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ماما راگدای  نابوتا  یالاب  دابآ ، تداعس  نارهت ،

دنولا هچوک  یلامش ، نارگراثیا  خ  لامش ،
 

یریگدای تفرشیپ و  هب  دنم  هقالع  دادعتسا و  اب  هژورپ ، لرتنک  یزیر و  همانرب  هنیمز  رد  یراک  هقباس  لاس  اب 8  عیانص  سدنهم 

۱۳۶۷/۶/۴ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

نم هرابرد 

اه تراهم 
يدنبنامز همانرب  نيودت  مشش شیاریو   PMBOK درادناتسا ساسا  رب  هژورپ  تیریدم  Microsoft Project 

راک تسکش  راتخاس  نیودت  POWER BI اب یتیریدم  یاهدروبشاد  یحارط  لسکا رد  دروبشاد  یحارط  

( يا هفرح  ) لسکا رازفا  مرن  primavera p6 (…,ICDL(Microsoft Office کیژنارتسا تیریدم  اب  ییانشآ  

یلیصحت قباوس 
عیانص یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

یرو هرهب  متسیس و  تیریدم  شیارگ :

لامش نارهت  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۴  - ۱۳۹۲ 

عیانص یسدنهم  یسانشراک 

اه متسیس  لیلحت  شیارگ :

بونج نارهت  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۰  - ۱۳۸۶ 

یلغش قباوس 
ساتيد هژورپ  - هژورپ لرتنك  يزير و  همانرب  ريدم 

( نايرآ داگراساپ  تاطابترا  تاعالطا و  يروانف  ) پانف تکرش :

زا  یراکمه  زاغآ 

دادرخ ۱۳۹۹

هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب  تسرپرس 

ناریا تمالس  همیب  داهن : / نامزاس

اهدرواتسد فیاظو و 

نیدرورف ۱۳۹۸ 

تشهبیدرا  - 

۱۳۹۹

اهنآ یناسرزورب  یلم و  حطس  رد   IT هژورپ راهچ  یدنبنامز  همانرب  راک و  تسکش  راتخاس  هیهت 

هرود تاشرازگ   ...( ، هطوبرم و ریزو  هب  هئارا  یتیریدم (  فلتخم  تاشرازگ  هیهت  هژورپ و  یفیک  یمک و  یدیلک  یاه  صخاش  نیودت 

نآ لیلحت  هژورپ و  یکیزیف  تفرشیپ  ساسا  رب  یلصف و )...  هنایهام و  یگتفه و  ) یا

، هژورپ روشنم  ییارجا ، هتسب  هلمجزا  هژورپ (  یارجا  فلتخم  یاه  دنس  اه و  هیور  اه و  لمعلاروتسد  یزاس  هدایپ  حالصا و  نیودت ،

 ...( هژورپ و یاهیدنمزاین  تامازلا و 

یاهارجا یریگیپ  روشک و  یاه  ناتسا  داتس و  رد  نامزاس  فلتخم  یاهدحاو  نیب  ییارجا  یگنهامه و  یاه  لمعلاروتسد  نیودت 

هطوبرم

تمالس همیب  نامزاس  یتایلمع  همانرب  نیودت 

رد یراکمه  هدش و  ماجنا  یاه  یحارط  اب  قباطم  نامزاس  یکینورتکلا  یاه  هناماس   تامدخ و  هاگشیامزآ  یرادرب  هرهب   یزادنا و  هار 

هاگشیامزآ رارقتسا  ناراکنامیپ  رب  تراظن 

شیاپ زکرم  یزاس  هیبش  یارب  فلتخم  یاه  همانرب  دنس و  نیودت  هیهت و 



هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب  دشرا  سانشراک 

تشادهب ترازو  رظن  ریز  تمالس  تاعالطا  یروانف  یاوآ  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

نیدرورف ۱۳۹۷ 

نیدرورف  - 

۱۳۹۸

اهنآ یناسرزورب  فلتخم و  حطس  رد  اه  هژورپ  یدنبنامز  همانرب  راک و  تسکش  راتخاس  نیودت 

