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یادداشت

فرایند برگزاری دور پنجم جایزه 
ملی مدیریت پروژه

به لطف الهی جایزه ملی مدیریت پروژه پنجمین 
دوره خ��ود را نی��ز همچون ادوار قب��ل و این بار با 
حضور خیل گس��ترده ت��ری از پروژه ه��ا به پایان 
رس��اند. آنچ��ه در ای��ن دوره از گس��تردگی تعداد 
پروژه ه��ا مهمتر بود، گس��تره جغرافیای��ی آنها در 

سراسر کشور، و نیز تنوع صنایع حاضر  بود.
در ای��ن دوره اقدامات مس��رور کننده دیگری 
ازجمله »تایید جایزه توس��ط سازمان ملی بهره 
وری« )از می��ان جوایز متع��ددی که این روزها 
در سطح کش��ور در حال برگزاری است( پس از 
یک فراین��د ارزیابی مفصل بود، بع��الوه »اقدام 
به مس��تند س��ازی و تهیه رویه های اس��تاندارد 
برگ��زاری هر یک از مراحل جایزه«، »جلس��ات 
متعدد ثب��ت درس آموخته ها ب��ه منظور بهبود 
فرایند برگ��زاری جای��زه« و ... نوید بخش روند 

تعالی جایزه بود.
ام��ا آنچه ه��م چ��ون ادوار قبل بعن��وان کلیات 
برگزاری جایزه ملی مدیریت پروژه شاهد آن بودیم 

مختصرا بدین شرح بود:
کاندیدا شدن پروژه ها و حضور آنها در این فرایند 
ارزیابی ملی در س��ه دس��ته پروژه های متوس��ط، 

بزرگ و ابر پروژه ها بدین شرح:
 - پروژه های متوس��ط )حداقل 12 ماه، کمتر از 

5 میلیون یورو(، 
- پروژه ه��ای بزرگ )حداق��ل 12 ماه، حداقل 5 

میلیون یورو(، 
-  اب��ر پروژه ها )حداقل 24 ماه، بیش��تر از 100 

میلیون یورو( 
)الزم به ذکر است انجام ارزیابی ها و اهداء جوایز 

برای هر دسته بطور مجزا صورت میگیرد.(
ارزیابی و اعطا جایزه بر مبنای مدل تعالی پروژه 
)PEM( ب��ا الهام گی��ری از انجمن بی��ن المللی 
مدیریت پ��روژه )IPMA( ، که معیارهای ارزیابی 
را به دو دس��ته اصلی و 9 معیار اساس��ی تقس��یم 

می کند. این دو دسته عبارتند از: 
1. توانمندس��از های مدیری��ت پ��روژه که میزان 
تعالی رویه های اتخاذ ش��ده برای مدیریت پروژه را 

مشخص می کنند. 
2. نتایج پروژه که میزان تعالی نتایج کسب شده 

توسط پروژه را مورد بررسی قرار می دهند.
و نهایتاً بر اس��اس امتیازات کس��ب شده در طی 
فرآیند ارزیابی، اعط��ا جوایز به پروژه های منتخب 

در سه سطح مطابق ذیل:
باالتری��ن س��طح: تندی��س زرین، س��طح دوم: 
تندیس س��یمین، سطح س��وم: تندیس بلورین، و 
سپس در پایین ترین سطح »لوح تعهد به تعالی«.

اما در خصوص روند برگ��زاری دور پنجم جایزه 
)که البته تا حدود زیادی در ادوار مختلف مش��ابه 

است( :
فراین��د یکس��اله برگ��زاری جای��زه معم��والً در 
روزه��ای بعد از جش��نواره روز ملی مدیریت پروژه 
آغاز می شود. بدین ترتیب است که پس از فراخوان 
عمومی، و انجام ثبت نام پروژه های کاندیدا، توسعه 
مخ��زن ارزیابان از طریق آم��وزش ارزیابان جدید، 
و نی��ز بازآم��وزي ارزیابان قبلی ص��ورت می گیرد. 
چنانچه تا کن��ون در نتیجه ای��ن آموزش ها بانک 
ارزیاب��ان جای��زه مل��ی مدیریت پ��روژه مفتخر به 

داشتن حدود 280 ارزیاب ملی است.
در ادام��ه و پ��س از ارس��ال فرم درخواس��ت از 
س��وي متقاضیان، آموزش اظهارنامه نویسي براي 
نمایندگان پروژه هاي کاندیدا، و تدوین  اظهار نامه 

