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مهندس مهدی جبارزاده
(مشاور آموزش و مدیر پروژه شرکت )PMPiran
پروفایل
مدیر پروژه تایید شده ی  PMIو دارنده ی مدرک بین المللی مدیریت پروژه PMP
است .به عنوان مشاور توسعه کسب و کار و مدیریت پروژه در صنعت تلکام و فناوری
اطالعات مشغول بوده و نیزبا مجموعه  PMPIranبا عنوان مدرس مدیریت پروژه
همکاری دارد.

تحصیالت
• کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک از دانشگاه آزاد واحد تبریز
• PMP® - PMP number: 1941635
• Project management Certified from TAFE Australia

تجربیات کاری
•
•
•
•
•

شرکت فلیپ نت به عنوان مدیر پروژه از سال  1393تا  1398با کارنامه ساخت
بیش از  700سایت جدید و بیهنه سازی  400سایت
شرکت نقش اول کیفیت به عنوان مدیر توسعه منطقه ای با  5استان زیر نظر از
سال  1392تا 1393
اپراتور مبین نت به عنوان مدیر پروژه در سال 1392
شرکت نوکیا زیمنس به عنوان سوپروایزر و لیدر تیم
شرکت پرسپ به مدت  7سال و عناوین مختلف از جمله مهندس نصب و راه
اندازی ،سوپروایزر ،لیدر تیم.
مهارتهای حرفهای (خودارزیابی)
مدیریت پروژه
مدیریت تیم
مذاکرات تجاری
هوش هیجانی

رهبری
مسئولیتپذیری
منتورینگ
تیمسازی

m.jabbarzadeh@deltateleco.com
Farsi
www.pmpiran.com
+9821 88261019
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+98912 606 3743

English
Turkish
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سوابق کاری و آموزشی
از سال  1398تا کنون به عنوان مشاور توسعه کسب و کار با شرکت های  Virtudevو
 DuzeyGroupهمکاری دارد.
از سال  93تا  98به عنوان مدیر پروژه با شرکت فلیپ نت همکاری کرده است.
در سال  2017به همراه فلیپ نت موفق به کسب عنوان برترین شرکت در زمینه ساخت سایت
های مخابراتی برای شرکت ایرانسل شده است.
در کارنامه  5ساله مدیریت پروژه خود ،ساخت بیش از  700سایت جدید و بهینه سازی بیش از
 300سایت را به همراه دارد.
از سال  92تا  93در شرکت نقش اول کیفیت با عنوان RAN Deployment Regional
 Managerهمکاری کرده است.
در سال  92در اپراتور مبین نت به عنوان مدیر پروژه یکی از پر چالش ترین پروژه های
اپراتور را عهده دار بوده است.
در سال های  90تا  92در کشور انگلستان و در زمینه  SEOفعال بوده است.
در سال  90با عتوان سوپروایزر و لیدر تیم افتخار همکاری با شرکت نوکیا زیمنس را داشته
ااست.
از سال  83تا  90در شرکت پرسپ بزرگترین شرکت پیمانکاری مخابراتی در زمان مذکور
همکاری کرده و با عنوانین شغلی مختلف در دستاوردها و موفقیت های شرکت نقش داشته
است.
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مهندس مهدی معین
PMPiran
مدیر عامل
شرکتتخصصی
توانمندیهای

مشاور توسعه کسب و کار برای شرکت های داخلی و بین المللی
مشاور و مدیر پروژه های ساخت و توسعه شبکه های موبایل
مشاور و مدیر پروژه های مبتنی بر فناوری های روز ( اینترنت اشیا)
مدرس دوره های آمادگی آزمون PMP
مدرس دوره های آشنایی با استاندارد PMBOK
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مهندس مهدی معین
شرکت PMPiran
مدیر عاملمدارک
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