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 -3زمینه های کاری و تحقیقاتي :
 .3-1تيم مشاوره راه اندازی دفتر مدیریت پروژه ( )PMOو استقرار استاندارد  PMBOKوزارت راه و شهرسازی-
راه آهن جمهوری اسالمي
 .3-2ارزیابي بلوغ معاونت ساختمان شركت نفت فالت قاره ایران با بکارگيری مدل بلوغ بهبود فرایندهای
مدیریت پروژه ()PMMM
 . 3-3پروژه "پياده سازی دفتر مدیریت پروژه ( )PMOبا الگوگيری از ناسا" -سازمان ملي فضایي
 . 3-4پروژه "مدیریت ارزش كسب شده با الگوگيری از ناسا"  -سازمان ملي فضایي
 .3-5مدیر عامل گروه طرح و ساخت مهرگان
 .3-6مدیر عامل نمایندگي مركز معماری ایران در استان كرمان
 .3-7مدیر دپارتمان آموزش مدیریت پروژه گروه بين المللي معيار
 .3-8دبير كميته آموزش ،پژوهش و انتشارات انجمن مدیریت پروژه ایران
 . 3-9دبير كميته جایزه ملي مدیریت پروژه انجمن مدیریت پروژه ایران (دور چهارم و پنجم) /ارزیاب جایزه ملي
مدیریت پروژه
 .3-10سردبير فصلنامه علمي تخصصي مدیریت پروژه (انجمن مدیریت پروژه ایران) تا شماره ششم
 .3-11موسس و دبير انجمن مدیریت پروژه دانشگاه تربيت مدرس
 .3-12مسئول  R&Dدفتر مدیریت پروژه شركت راه آهن ج.ا.ا
 .3-13دبير دور دوم و سوم سمينار تجربيات برتر صنعت ریلي كشور
 .3-14مدیر جایزه  OPEN-BIMموسسه  Building SMARTدر ایران
 .3-15دبير و سرارزیاب  15پروژه صنعت ریلي جایزه پروژه برتر راه آهن ج.ا.ا  /طراحي مدل  RPEMبرای
ارزیابي پروژههای صنعت ریلي
 .3-16داور دپارتمان مدیریت پروژه نشریه علمي پژوهشي سد و نيروگاه برق آبي ایران  -رتبه  Aوزارت علوم
 .3-17داور نشریه علمي پژوهشي چشم انداز مدیریت دولتي ایران -انجمن علوم مدیریت ایران
 .3-18استاد مدعو دانشگاه تهران -پردیس بين المللي كيش:
 درس مدیریت و مهندسي ارزش /ترم بهار  / 99دانشجویان كارشناسي ارشد ورودی 98 درس سمينار و روش تحقيق  /ترم بهار  / 99دانشجویان كارشناسي ارشد ورودی 98 درس مدیریت و مهندسي ارزش /ترم پایيز  / 99دانشجویان كارشناسي ارشد ورودی 99 درس سمينار و روش تحقيق  /ترم پایيز  / 99دانشجویان كارشناسي ارشد ورودی 98 درس نظریههای مدیریت پروژه  /ترم بهار  / 1400دانشجویان كارشناسي ارشد ورودی 99 درس سيستمهای ساختماني  /ترم بهار  / 1400دانشجویان كارشناسي ارشد ورودی 98 درس سيستمهای ساختماني  /ترم پایيز  / 1400دانشجویان كارشناسي ارشد ورودی 99 -درس سيستمهای روشهای مدیریت پروژه  / 2ترم پایيز  / 1400دانشجویان كارشناسي ارشد ورودی 98

