
از سال  1391تا  1393مدیر پروژه چهارخطه خرم آباد – کوهدشت
از سال  1390تا  1391مدیر پروژه بهسازی جاده قدیم قزوین – الموت
از سال  1392تا  1393مدیر پروژه مطالعات بهسازی شاهراه سالنگ کشور افغانستان
از سال  1388تا  1390مدیر پروژه مرحله سوم عملیات عمرانی عام المنفعه پارس جنوبی
از سال  1386تا  1388معاون کارگاه و سرپرست دفتر فنی پروژه شهرک حمل و نقل تهران
از سال  1384تا  1386مدیر پروژه و طراح پروژه های اصیالح ترافیکیی شیهر محیالت و منطقیه
ویژه بندر شهید رجایی
از سال  1384تا  1385سرپرست کارگاه مطالعات ژئوتکنیک خط  4متروی تهران
از سال  1380تا  1381کارشناس و مجری کنترل کیفیت عملیات خاکی و بتنی شهرداری تهران
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سوابق آموزشی
آموزش نیمه خصوصی کنترل پیروژه شیرکت کشیش – شیرکت سیپهر بسیتر – شیهرداری
محالت
آموزش مستند سازی پروژه شرکت بهران ترافیک – شرکت نفت فالت قاره ایرانیان
آموزش کارشناس دفتر فنی – دوره خصوصی و نیمه خصوصیی شیرکت کشیش – شیرکت
سپهر بستر
آنالیز و ارائه الیحه تاخیرات دانشگاه امیر کبیر ودوره های نیمه خصوصی

مدیریت ادعا و مستند سازی شرکت مهندسین مشیاور رهگرسیازه پیارس – سیازه کیاران
ایالم
آموزش نرم افزار  civil 3dمشاور نارگان – بهران ترافیک و کشش
آموزش ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه  IMSشرکت سپهر بستر
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PMPiran
مدیر عامل
شرکتتخصصی
توانمندیهای
مدیریت پروژه های طرح و ساخت راه و ابنیه
تسلط کامل به جزئیات طراحی و اجرای راه و ابنیه فنی .
متره و برآورد  ،تهیه اسیناد و برگیزاری مناقصیه  ،تهییه اسیناد ارزییابی و شیرکت در مناقصیات
داخلی و بین المللی آنالیز بهای قیمت جدید و برآورد شرکت در مناقصه.

صورت وضعیت  ،تعدیل  ،مابه التفاوت مصالح  ،صورت جلسات اجرای کار و دستورکارها
تاخیرات پروژه و محاسبه جرایم آزمایشهای مکانیک خاک و بتن و آسفالت
محاسبات حجم عملیات خاکی و تهیه نقشه های ازبیلت .
برنامه زمانبندی و کنترل پروژه
آزمایشهای مکانیک خاک و بتن و آسفالت
تسلط به کلیه بخشنامه و آیین نامه های راه و ساختمان
برقییییییراری و پییییییایش ( ISO9001مییییییدیریت کیفیییییییت)( ISO14001 ،بهداشییییییت ومحیییییییط
زیست)( OHSAS18001،ایمنی)
آموزش مستندسازی پروژه  ،ارائه الیحه تاخیرات  ،مدیریت دعاوی ،دفتیر فنیی پیروژه  ،کنتیرل
پروژه  ،آنالیز و ارائه قیمت جدید  ،صورت وضعیت نویسی
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