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نشانی پست الکترونیکی

مهمترین سوابق کاری :
مهندس پایه  1عمران
رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور مدیریت بارکاو دانش و ارزش سام ( مبدا ) شماره ثبت 62635 :
نایب رئیس هیات مدیره شرکت ساختمانی مهدسازان توس ( رتبه  4آب  5 ،ساختمان و  5راه از سامانه کشوری ساجات )
مدیر دفتر مدیریت پروژه (  ) PMOشرکت ساختمانی طوس آبگین ( رتبه  3آب  4 ،ساختمان و  5راه )

ارزیاب جایزه ملی مدیریت پروژه ایران ( پروژه پل طبیعت تهران )
متخصص مهندسی ارزش و مدرس رسمی انجمن مهندسی ارزش ایران  -شماره گواهی صالحیت 118 :
کارشناس خبره مرکز مرجع دانش مهندسی ارزش ایران  -شناسه صالحیت :

IV - PO - I 1 - 052

عضو شورای سیاستگذاری همایش « آشنایی با الزامات حقوقی برای پیشگیری از اختالفات در پروژه های ساخت بخش خصوصی » مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

مهمترین سوابق مشاوره تخصصی :
ارائه پیشنهاد در تدوین پیش نویس اصالحات مبحث  2مقررات ملی ساختمان کشور  -وزارت راه و شهرسازی
ارائه پیشنهاد در تدوین اصالحات نشریه  290سازمان برنامه و بودجه کشور ( دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت )
ارائه پیشنهاد در تدوین اصالحات بخشنامه  100/215919مورخ  1384/12/14سازمان برنامه و بودجه کشور ( دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت )

مشاور پیاده سازی اثربخش تکنیکهای ارزش آفرین در مرکز آموزش خانه صنعت  ،معدن و تجارت استان خراسان رضوی
مشاور راهبردی بازنگری نظامنامه مطالعات ارزش شهرداری مشهد 1391 -
تسهیلگر کارگاه مهندسی ارزش خور غربی بندر شهید رجایی ( بندر عباس )
ناظر عالی تیم راهبری یا تسهیلگر چندین کارگاه مطالعه ارزش در شهرداری مشهد
همکاری با دانشگاه خاوران در انجام مطالعه مهندسی ارزش پروژه های عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی
مشاور پیاده سازی مهندسی ارزش و راهبر کارگاه مطالعات ارزش در شرکت آب و فاضالب مشهد
تسهیلگر کارگاه مهندسی ارزش برج تجاری  -اداری نگین مشهد  -شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
مشاور پیاده سازی و راهبر کارگاه مطالعه « تکنیک تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک » در شرکت گاز استان خراسان شمالی
راهبر کارگاه مطالعه مدیریت ریسک در پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان خراسان شمالی

مهمترین سوابق دانشگاهی و آکادمیک :
استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی که در تاریخ  29بهمن  ، 1397با نمره  19/52دفاع شد .
برنده لوح تقدیر دوره دوم جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه ایران « گرایش صنعتی  -به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت مهدسازان توس »
برنده لوح تقدیر دوره دوم جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه ایران « گرایش دانشگاهی »  -مطالعه موردی  :پروژه گازرسانی
مدرس کارگاه آموزشی مهندسی ارزش اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت  -دانشگاه فردوسی
مدرس کارگاه آموزشی توانمند سازی پروژه های ساخت با رویکرد تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در سازمان نظام مهندسی و مجتمع عالی آموزشی صنعت آب و برق
مدرس سطوح  1و  2مهندسی ارزش در مرکز آموزش خانه صنعت  ،معدن و تجارت استان خراسان رضوی  ،نیروگاه مشهد ( شرکت مدیریت تولید برق مشهد ) و ...
مدرس کارگاه آموزشی « نقش تکنیک تلفیقی مدیریت ریسک ارزش مدار در کاهش خسارات ناشی از حوادث محیط کار» انجمن کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان مشهد ،مجتمع رافت
مدرس کارگاه آموزشی « نقش تکنیک تلفیقی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پیشگیری از دعاوی پروژه » انجمن کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان مشهد  ،هتل میثاق
دارای توصیه نامه رسمی از استاد محمد امین  ،متخصص و مدرس تایید صالحیت شده ی انجمن بین المللی مهندسی ارزش
دارای مدرک بین المللی کارگاه آموزشی

 VMF 2مهندسی ارزش  ،مورد تایید انجمن SAVE

ارائه تجربه مدیریتی در پنل تخصصی وزارت نیرو در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت  -برج میالد
ارائه شفاهی یا پوستری چندین مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی
انتشار چندین مقاله در نشریات تخصصی معتبر
عضو گروه مولفین « کتاب مهندسی ارزش پروژه های شهری » ناشر  :شهرداری مشهد با همکاری نشر الف
مدرس چندین دوره مدیریت پروژه  ،مهندسی ارزش  CRM، MIS، PMIS،وکاربرد  ITدر مدیریت دردانشگاه ها  ،موسسات آموزش عالی ،کارخانه ها  ،شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی

مهمترین سوابق تحصیلی :
فارغ التحصیل دوره دکترای حرفه ای مدیریت راهبردی کسب و کار  Doctor of Business Administration : DBAاز
« وزارت علوم  ،تحقیقات و فنّاوری  -موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان »
) پس از دفاع از پایان نامه در سال  1396با نمره  20و دارای معدل کل ( 19/12
کارشناس ارشد مدیریت پروژه 1388 -
کارشناس مهندسی عمران 1382 -

