
 من درباره

هستم  مدرس دوره ها و نرم افزارهای مدیریت  prince2و  pmpیر پروژه مسلط به استانداردهای مدیریت پروژه و دارای مدارک مدیریت پروژه طراح سیستم و مد

هستم . مدیریت پروژه ها به روش های آبشاری و چابک و مسلط به  روش اسکرام در اجرای   CPM3 مدل بلوغ مدیریت پروژه و  EFQMپروژه و ارزیاب ارشد 

 پروژه های نرم افزاری و مدیر  هوشمند سازی  شرکت های بزرگ 

 تحصیلی سوابق

 صنایع  مهندسی کارشناسی 
 1380-1375اصفهان دانشگاه: دانشگاه/موسسهولوژی صنعتی صنایع تکن مهندسی

 شغلی سوابق

  کارشناس کنترل پروژه 

 وزارت دفاع  معاونت طرح و برنامه 

 1380 خرداد :  از همکاری آغاز

  کارشناس ارشد  برنامه ریزی و کنترل پروزه 

 وزارت دفاع  معاونت طرح و برنامه 

 1385 اسفند - 1381 خرداد

 سیستم ها و روشها  مدیریت  

 موسسه تحقیقات صنایع :  شرکت

 1392 اردیبهشت - 1386 اردیبهشت

 سیستم ها و روشها  مدیریت  

  پژوهش و توسعه ناجی:  شرکت

              1396 اردیبهشت - 1393 آذر

 هوشمند سازی مدیریت   

  پژوهش و توسعه ناجی:  شرکت

              کنونتا – 1396 خرداد

 ها مهارت

   هژواستانداردها و متدولوژیهای مدیریت پر  ☑ EFQMارزیاب ارشد  ☑ آشنا با مدیریت استراتژیک ☑

☑ SQL برنامه ریزی  پروژه ها به صورت پرت و گرت  ☑ مسلط به آفیس و برنامه نویسی اکسس ☑ راهبری 

 طراحی سیستم  ☑ مدیریت ریسک  ☑  مبانی تحول دیجیتال  ☑

 

 (Msp , primaveraرهای مدیریت پروژه )نرم افزا ☑

 زبان

 دادن گوش مهارت  کردن صحبت مهارت نوشتن مهارت خواندن مهارت عنوان

Deutche ★★★★☆ ☆☆★★★ ☆☆★★★ ☆☆★★★ 

English ★★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ 

 

 والیتیمرتضی 
 

  طراح و معمار سیستمهای مدیریت پروژه 

 09125172657 : موبایل MOVELAYATI@GMAIL.COM: ایمیل

 تهران:  شهر 22951908:  تلفن

 12/05/1356:  متولد متاهل :  تأهل وضعیت

  



 ها گواهینامه و ها دوره

1-PRIME PROJECT MANAGEMENT  FUNDAMANTALS CERTIFICATE   

  PRIME LERNING:  موسسه
 2015:  تاریخ

2-PRIME PROJECT MANAGEMENT  PROFESSIONAL CERTIFICATE   

  PRIME LERNING:  موسسه
 2015:  تاریخ

  PRIME LERNING:  موسسه:  موسسه

3-Goethe-Zertifikat A2 
 پردیسان:  موسسه

 1397:  تاریخ

4-PMBOK   
 حوزه تعالی صنعتی :  موسسه

 1390:  تاریخ

5-PERT MASTER 

  تهران تدبیر طرح:  موسسه

 1390:  تاریخ

5-PRINCE 2 FUNDATION  

  رایزن سامانه :  موسسه

 1390:  تاریخ

6-SCRUM 

 مدرسه اسکرام :  موسسه

 1398:  تاریخ

 ها پروژه

  طراحی سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید با نگرش سیستمی MRPII1380 هسا  –شرکت هواپیما سازی ایران /  کارفرما 

  1387 :تاریخ شرکت صنایع برق و انرژی صباشرکت /  کارفرما خرمشهر-کنترل پروژه نیروگاه سیکل ترکیبیطراحی سیستم برنامه ریزی و 

  1389تاریخ شایان استون     کارفرما     طراحی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه 

  1390طراحی سیستم  مدیریت پروژه چابک    شرکت پژوهش و توسعه ناجی   تاریخ 

  طراحی سیستم مدیریت پروژه با نگرش Prince 2  1395شرکت پژوهش و توسعه ناجی 

  1398شرکت پژوهش و توسعه ناجی  هوشمند سازی و طراحی سیستم  دفتراستقرار دفتر  

 راه اندازی دفاتر مدیریت پروژه در شرکت های متعدد 

 تحقیقات

 پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه  1388سال انتشار  ،مدل برآورد هزینه در پروژه های تحقیقاتی و صنعتی دفاعی 

 ( پروژه های نیروگاهیفرآیند اختتام پروژه در پروژه های شامل عملیات نگهداری و پشتیبانی) ،  پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه  1388سال انتشار 

 دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه    1395سال انتشار   کاستفاده از مدیریت ریسک جهت متعادل کردن روش های چاب 

 مجله بنیان  خصو مدیریت پروژه به روش اسکرام در  مقاالت متعدد در 

 5-   و ....و کانادا و بریتانیا پلیس در اسکاتلندساله  10استراتژی اسناد ترجمه 

https://civilica.com/doc/74070/
https://civilica.com/l/3854/
https://civilica.com/l/3854/
https://civilica.com/doc/74069/
https://civilica.com/l/3854/
https://civilica.com/l/3854/
https://civilica.com/doc/575191/