توسط ایشان در دستور کار قرار می گیرد.
مرحله بع��دی تعیین تیم هاي ارزیابی و ترکیب 
هیات داوری توسط کمیته جایزه است که ضمن 
جلس��ات متعدد و بر اس��اس معیارهای مشخصی 
این مهم انج��ام می پذیرد. پس از تعیین تیم های 
ارزیابی در جلس��ه ای ضمن مرور م��دل و فرایند 
ارزیاب��ی، اظهار نامه ه��ا به تیم ه��ای ارزیابی آن 
پ��روژه خاص تحویل می ش��وند. همچنین تحویل 
اظهارنامه ها به هی��ات داوری به موازات آن انجام 

می پذیرد. 
در ادامه 5 مرحله زیر به عنوان اصلی ترین مراحل 
ارزیابی، و تعیین تکلیف جوایز پیگیری خواهد شد:

ارزیابي اولیه اظهارنامه ها، جلسه اجماع ارزیابان 
و تهیه و ارس��ال گزارش اولیه سرارزیابان به هیات 

داوري 
برگ��زاری اولی��ن جلس��ه هی��ات داوران و ارائه 
بازخورد به سرارزیابان برای بازدید از سایت پروژه

بازدی��د از پ��روژه )س��ایت ویزیت( توس��ط تیم 
ارزیابی

تهی��ه و ارائ��ه دومین گزارش ارزیاب��ی به هیات 
داوران

برگزاری جلسات نهایی هیات داوران، و استخراج 
نتایج نهایی

 )که البته خود با جلسات متعدد و ساعات فراوان 
کار داوطلبان��ه جمع کثیری از ارزیابان حرفه ای، و 

هیئت محترم داوری همراه بوده است(. 
در نهایت نتایج تا روز جشن بصورت محرمانه 
ن��زد هیات محترم داوری باقی خواهد ماند و در 
قسمتی از مراسم روز ملی مدیریت پروژه، نتایج 
نهایی رونمایی می شود. الزم به ذکر است عالوه 
بر تعیین س��طح س��رآمدی پروژهه��ا، خروجی 
ارزشمند دیگر این ارزیابی مفصل حدوداً یکساله 
گزارش بازخوردی اس��ت که در بیان نقاط قوت 
و فرصت های بهبود به پروژه ها ارائه می ش��ود و 
ب��ه اذعان پروژه های حاض��ر در ادوار قبل نقش 
ارزشمندی در پیمودن راه تعالی خواهد داشت.

 ب��ه امید روزی که س��هم جای��زه ملی مدیریت 
پروژه در توس��عه و فرهنگ سازی مدیریت صحیح 
پ��روژه بیش از آنچه باش��د که تاکن��ون به فعلیت 

رسیده است.

مهندس فرهاد سعیدی
دبیر دور پنجم جایزه ملی مدیریت پروژه

گفت وگو با رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران

انجمن مدیریت پروژه ایران همگام با انجمن جهانی
دکتر حمید زرگر پور متولد سـال 1335 در اصفهان اسـت. ایشان با 
35 سـال فعالیت در عرصه های مدیریتی و شـرکت های پروژه محور 
کشور حرفهای شنیدنی داشت. وی که به عنوان مدیر طرح و توسعه 
پتروشـیمی رازی اجرای پروژه را شـروع کرده است، به مدت 6 سال 
مدیرعامل شرکت توسعه آب و نیروی ایران  و بیش از 10 سال سمت 

عضویت هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شـرکت مپنا را داشـته 
است. وی معتقد است کارهای سـخت افزاری در کشور ما پرطرفدار 
اسـت، در حالیکه در دنیا کارهای نرم افزاری و مغز افزاری بسـیار با 
اهمیت هستند و متاسفانه اجرای پروژه در کشورمان عمدتا بصورت 
علمی اداره نمی شود. به همین علت با مشکالتی نظیر تاخیر در اتمام 

و مشکالتی در زمینه صرفه اقتصادی، رضایت ذی نفعان، بهروه وری 
و... در پروژه ها روبرو هستیم.

بعد از برگزاری مراسـم روزملـی مدیریت پروژه، بـا هماهنگی دفتر 
انجمن به مالقات رییس هیئت مدیره رفتیم. 

