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 جعفری محمد

 

 )PMP®( مدیریت پروژه متخصص

 سال 15سابقه کار:  -1363تولد: 

 

A.  هامسئولیتسوابق کاری و  

 (تاکنون 1387 از) پارس صیتخص تیریمد و یمهندس شرکت

 تاکنون( 1394)شرکت  PMOراه اندازی و مدیریت دفتر مدیریت پروژه  (1

 (PMIS)و سامانه مدیریت اطالعات پروژه ها   (EPMS)سامانه مدیریت اطالعات سازمانیسازی طراحی و پیاده  •

 به مدیریت ارشد. هاپروژهی وضعیت ادورهی جاری شرکت و تهیه گزارش هاپروژهسازی فرمت گزارش دهی طراحی و پیاده •

 تاکنون( 1397) تهرانره( ی)نیخمامام  مصالی طرح ملی پروژه های کنترل و ریزیبرنامهخدمات نظارت عالیه فنی، مدیریت،  (2

  مشاور مادر و نظارت عالیه طرح در بخشهای دستیار و جانشین مدیر پروژه •

 نفعانجهت ذی ی عملکردهاگزارشپیشرفت پیمانکاران و تهیه  و تحلیل بررسی •

 پیمانکاران و مشاوران، تحویل کار و تهیه فصل مشترک عملیات ارجاع کارهماهنگی  •

 بر عملیات اجرایی پیمانکاران نظارت کارگاهی /خدمات نظارت عالیههماهنگی  •

 گاهی برنامه ریزی، طراحی، پیاده سازی و اجرای فرآیندهای مدیریت پروژه در بخشهای مشاور مادر، نظارت عالیه و نظارت کار •

 در طرح مصلی (EDMS)پروژه  و مستندات سامانه مدیریت اطالعاتسازی طراحی و پیاده •

 برنامه ریزی و هماهنگی اجرای مدلسازی اطالعات ساخت پروژه های طرح، توسط مشاوران و پیمانکاران •

 :آهنراه یهاپروژهکنترل و  ریزیبرنامهمدیریت پروژه،  خدمات (3

 (1395-1394)  ایستگاههای راه آهن تأسیسات و ساختمان

 .(1395برای سال جدید ) یاهیسرماعمرانی و  هایطرحاز محل اعتبارات  تأسیساتمختلف ساختمان و  یهاپروژهتهیه برنامه مالی  •

 .چکیده مدیریتی جهت ذینفعان مختلف یهاگزارشو تهیه  تأسیساتساختمان و  یهاپروژهکنترل فنی، مالی و اجرایی  •

 .یاهیسرما و یعمران هایطرح اعتبارات محل از تأسیساتساختمان و  یهاپروژهاطالعات  یهابانک سازیپیادهطراحی و  •

از  تأسیساتدر حوزه ساختمان و  آهنراهجاری ادارات کل  یهاپروژهوضعیت  بندیجمع یهاگزارش، برگزاری جلسات و تهیه ریزیبرنامه •

 .یاهیسرماو  عمرانی هایطرحمحل اعتبارات 

 آهنراه ساتیتأس و ساختمان پروژه در یطراح و یمهندس خدمات کنندههماهنگ •

 (1397-1396) ریالسعیسر آهنراهاحداث 

 اصفهان-قم-تهران ریالسعیسر آهنراه یالمللنیب پروژه، PMOکارشناس مدیریت پروژه  •

 مدیریت سازمانی (4

 و سایر پروژه های شرکت ره(ی)نیخمبزرگ امام  مصالیپروژه در (QC,QA) نظام مدیریت کیفیت  برنامه ریزی و اجرای توسعه •

 شرکت یهاپروژهنماینده مدیریت و ارزیاب در ممیزی سالیانه مدیریت کیفیت در  •

 سازمانی شرکت یهایاستراتژاستراتژیک و تدوین  ریزیبرنامه •

 توسعه بازار (5

 شرکتو مناقصات  مدیر توسعه بازار •



 

 محمد جعفری، چکیده سوابق و تجربیات
 

/

 

 گروه مهندسی شرکت (6

 خدمات مهندسی و طراحی  یهاپروژهتعدادی از پروژه/ هماهنگ کننده مدیر  •

 سازه خدمات مهندسیکارشناس  (7

(، مشهد) ساختمان اداری تجاری فلسطین(، کیش)مجتمع اداری کارگاهی شرکت ملی حفاری (، تهران)ره( ی)نیخمبزرگ امام  مصالی •

