گزیده سوابق مجید سبزهپرور

تحــــــــصیــــالت
• دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت تهران
• فوق لیسانس مهندس صنایع از دانشگاه علم و صنعت تهران
• لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت تهران
• دارای مدرک بین المللی مدیریت پروژه  Prince 2از OGC
• دارای مدرک  PMPاز  PMIآمریکا

تجربیات کاری

مجید سبزهپرور

مشاور برنامهریزی و
کنترلپروژه در وازرتخانهها
و سازمان ها

•

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج از سال 1375

• برگزاری بیش از  290دوره آموزش کنترل پروژه و نرم افزار های مرتبط در
موسسات و وزارت خانه ها
• عضو شورای پژوهش دانشگاه از سال  1386تا به امروز
• سابقه مدیریت  3پروژه اجرایی
• مدیر عامل و سهامدار شرکت مهندسین مشاور آریسا
• مدیر انجمن علمی استاندارد ایران

مهارتهای حرفهای
msabzeh@gmail.com

sabzehparvar.com

(خودارزیابی)

مدیریت پروژه

رهبری

مدیریت تیم

مسئولیتپذیری

مذاکرات تجاری

منتورینگ

هوش هیجانی

تیمسازی

توانمنــــــــدیهای تخصـــــــصی
• تدریس نرم افزار های کنترل و مدیریت پروژه
• مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه
• تالیف کتب های مدیریت و کنترل پروژه

صفحه 1
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افتخارات
مقامات و
آموزشـــــــی
کاری و
ســــوابق
• پژوهشگر نمونه سال  1386دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
• فارغ التحصیل ممتاز دکترای دانشگاه علم و صنعت
• داور فعال ژورنال ISIبا عنوان Supercomputing
• داور ژورنال علمی پژوهشی دانشگاه علم و صنعت
• برنده بهترين مولف کتاب مديريت و کنترل پروژه از سوي دانشگاه تهران سال 1395
• برنده مولف برتر دانشگاه آزاد اسالمي کرج سال 1396

عضویت در مجامع بینالمللی
• عضو PMIانجمن مدیریت پروژه آمریکا
• عضو انجمن مهندسین کانادا
• عضو انجمن مهندسی صنایع
• عضو انجمن مدیریت پروژه ایران
•

عضو هیات مدیره انجمن استاندارد ایران
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ســــوابق کاری و آموزشـــــــی
• کارگاههای آموزشی برگزار شده در موسسات و وزارت خانه ها :
• -1دوره مقدماتی MSP
•

دوره پیشرفته MSP

•

دوره مقدماتی P6 Primavera ver

• دوره پیشرفته P6 Primavera ver
• برنامه ریزی و کنترل پروژه
•

مدیریت پروژه براساس PMBOK

•

مهندسی ارزش ))Value Engineering

•

ارزیابی اقتصادی کاربردی پروژه ها

• تکنیک ارزش کسب شده و نحوه پیاده سازی آن در نرم افزارهای P6 ،MSPو Excel .
•

مدیریت محدوده پروژه و روشهای تهیه WBS

•

مدیریت ریسک پروژه

•

آشنایی با نرم افزار Comfar III

•

مدیریت پروژه براساس Prince 2

•

مدلسازی مالی در Excel

•

کنترل پروژه های EPC

• دروس تدریس شده در دانشگاه های مختلف :
• کنترل پروژه (تعداد دفعات تدریس در دانشگاههای مختلف  88 :دوره آکادمیک )
• زمانبندی پیشرفته پروژه ) Advanced Project Schedulingتعداد دوره های تدریس 16 :دوره تدریس
در دانشگاه های علوم و تحقیقات تهران (مقطع دکترا) ،مالک اشتر تهران و شیراز (مقطع فوق لیسانس) و
دانشگاه آزاد کرج)
• مدیریت پروژه برای مقطع فوق لیسانس (تعداد دفعات تدریس 44 :دوره آکادمیک – دانشگاه غیر
انتفاعی خاتم – تهران بلوار فردوس .و آزاد کرج)
• مدیریت محدوده ،زمان و هزینه برای مقطع فوق لیسانس (تعداد دفعات تدریس 17 :بار در دانشگاه
سازمان مدیریت صنعتی (مقطع فوق لیسانس) )
• زمانبندی پیشرفته پروژه (تعداد دفعات تدریس  14دوره آکادمیک در دانشگاههای علوم و تحقیقات تهران
(مقطع دکتری)  ،مالک اشتر تهران و شیراز و دانشگاه صنعتی ارومیه )
• مهندسی ارزش ) (Value Engineeringبرای مقطع فوق لیسانس (تعداد دفعات تدریس  19دوره آکادمیک
و مدرس ثابت قرار گاه خاتم االنبیاء در برگزاری بیش از  23دوره مهندسی ارزش )
• اقتصاد مهندسی پیشرفته )) (Advanced Engineering Economyتعداد دفعات تدریس  16دوره
آکادمیک)
• امکانسنجي پروژه ها )( (Feasibility Studyتعداد دفعات تدريس  18دوره آکادميک)
• تحقیق در عملیات (2تعداد دفعات تدریس در دانشگاههای مختلف  32 :دوره آکادمیک)

صفحه 3