گفت وگوی ما  را که در دفتر ایشان انجام شده در ادامه می خوانید:  

انجمـن مدیریـت پروژه ایـران از چه 
سـالی شـروع بـه فعالیت کرده اسـت 

وتاریخچه ای از انجمن شرح دهید.
انجمن مدیریت پروژه ایران که از ده سال 
پیش تاس��یس ش��ده از همان ابتدا مرتبط و 
هماهنگ با موسسه بین الملی مدیریت پروژه 

IPMA بوده است. 
ای��ن انجمن به عنوان یک انجمن علمی – 
حرف��ه ای مدیریت پ��روژه در وزارت علوم و 
تحقیقات و فناوری ثبت شده و تحت نظارت 
ای��ن وزارتخان��ه می باش��د و در عین حال از 
معدود انجمن هایی اس��ت که ارتباط و سابقه 
هم��کاری خوبی با انجم��ن جهانی مدیریت 

پروژه دارد. 
ه��دف بنیادی��ن انجم��ن ارتق��ای جایگاه 
مدیریت پروژه در کش��ور از طریق گس��ترش 
و پیش��برد دان��ش مدیریت پ��روژه، ارتقای 
جایگاه آن در نظام فنی اجرایی کش��ور، رشد 
مهارت ه��ای مدیران پروژه و توس��عه کمی و 
کیفی نیروهای آن و توسعه و ترویج آموزش، 
پژوهش و مش��اوره مدیریت پروژه در کش��ور 
می باشد. یکی از اقدامات مهم انجمن تاسیس 
مرک��ز ارزیابی و اعط��ای گواهینامه حرفه ای 
مدیریت پروژه است که بنده در ابتدا مسئول 
راه ان��دازی آن بوده ام. ای��ن مرکز افرادی که 
متقاضی دریافت گواهینامه حرفه ای هستند 
را پ��س از برگزاری آزمون یا مصاحبه به آنها 

گواهی اعطا می کند.
چـه اقداماتـی در ایـن مرکـز انجـام 

می شود؟
در مرک��ز بی��ش از ده دوره آزمون برگزار  
و در چهار س��طح A-B-C-D  گواهینامه 
حرف��ه ای مدیریت پ��روژه پیش بینی و اعطا 

شده است.
برای ارتقای جایگاه این گواهینامه جلساتی 
ب��ا س��ازمان مدیری��ت برنامه ریزی کش��ور و 
س��ازمان نظام مهندس��ی برگ��زار کردیم  و 
درحال حاضر شرکت هایی که بخواهند تایید 
صالحت بش��وند یا تایید صالحیت را تمدید 
کنند، باید گواهینامه حرفه ای )حداقل درجه 
C( داش��ته باشند این پیگیری ها برای اعتبار 
ای��ن گواهینامه ها در اجرای پروژه ها کماکان 

ادامه دارد.
 در جه��ت توس��عه گواهینام��ه ه��ا برای 
مش��اوران مدیری��ت  پ��روژه نی��ز در ح��ال 

راه اندازی این نوع گواهینامه هستیم.  
از پارس��ال ب��ا انجم��ن جهان��ی مدیریت 
پ��روژه مذاک��ره کردی��م ب��رای پیش بینی 
گواهینامه های س��ازمانی مدیریت پروژه که 
مقدماتش انجام شده و نیز امضا شده است. 
مرک��ز در تدارک راه اندازی این گواهینامه 
ه��ای س��ازمانی برای س��ازمان های پروژه 
محور اس��ت ک��ه برای اولین ب��ار در ایران 

انجام می ش��ود. 

کال ای��ن گواهینامه ها ارزیاب هایی دارد و 
روش اعطای گواهینامه بصورت آزمون فردی 
و بعض��ا ارائه گ��زارش پروژه و انجام مصاحبه 
اس��ت که توس��ط ارزیابان هم انجام می شود. 
ارزیابان دارای گواهینامه هستند که راجع به 
فرد متقاضی نظر می دهند و داوری می کنند.
در مدت زمان تاسیس انجمن تاکنون مرکز 
یک بار توسط انجمن جهانی مورد ارزیابی و 

تایید مجدد قرار گرفته است. 
گفتنی است افرادی که گواهینامه دریافت 
می کنند نامش��ان در سایت انجمن جهانی به 
زبان انگلیسی ثبت شده و در کشورهایی که 
عضو IPMA  هستند این گواهینامه معتبر 
اس��ت و در این کشورها معموال فعالیت افراد 
مس��تلزم این  گواهینامه هاست. البته آزمون 

به دو زبان فارسی و انگلیسی است.
دیگ��ر  اقدام مه��م ما در این مدت ارزیابی 
ش��رکت ه��ا و پروژه هایی که اجرا ش��دند و 
مایلند ک��ه در فرایند ارزیابی مدیریت پروژه 
ش��رکت کنند می باش��د. ما امسال پنجمین 
دوره جایزه مدیریت پروژه را برگزار کردیم و 
جوایز آن در دومین جشنواره مدیریت پروژه 

نیز اعطا شد. 
از روز بعد از جش��نواره شش��مین دوره را 

شروع کردیم.