 .3-19استاد راهنما و مشاور پایان نامه های مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه تهران ( 7پایان نامه)
 .3-20دستيار استاد ( )T.Aمهندسي ارزش ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشجویان دوره كارشناسي ارشد ()1394
 .3-21دستيار استاد ( )T.Aدرس مدیریت پروژه ،دانشگاه آزاد اسالمي یزد ،دانشجویان دوره كارشناسي ()1395
 .3-22دستيار استاد ( )T.Aدرس مهندسي مدیریت كارگاهي ،دانشگاه تهران ،دوره كارشناسي ()1396
 .3-23دستيار استاد ( )T.Aدرس روش های مدیریت پروژه  -دانشگاه مهر البرز ،دانشجویان دوره كارشناسي
ارشد ()98-99
 . 3-24برنامه ریزی و كنترل پروژه (نرم افزارهای مرتبط دارای تسلط نسبي):
Microsoft office (word, Excel, Powerpoint,…. ) / AutoCAD / MSP / Primavera 6 / Pert Master / COMFAR

 . 3-25عضو نظام مهندسي استان تهران و مجری پروژههای ساختماني مسکوني 10واحدی مهرگان/1مهرگان 2

-4سوابق پژوهشي (کتب -مقاالت):
کتب چاپ شده:
 .4-1ترجمه مباني شایستگي سازماني مدیریت پروژه (ترجمه استاندارد  OCBانجمن بين المللي مدیریت پروژه
– نسخه  ،)2014انتشارات مدیر
 .4-2گردآوری و تاليف مباني دانشي تکنيک مدیریت ارزش كسب شده -با الگوبرداری از ناسا ،انتشارات پندار
پارس
 .4-3گردآوری و تاليف كاربرد اثربخش استانداردهای مدیریتي در سازمانهای پروژه محور ،جلد  ،1انتشارات
مدیر
 .4-4ترجمه مباني شایستگي سازماني مدیریت پروژه (ترجمه استاندارد  OPMانجمن مدیریت پروژه امریکا –
نسخه  ،)2015انتشارات فدک ایساتيس
 .4-5گردآوری و تاليف كتابچه تجربيات برتر راه آهن ج.ا.ا
 .4-6گردآوری و تاليف كتابچه مقاالت اولين  /دومين كنفرانس بين المللي مدلسازی اطالعات ساختمان ()BIM
 .4-7ویراستار كتاب  ICBCانجمن مدیریت پروژه اروپا  -ترجمه دكتر روان شادنيا  -انتشارات فدک ایساتيس
کتب در دست تالیف:
 .4-8ترجمه استاندارد حوزههای الحاقي مدیریت پروژه -پروژههای وزارت دفاع امریکا (در حال ویراستاری)
 .4-9گردآوری و تاليف مباني ساخت پذیری (در حال ویراستاری)
 .4-10ترجمه كتاب شایستگي مدیریت پروژه – انتشارات دانشگاه تهران (در حال چاپ)

مقاالت

4-11. Challenges ahead in improving the effectiveness of project management processes, Modern
applied science
4-12. Developing improvement planning phase in project management maturity models, Asian
social science
4-13. “Organizational Competence in Project Management : A Comparative Study of OCB 1 and
OPM2 Standards", International Project Management Confrence, 2014