 ،...(اهواز)برداری شرکت ملی حفاری چندمنظوره و باشگاه وزنه تاالر

 صورت شخصیبه ویالیی، مسکونی، ...( هایساختمانشامل طراحی، کنترل طراحی و نظارت ) مهندسی خدمات مختلف انجام (8

 ایما اطالعات مدیریت یکپارچه ابزارهای شرکت
 (ساخت های پروژه اطالعات مدیریت حوزه در بنیان دانش شرکت)

 (تاکنون 1398) مدیرعامل و مدیره هیئت عضو بنیانگذار، هم •

 سایر فعالیتها

 انجام خدمات مختلف مشاوره مدیریت پروژه •

 صورت شخصیویالیی، مسکونی، ...( به هایساختمانانجام خدمات مختلف مهندسی شامل طراحی، کنترل طراحی و نظارت ) •

B. التیتحص 

 تاریخ مدرک محل تحصیلدانشگاه/  رشته/گرایش مقطع 
 1387 علم و فرهنگدانشگاه  عمران کارشناسی 1

 1391 تهران مرکزی -دانشگاه آزاد اسالمی  سازه -عمران کارشناسی ارشد 2

C. بین المللی /مدارک حرفه ای 

 انجمن بین المللی مدیریت پروژه آمریکا -"حرفه ای در مدیریت پروژه"مدرک  •

), PMI Institute, 2018®PMPProfessional (Project Management  

D. آموزشی یهادوره 

 تاریخ دوره برگزارکننده عنوان / موضوع دوره 

1 Analyzing and Visualizing Data with Power BI 

(Online) 

by Microsoft 
@ EDX.com 2020 

 98 آریانا پروژه مدیریت موسسه ( PBAتحلیل کسب و کار ) آزمون آمادگی دوره 2

3 Construction Project Management (Online) 
 

by Columbia University 
@ COURSERA.com 

2018 

 97 اردیبهشت آریانا پروژه مدیریت موسسه (6 ویرایش) ،PMP پروژه مدیریت ای حرفه آزمون آمادگی دوره 4

5 
 مانیپ امور) یعمران هایطرح یقراردادها امور یتخصص یاحرفه دوره

 (یدگیرس و
 96پاییز  جامعه مهندسان مشاور ایران

 (Module I) ارزش یمهندس یالمللنیب کی مدول 6
 و تیریمد سازمان ییاجرا و یفن نظام دفتر

 کشور یزیربرنامه
 96بهار 

 95تابستان  شرکت تخصیص پارس HSEاصول و مبانی ایمنی و بهداشت کار  7

 94زمستان  شرکت تخصیص پارس (5 ویرایش) PMBOKدوره آموزشی گستره دانش مدیریت پروژه  8
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 93پاییز  موسسه مدیریت پروژه آریانا در سازمان (PMO)ی احرفهایجاد و مدیریت دفتر مدیریت پروژه  9
 91زمستان  شرکت تخصیص پارس (4 ویرایش) PMBOKدوره آموزشی گستره دانش مدیریت پروژه  10

 92تابستان  شرکت تخصیص پارس هاپروژهکاربرد متره و برآورد در  11

12 
دوره آموزشی  -SharePointسیستم مدیریت اطالعات بر پایه 

 2 و 1راهبری و مدیریت 
 92پاییز  موسسه راهکار خالق

13 
دوره آموزشی  -SharePointسیستم مدیریت اطالعات بر پایه 

 کاربر پیشرفته
 92تابستان  خالقموسسه راهکار 

 2012 (TUV NORD)آلمان _آکادمی توف ایران ISO 9001:2008 یداخلدوره ممیزی  14
 - موسسه مدیریت پروژه آریانا هاپروژهارزیابی مالی و اقتصادی  15

 90پاییز  مؤسسه پژوهش و توسعه ارشد Perform 3Dافزار با نرم سازه تحلیل غیرخطی 16

 89 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران هاسازهتحلیل دینامیکی دوره آموزشی  17

 83 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران AutoCADافزار ترسیم دوبعدی با نرم 18

 83 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران )پیشرفته(AutoCADافزار بعدی با نرمسازی سهمدل 19