از فعالیت های دیگری که ما انجام می دهیم 
برگ��زاری کنفرانس مل��ی مدیریت پروژه به 
همراه ش��رکت مدیریت پروژه آریاناس��ت که 
تبدیل به همایش بین المللی ش��ده اس��ت و 
فعاالن درگیر در مدیریت پروژه کشور در آن 

مشارکت مناسبی دارند.
امس��ال یازدهمین همای��ش در بهمن ماه 
برگ��زار می ش��ود و ش��رکت آریان��ا اقدامات 
مرب��وط به برنامه ریزی و اج��رای همایش را 

شروع کرده است. 
در همی��ن رابط��ه ما تا به ح��ال 6 همایش 
فصل��ی برگزار کردی��م اخیرا تصمیم گرفتیم 
مح��ل  در  را  همایش ه��ا  ای��ن  از  برخ��ی 
نمایندگی ه��ای انجمن در اس��تان ها بر گزار 
کنیم. چرا که انجمن برای بس��ط و توس��عه 
فعالیت هایش در کش��ور از 2 س��ال گذش��ته  
اقدام به تاسیس نمایندگی در استان ها کرده 
اس��ت. روال کارهم به این صورت اس��ت که 
فعاالن مدیریت پروژه در شرکت های دولتی، 
خصوصی و دس��تگاه های حاکمیتی فعال در 
این زمینه، گرد هم می آیند و انجمن هم تالش 
برای ایجاد یک هیات موس��س و تشکیل آن 
در هراس��تان به عنوان نماینده دارد. تاکنون 
س��ه هیات موسس در استان خراسان بزرگ، 
ف��ارس و اصفهان مص��وب کردیم و به دنبال 

توس��عه س��اختار این نمایندگی ها هس��تیم. 
امیدواری��م بتوانیم در اس��تان های دیگر هم 
بتوانیم به زودی این نمایندگی ها را داش��ته 

باشیم.
از دیگر فعالیت های ما انتشار نشریه علمی- 
خبری انجمن اس��ت که تا به حال 3شماره از 
آن را چ��اپ ک��رده ایم. قص��د داریم در ادامه 
نش��ریه های تروجی و پژوهش��ی را راه اندازی 

کنیم.
از دیگ��ر فعالی��ت ه��ا برگ��زاری یک دوره 
جای��زه پژوهش برت��ر مدیریت پ��روژه بوده 
اس��ت و امس��ال هم دومین دوره این جایزه 

را خواهیم داشت.
یک��ی دیگر از اقدام��ات انجمن، برگزاری 
توره��ای مدیریت پروژه بوده اس��ت که در 
محل پروژه های موفق برگزار می ش��ود و تا 
کن��ون در 3 مرحله ت��ور برگزار کردیم. دو 
تا از آنها پروژه نیروگاهی بوده اس��ت و یک 
پ��روژه نیز نف��ت گاز بوده که در عس��لویه 
برگزارکردی��م. در آین��ده هم تصمیم داریم 
به لحاظ توس��عه کم��ی و کیفی این تورها 

اقداماتی را انجام دهیم.
 از دیگ��ر فعالی��ت انجم��ن مدیریت پروژه  
تش��کیل  کارگروه ه��ای تخصصی برای کار 
روی موضوع��ات مرتب��ط ب��ا مدیریت پروژه 

حیطه است و  ایجاد شبکه های تخصصی. ما 
تا االن 2 کار گروه شبکه تخصصی راه اندازی 
کردی��م، یک��ی کارگ��روه BIM  اس��ت که 
درسیس��تم ساختمانی کارکرد دارد و دیگری 
کارگروه مدیریت طرح و سبد پروژه ها. ما در 
تدارک راه اندازی شبکه سوم مدیریت دانش 
هس��تیم که انش��ااهلل تا قبل از پایان سال راه 
خواهیم انداخت. همچنین کارگروه مدیریت 
ریس��ک هم برای کش��ور در زمینه مدیریت 
پ��روژه اهمی��ت زی��ادی دارد و در دنیا به آن 
بسیار اهمیت داده می شود که در برنامه های 