 .4-14مقاله "تبارشناسي شایستگي -بررسي وضعيت عناصر شایستگي با تمركز بر شركت توسعه منابع آب و
نيروی ایران" ،نشریه علمي پژوهشي سد و نيروگاه برقابي -تابستان  ،99شماره هفتم
 .4-15توسعه الگوی شایستگي مدیران در صنایع پروژه محور بخش دولتي با رویکرد تئوری داده بنياد -فصلنامه
علمي پژوهشي پژوهشهای مدیریت منابع انساني -دوره چهاردهم ،شماره  - 48شناسه 5673
 .4-16مروری تحليلي بر شایستگي مدیریت و حل تعارض ،شایستگي ضروری مدیران پروژه -شانزدهمين
كنفرانس بين المللي مدیریت پروژه
 .4-17بررسي مباني نظری سبک مدیران پروژه در صنعت ساخت ایران (بر اساس مدل ارزشهای رقابتي -
 -)CVM3شانزدهمين كنفرانس بين المللي مدیریت پروژه
 .4-18مقاله "اندازه گيری ميزان بحراني بودن هر مسير در شبکه پروژه به روش فازی" ،كنفرانس ملي اجرای
پروژه به روشEPC
 .4-16مقاله "تفکيک حدود مسوليت در اشکال مختلف قراردادهای ،"EPCكنفرانس مدیریت پروژههای ساخت
 .4-17مقاله "ارائه روندی برای بهبود فرایندهای مدیریت پروژه" ،كنفرانس ملي مدیریت پروژههای ساخت
 .4-18مقاله"بهبود اثربخش فرایندهای مدیریت پروژه" ،نهمين كنفرانس بين المللي مدیریت پروژه
 .4-19مقاله "انتخاب و مدیریت اعضا تيم در پروژ های  ،"EPCدومين كنفرانس ملي اجرای پروژه به روشEPC
 .4-20مقاله "آسيب شناسي ضوابط قانوني حاكم برقراردادهای ،"EPCدومين كنفرانس ملي اجرای پروژه به
روشEPC
 .4-21مقاله "حركت در سطوح مختلف بلوغ مدیریت پروژه" ،دومين كنفرانس بين المللي مدیریت و مهندسي
صنایع
 .4-22مقاله "همگرایي مهندسي ارزش و دانش مدیریت پروژه (انجام مهندسي ارزش با مدنظر قرار دادن حوزه-
های دانش استاندارد ،" )PMBOKكنفرانس ملي مهندسي عمران و پژوهشهای كاربردی
 .4-23مقاله "توسعه بکارگيری مدل بهبود فرایندهای مدیریت پروژه ویسوكي" ،كنفرانس ملي مدیریت پروژه-
های ساخت

Organizational Competence Baseline
Organizational Project Management

Competitive Value Modeling

1
2

3

 .4-24مقاله "بهبود فرایندهای مدیریت پروژه-تغييری سازماني" ،دومين كنفرانس بين المللي مدیریت ،چالش-
ها و راهکارها
 .4-25مقاله "ارزیابي صحيح ،مقدمه موفقيت در بهبود (در فاز ارزیابي مدلهای بلوغ به چه نکاتي توجه
كنيم؟)" ،مجله مشاور مدیریت ،انجمن مدیریت ایران
".4-26بررسي واكنش مدیران پروژه در برابر رویدادهای غيرمنتظره" ،مجله مهندس مشاور ،جامعه مهندسان
مشاور ایران
 .4-27مقاله «تاریخچه ،شيوهها و آیندهی مدیریت ارزش كسب شده در بخشهای دولتي از دیدگاه ناسا» مجله
مهندس مشاور ،جامعه مهندسان مشاور ایران
 .4-28مقاله «مرورپياده سازی تکنيک مدیریت ارزش كسب شده در پروژه های ناسا» مجله انجمن مدیریت
ایران
 .4-28مقاله "بررسي وضعيت بلوغ مدیریت پروژه در صنعت ساختماني–مقایسه وضعيت موجود و مطلوب"،
مجله علمي پژوهشي نقش جهان
 .4-29مقاله "مقایسه وضعیت موجود و مطلوب در بکارگیری فرایندهای مدیریت پروژه مطابق استاندارد  PMBOKدر
صنعت ساختمان" ،یازدهمين كنفرانس بين المللي مدیریت پروژه
 .4-30مقاله "عوامل موثر در انتخاب مناسب ترین شيوه ارجاع كار" ،مجله مشاور مدیریت ،انجمن مدیریت ایران
 .4-31مقاله "امکان سنجي استقرار مدلسازی اطالعات ساختمان ) (BIMدر شركت های مشاور معماری در
شهر اروميه" ،كنفرانس بين المللي مدلسازی اطالعات ساختمان ()BIM
 .4-32مقاله "طراحي سيستم ارزیابي عملکرد پيمانکاران/مشاوران" ،كنفرانس بين المللي مدیریت پروژه-دور
پانزدهم1399-
 .4-33مقاله "طراحي مدل بلوغ و ارائه راهکارهای بهبود -حوزه فني و زیربنایي شركت راه آهن ج.ا.ا" ،كنفرانس
بين المللي مدیریت پروژه-دور پانزدهم1399-
 .4-34مقاله "مباني فرهنگ سازماني -بارویکرد سازمانهای پروژه محور" ،كنفرانس بين المللي مدیریت پروژه-
دور پانزدهم1399-
 .4-35مقاله "مباني نظری تدوین استانداردهای مدیریت پروژه  -مروری بر رویکردهای مختلف تدوین
استانداردها" ،كنفرانس بين المللي مدیریت پروژه-دور پانزدهم1399-
 .4-36مقاله " تبيين و توسعه مفهوم شایستگي در حوزه مدلسازی اطالعات ساختمان ( ،")BIMكنفرانس بين
المللي مدلسازی اطالعات ساختمان ()BIM
 .4-37مقاله"انتخاب سيستم بهينه اجرای پروژه با رویکرد تحليل سلسله مراتبي فازی" ،هشتمين كنفرانس بين
المللي مدیریت پروژه

