شرکت مهندسی مشاور

پیشرو مدیریت پیران

گزیده سوابق

مهندس مهران خلیل نژادی
مشاور و مدرس PMPiran

گزیده سوابق

مهندس مهران خلیل نژادی
(مشاور و مدرس شرکت )PMPiran
پروفایل
متولد سال  1365و مجرد است؛ در سال  2017مدرک حرفهای مدیریت پروژه

( )PMPو همینطور مدرک حرفهای مدیریت ریسک ) (RMPخود را اخذ کرده و در حال
حاضر در شرکت مهندسین مشاور چگالش به عنوان مدیر پروژه مشغول به کار
هستند .عالوه بر آن در حوزه آموزش نیز برگزاری دورههای آشنایی با مبانی و
تكنیکهای مدیریت ریسک را در سابقه خود دارد.

تحصیالت
• کارشناسی ارشد  MBAگرایش کارآفرینی از دانشكده مدیریت دانشگاه خوارزمی
• کارشناسی مهندسی شیمی از دانشكده فنی دانشگاه تهران
• مدرک ®)Project Management Professional, number: 2042480( PMP
• مدرک )Risk Management Professional, number: 2099388( RMP

تجربیات کاری
• مدیر پروژه (از سال  97تاکنون) – شرکت مهندسین مشاور چگالش
• هماهنگکننده پروژه (از سال  96تاکنون)  -شرکت مهندسین مشاور چگالش
• مدیر مناقضات ( از سال  95تاکنون)  -شرکت مهندسین مشاور چگالش
• مهندس ایمنی فرایندهای نفت ،گاز و پتروشیمی (از سال  87تا  - )92شرکت
مهندسین مشاور چگالش
مهارتهای حرفهای (خودارزیابی)
مدیریت پروژه
مدیریت تیم
مذاکرات تجاری
هوش هیجانی

M.Khalilnejadi@pmpiran.com
www.pmpiran.com
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بهبود فرآیندها
مسئولیتپذیری
منتورینگ
تیمسازی

Persian
English
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سوابق کاری
مهندس ایمنی فرآیند های نفت  ،گاز و پتروشیمی (از سال  1387تا )1392
طراحی سیستمهای ایمنی و شناسایی  ،ارزیابی و پاسخ به ریسک های عملیاتی در پروژه های:
واحد بنزین سازی و ایزومراسیون پاالیشگاه تهران (شهید تندگویان)
واحد خای تصفیه آب ترش و احیای آمین پاالیشگاه اصفهان
واحد شیرین سازی نفتای سبک پتروشیمی بوعلی سینا
واحد های  Utilityپاالیشگاه گاز فاز  14پارس جنوبی
واحد تقویت فشار  ،بازیابی سولفور و تصفیه آب ترش پاالیشگاه گاز فاز  14پارس جنوبی
واحد تقویت فشار گاز صادراتی پاالیشگاه فاز  19پارس جنوبی
پاالیشگاه نفت الفرقلوس در سوریه

مدیر مناقصات( :از سال 1395تا کنون)
بروز رسانی و طراحی شبكه آب آتش نشانی پاالیشگاه اصفهان ()EPC
احداث خط لوله گوره-خارک و تلمبه خانه جدید گوره ()Conceptual + Basic
افزایش ظرفیت میادین نفتی جفیر-سپهر (تهیهی اسناد )FEED
هماهنگ کننده پروژه( :از سال  1396تا کنون)
پروژه افزایش ظرفیت تاسیسات سوخت رسانی به فرودگاه بیم المللی امام خمینی
مدیر پروژه(:از سال 1397تا کنون)
پروژه مخازن ذخیره جاسک و تاسیسات جانبی (مطالعات مفهومی و طراحی پایه)
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سوابق آموزشی
دوره ارزیابی کمی ریسک در حوزه نفت  ،گاز و پتروشیمی
محل برگزاری  :پتروشیمی بوعلی سینا – ماهشهر ( 18ساعت)
آمادگی برای شرکت در آزمون مدریت حرفه ای ریسک پروژه ()PMI-RMP
سه دوره هریک  30ساعت
کارگاه عملی مدیریت ریسک پروژه
سه دوره مجموعا  45ساعت در دانشكده مهندسی صنایع امیر کبیر
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مهندس مهدی معین
PMPiran
مدیر عامل
شرکتتخصصی
توانمندیهای

: آشنایی با استانداردهای مدیریت ریسک شامل

Strategic (Enterprise) Level
•
•
•
•

ISO 31000/31010
BS/EN 31100
APM Risk Management Guide (PRAM)
COSO 2012

Project Level (Tactical)
•
•

PMI-Risk Management Practice Standard Guide
IRM Risk Management Practice Guide
: آشنایی با نرم افزارهای شناسایی و آنالیز ریسک شامل

• Pert Master
• Primavera Risk Analysis
• Crystal Ball
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