انجمن دیده شده است. 
چـه اقداماتـی برای گسـترش و امور 
زیرساختی و آموزشی برای آینده انجام 

داده اید؟
یکی ازموضوعاتی که همیش��ه بر آن تاکید 
داریم ارتباط  تجربه با نیروی جوان اس��ت.ما 
ش��بکه جوان انجم��ن را راه اندازی کردیم و 
جوان و دانشجویان و فارغ التحصیالن را عضو 
کردی��م وبرنامه ه��ای خوبی داریم و به دنبال 

توسعه این ارتباط هستیم.
از موفقیت ه��ای م��ا در انجم��ن مدیریت 
پ��روژه م��ی توان به داش��تن 2 کرس��ی در 
بردهای انجمن جهانی در س��ال اخیر اش��اره 
ک��رد و امیدواری��م ای��ن را توس��عه بدهیم و 
افراد بیش��تری را در ای��ن بردها اضافه کنیم 
ت��ا از تجربی��ات حاصل از این مش��ارکت در 

ماموریت های انجمن استفاده کنیم.
از کارهای دیگر اصالح اساس��نامه انجمن 
اس��ت که در دو س��ال اخیر آن را بررس��ی 
و اص��الح کردی��م و از برنامه های امس��ال 
تش��کیل مجم��ع انجم��ن و تصوی��ب این 

اصالحات است.
 در دور پنجم هیات مدیره که تشکیل شد 
ما بررس��ی وضعیت کردیم و برنامه راهبردی 
ب��رای انجمن تهیه ش��د و نقش��ه راه تدوین 
کردی��م و ای��ن برنامه پای��ه  برنامه ریزی های 
ماست و باید 2 سال یک بار آن را به روز آوری 

کنیم و بر آن اساس حرکت کنیم.
ما در 2 سال گذشته بدنه اجرایی انجمن را 
تقویت کردیم و نتایج خوبی از این اقدام در 
راستای ماموریت های انجمن حاصل گردید 
انتظ��ار داری��م بدن��ه اجرایی این سیس��تم 
بص��ورت کم��ی و کیفی توس��عه یابد و امید 
داریم این انجمن در مدیریت پروژه در س��ه 
بع��د زمان، هزین��ه، کیفیت بتواند به اهداف 
متعال��ی خود در پروژه های کش��ور دس��ت 
یاب��د. در انته��ا بنده ب��ه نمایندگی از هیات 
مدیره انجمن از کلیه فعاالن مدیریت پروژه 
در کش��ور خواه��ش می کنم ک��ه به صورت 
حقیق��ی و حقوقی ب��ه این انجمن به عنوان 
خانه کاری خودش��ان بپیوندند و با همکاری 
و نظ��رات خ��ود ما را در انجام ماموریت های 

انجمن یاری دهند. 

این مراسم امس��ال همزمان با روز جهانی 
مدیری��ت پروژه در س��النهای 1، 2، 3 هتل 
استقالل تهران در دو بخش اصلی ساماندهی 

و برگزار شد.
بخش اول مراسم

در بخ��ش اول در س��الن 2 ارائ��ه تجربه 
جایزه ملی توس��ط آقای عسگر زاده نماینده 
شرکت مپنا )توس��عه 1(، ارائه تجربه جایزه 
بی��ن المللی پ��ل طبیعت توس��ط نماینده 
گروه تخصصی ش��هید رجایی و سپس ارائه 
مهندس فراهانی با موضوع کنترل پروژه در 
تقابل با مدیران پروژه و سازمان، انجام شد.

در ادامه گپ و گفتی با موضوع بحران آب 
با حضور آقایان زرگرپور و ترکش دوز نتیجه 
تجربه سال ها تالش و تفکر در این حوزه را 

با حاضران در میان گذاشتند.
س��پس خان��م دکتر خس��روی و مهندس 
احمدی��ان نژاد به بررس��ی مدارک حرفه ای 
مدیری��ت پ��روژه، الزامات، اهمی��ت، باید و 

نبایدهای آن در ایران پرداختند.
بخش دوم مراسم

در س��الن اصل��ی آقای دکت��ر زرگرپور به 
عن��وان رییس هیات مدیره س��خنرانی کرد 
و ضم��ن خوش آم��د گویی ب��ه میهمانان از 
توانمندی ه��ا، فرص��ت ه��ا و چال��ش های 
مدیری��ت پ��روژه در ای��ران گفت و س��پس 
اقدام��ات انجمن را در س��ال های گذش��ته 