 -5سوابق شرکت در دوره های تخصصي:

 .5-1دوره آشنایي با "مدل دلتا (واستاندارد شایستگي های سازماني مدیریت پروژه) انجمن بين المللي مدیریت
پروژه" ،استاد دوره اریک مانسون ،عضو اصلي تيم تدوین مدل در انجمن مدیریت پروژه اروپا
 .5-2دوره فشرده "توسعه و استقرارسامانههای اطالعات مدیریت پروژه "PMISمهندس نوشاد احمدی
 .5-3دوره فشرده"پيادهسازی استانداردهای مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور" مهندس رحمتي توكل
 .5-4دوره آموزشي "مهندسي ارزش" ،دكتر مير مجمد صادقي ،دانشگاه تربيت مدرس
 .5-5دوره آموزشي" انواع شركت ها وموسسات تجاری ،و قوانين حقوقي قراردادها ومعامالت تجاری" ،مركز
كارآفریني تربيت مدرس
.5-6دوره " مدیریت و برنامه ریزی كسب و كارهای كوچک" ،مركز كارآفریني دانشگاه تربيت مدرس
 .5-7دوره فشرده "سازه های فضاكار توسط پروفسور هشيار نوشين استاد بخش مهندسي عمران دانشگاه
 surryانگلستان"
 .5-8دوره هوش مذاكره ،مهندس شعبانعلي -دانشگاه شهيد بهشتي
 .5-9دوره "تربيت ارزیاب بر اساس مدل  - PEMجایزه پروژه ملي برتر" ،دكتر عزیزی -دانشگاه فردوسي
مشهد
 .5-10دوره "مدلهای بلوغ مدیریت پروژه" -انجمن علمي دانشگاه تربيت مدرس -مهندس فرداد
 .5-11دوره "گواهينامه حرفه ای مدیریت پروژه" -انجمن مدیریت پروژه ایران -مهندس زحمتکش ،دكتر
خسرواني ،مهندس ناراني
 .5-12دوره" مدیریت ریسک پروژهها -مطالعه موردی گروه سپاسد" ،دكتر احد نظری ،مهندس شيخ ،مهندس
فرداد
 .5-13دوره فشرده"ساز و كارهای بيمه در پروژههای ساخت"قدیمي ،رحيم زاده ،تجریشي" –بيمه ایران
 .5-14بازدید دفاتر مدیریت پروژه پروژههای خط  7مترو تهران ،نيروگاه سيکل تركيبي پرند مپنا و ( .....از طرف
انجمن مدیریت پروژه ایران)
 .5-15كارگاههای آموزشي كنفرانس بين المللي مدیریت پروژه سال هفتم الي چهاردهم ،كنفرانس ملي مدیریت
پروژه های ساخت ،كنفرانس بين المللي مدلسازی اطالعات ساختمان و ...

. 6عضویتها:
 .6-1عضویت پيوسته انجمن مهندسي ارزش ایران از سال 1391تا كنون
 .6-2عضو وابسته انجمن مدیریت پروژه ایران از سال  1391تا كنون
 .6-3عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران از سال 1394
 .6-4عضو انجمن مدیریت پروژه اروپا ( )IPMAاز سال 2013
 .6-5عضو انجمن مدیریت منابع انساني ایران از سال  1400تا كنون

 .6-5عضویت بسيج مهندسين از سال 1393