 82پاییز  دانشگاه گیالن MATLABافزار محاسبات عددینرم 20

 آموزشی زبان انگلیسی ی مختلفهادوره 21

، جهاد جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

دانشگاهی شریف، موسسه کیش، دانشگاه علم 

 و فرهنگ

- 

E. پژوهشی هایفعالیت 

1 
 ی،الرزهتحلیل عددی اثرات تحلیل دینامیکی بارگذاری انفجار بر روی سطوح عملکرد یک ساختمان بتنی مقاوم  مقاله:

 1392 عمران، یمهندس دری سازنهیبه و یمحاسبات نینو یهاکیتکنی مل کنفرانس

2 
 در برابر بارگذاری انفجار یالرزهدینامیکی یک ساختمان بتنی مقاوم  یهاپاسخارزیابی عددی مقاله: 

 1392 عمران، یمهندس دری سازنهیبه و یمحاسبات نینو یهاکیتکنی مل کنفرانس

3 
 تونلی یهاسازهکاهش اثر موج انفجار ناشی از طراحی مسیر انتقال موج در  یاسهیمقاتحلیل مقاله: 

 غیرعامل پدافند هایفناوری و علوم پژوهشی و علمی مجله

4 
های امن، جهاد خودکفایی نیروی های موجود در برابر تهدیدات انفجار و ارائه پیشنهاد طراحی سازهارزیابی ساختمان طرح پژوهشی:

 ماه کسری خدمت( 11)ارزیابی ناظر طرح:  1391دریایی سپاه، سال 

5 
، 1392سازمان صنایع هوایی، سال  های زیرسطحی و ارائه راهکارهای بررسی کاهش اثرات،بررسی اثرات انفجار بر تونل طرح پژوهشی: 

 ماه کسری خدمت( 10)ارزیابی ناظر طرح: 

F. هاتیعضو 

1 Project Management Institute (PMI)  

 (Iran Young Crew) جوان اعضای شبکه، (IPMA) ایران پروژه مدیریت انجمن 2

 ایران مشاور مهندسان جامعه جوان متخصصان و مدیران شاخه 3

 (پیوسته عضویت) ایران ارزش مهندسی انجمن 4
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 مهندسی ساختمان استان تهرانسازمان نظام 5

 (ASCE)عضو دانشجویی جامعه مهندسان عمران آمریکا  6

G. هامهارت 

 یافزارنرم یهامهارت

 سطح مهارت افزارنرمموضوع  افزارنرمنام  

1 MS Project, Project Server   خوب کنترل پروژهبرنامه ریزی و 

2 CSI: ETABS, SAP, SAFE خوب هاسازه طراحی و تحلیل 

3 ANSYS, AUTODYN 
 برخورد دینامیکی تحلیل، محدود اجزاء تحلیل

 سازه در انفجار و
 خوب

4 Perform 3D  متوسط هاسازهتحلیل و ارزیابی عملکرد غیرخطی 

5 Autodesk Revit متوسط مدل سازی اطالعات ساختمان 

6 TEKLA Structures خوب ایجزئیات سازه مدلسازی 

7 Microsoft Power BI خوب هوش تجاری 

8 Microsoft SharePoint خوب اطالعاتی هایپرتال مدیریت و اندازیراه 

9 Microsoft Excel پیشرفته داده ها و صفحات گسترده 

10 WordPress خوب اینترنتی هایسایتطراحی وب 

11 Adobe Photoshop, InDesign متوسط گرافیکی 

 متوسط امور پیمان و رسیدگی تکسا 12

13 MS Access خوب های اطالعاتیطراحی بانک 

 مورد عالقهی تخصصحوزه های 

 PMBOK آخرین ویرایش استانداردهای مدیریت پروژه بر پایه سازیپیادهو  ریزیبرنامهریزی و کنترل پروژه ها: مدیریت، برنامه 1

 تحلیل اطالعات و ارائه داشبوردهای عملکرد بر پایه هوش تجاریهوش تجاری:  2

 BIMبا مدل های اطالعات ساخت  PMISپروژه مدیریت اطالعات  هایسامانه تلفیق :ساختمدیریت اطالعات  3

4 
سازه:  سی  سلط بر مبانی تئوریک،) تحلیل برخورد و انفجارمهند های سازی و انواع روشمرتبط، الگوهای مدل یهاپژوهش ها ونامهآیین ت

 متداول ساختمانی یهاسازهتحلیل و طراحی (، تحلیل

H. افتخارات و تقدیرها 

عضووو تیم ملی انجمن مدیریت پروژه ایران )تقدیر شووده( و کسووب جایزه در رقابت های جهانی همکاری الکترونیک مدیریت  •

 GeCCo 2019پروژه 

 