برشمرد.
این مراس��م با اعطای گواهینامه حرفه ای 
به نفرات برگزیده، قدردانی از پیشکس��وتان 

و تجلی��ل از ش��رکت های برت��ر ای��ن دوره 
همراه ب��ود و تندی��س مدیری��ت پ��روژه به 

مدیران شرکت ها اعطا شد.
گواهینامـه  برترین هـای  معرفـی 

حرفه ای مدیریت پروژه ایران
انجم��ن مدیریت پ��روژه ایران ب��ه عنوان 
نماینده رس��می انجمن بین المللی مدیریت 
کیفی��ت پروژه )IPMA(، از نفرات برگزیده 
یک س��ال گذش��ته ک��ه موفق ب��ه اخذ این 
گواهینام��ه با برترین امتیاز ش��دند  تجلیل 

کرد. 
معرفی پیشکسـوتان مدیریت پروژه 

ایران
همچون س��ال گذش��ته از پیشکس��وتان 
مدیریت پ��روژه ایران در این دوره در بخش 

علم��ی )دکتر مجتبی حس��ین علیپور(،  در 
بخش خصوصی )مهندس محمد عطاردیان( 
و در بخ��ش دولتی) مهن��دس نعمت زاده( 

تجلیل و قدردانی شد.
جشـن جایزه ملـی مدیریـت پروژه 

ایران و تجلیل از شرکت های برتر
 در مهم ترین بخش از مراس��م پنجمین 
دوره جای��زه مدیریت پروزه ایران مهندس 
عزی��ز فرهنگی،دکتر احد نظ��ری به روی 
س��ن رفتند و ب��ا معرفی از ط��رف مجری 
و دبی��ر جایزه  ش��رکت ها جای��زه خود را 
دریافت کردند. مراس��م مانند س��ال های 
گذش��ته به نحوی برنامه ریزی شده بود که 
هیچ ی��ک از حضار، حتی اعضای کمیته و 
اعضای هیأت مدیره انجمن از نتیجه باخبر 

نبودند و همین موضوع باعث ایجاد هیجان 
شده بود. 

در این دور از جایزه همانطور که در جدول 
نیز آورده ش��د ده پروژه به مرحله نهایی راه 

یافته بودند. 
معرف��ی نتیج��ه نهای��ی ه��ر پ��روژه به 
ص��ورت اتفاقی و ب��ا انتخ��اب نمایندگان 
خود ش��رکت ها و س��رارزیاب ها  انجام شد 
و نماین��دگان آن پ��روژه با اع��الم مجری 
مراس��م برای اعالم نتیج��ه نهایی به باالی 
سن رفتند. در حضور نمایندگان هر پروژه، 
پاکت مهر و موم شده حاوی نتیجه ارزیابی 
آن پروژه گش��وده ش��د و نتیجه به اطالع 
همگان رسید که مشروح آن را در این ویژه 

نامه خواهید خواند.

دومین مراسم روز ملی مدیریت پروژه ایران در دهمین سال تاسیس انجمن

جایزهردهنام پروژهنام شرکت

تندیس بلورینابر پروژه             احیای مستقیم به روش میدرکس )تولید آهن اسفنجی(شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

تندیس سیمینپروژه بزرگ             مزرعه بادی کهک )فاز اول(شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا )توسعه یک(

تندیس سیمینپروژه بزرگ             احداث پل پیاده طبیعت گروه تخصصی شهید رجایی 

گوهی تعهد به تعالیپروژه بزرگ             احداث سد مخزنی آزاد شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس 

تندیس سیمینابر پروژه             سد و نیروگاه رودبار لرستانشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 

 OICO سیری - راه اندازی و تست عملکرد شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت NGL تندیس سیمینپروژه بزرگ             پروژه

تندیس بلورینپروژه بزرگ             تجاری- اقامتی/مسکونی آرمانشرکت ستاره آرمان توس

تندیس بلورینابر پروژه             1440واحدی مسکن مهر امام صادق شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند

تندیس بلورینپروژه بزرگ             2621واحدی مسکن مهر ملکی پردیس شرکت سرمایه گذاری پردیس 

گواهی تعهد به تعالیپروژه بزرگ             مسکن مهرشاهین شهر اصفهانشرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود 

مدیریت پروژه