نآ لیلحت  هژورپ و  یکیزیف  تفرشیپ  ساسا  رب  یا  هرود  فلتخم  تاشرازگ  هیهت  هژورپ و  یفیک  یمک و  یدیلک  یاه  صخاش  نیودت 

PMBOK درادناتسا ساسا  رب  هژورپ  تیریدم  ماظن  یارجا  تادنتسم و  نیودت 

اه هژورپ  تفرشیپ  یبایزرا  رارقتسا و  شیاپ 

یاهیدنمزاین تامازلا و  هژورپ ، روشنم  ییارجا ، هتسب  هلمجزا  هژورپ (  یارجا  فلتخم  یاه  دنس  اه و  هیور  اه و  لمعلاروتسد  نیودت 

 ...( هژورپ و

یاهارجا یریگیپ  روشک و  یاه  ناتسا  داتس و  رد  نامزاس  فلتخم  یاهدحاو  نیب  ییارجا  یگنهامه و  یاه  لمعلاروتسد  نیودت 

هطوبرم

هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب  سانشراک 

( پانف ) نایرآ داگراساپ  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  تکرش  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

نابآ ۱۳۹۳ - 

نیدرورف ۱۳۹۵

Workflow راک و تسکش  راتخاس  هیهت 

اه هژورپ  تفرشیپ  یبایزرا  رارقتسا و  شیاپ 

PMBOK درادناتسا ساسا  رب  هژورپ  تیریدم  ماظن  تادنتسم  یارجا  نیودت و 

اه میت  درکلمع  یبایزرا و 

نآ لیلحت  هژورپ و  یکیزیف  تفرشیپ  ساسا  رب  یا  هرود  فلتخم  تاشرازگ  هیهت  هژورپ و  یفیک  یمک و  یدیلک  یاه  صخاش  نیودت 

هژورپ یارجا  فلتخم  یاه  دنس  اه و  هیور  اه و  لمعلاروتسد  نیودت 

هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب  سانشراک 

نارومان رواشم  نیسدنهم  تکرش  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

ریت  رهم ۱۳۸۹  -

۱۳۹۳

(DCC) هژورپ کرادم  لرتنک  متسیس  یسررب  رارقتسا و 

(PMS) هژورپ تفرشیپ  یریگ  هزادنا  متسیس  رارقتسا  یسررب و 

Procurement Status Report هژورپ و یالاک  دیرخ  لرتنک  متسیس  رارقتسا 

اهنآ یناسرزورب  یدنبنامز و  همانرب  یسررب 

ناراکنامیپ تاشرازگ  اه و  Invoice یسررب

نآ لیلحت  هژورپ و  یکیزیف  تفرشیپ  تاشرازگ  یا ،  هرود  فلتخم  تاشرازگ  هیهت 

هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب  هژورپ و  فلتخم  یاه  هیور  هیهت 

نابز
یسیلگنا

ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

اه و هرود 

اه همانیهاوگ 

Kanban و Scrum و Agile اب ییانشآ 

PSM نومزآ یگدامآ  - کاتسر متسیس  ناربهار  هسسوم :

دادرم ۱۳۹۹  

مشش شیاریو   PMBOK درادناتسا ساسا  رب  هژورپ  تیریدم  عماج  هرود 

كاتسر متسيس  ناربهار  هسسوم :

۱۳۹۸  

هژورپ تاریخات  زیلانآ  یاه  شور 

انایرآ هسسوم  هسسوم :

۱۳۹۸  

excel-PRO

یمالسا دازآ  هاگشناد  هسسوم :

۱۳۸۸  

PMBOK 2017 درکیور اب  کباچ  یژولدتم 

انايرآ هسسوم  هسسوم :

۱۳۹۸  

Microsoft Project

ينف عمتجم  - یمالسا دازآ  هاگشناد  هسسوم :

۱۳۸۸  



POWER BI اب یتیریدم  دروبشاد  تخاس 

جلاك نايار  هسسوم :

دادرم ۱۳۹۷  

BPMN2 اب راک  بسک و  یاهدنیارف  یزاسلدم  رویرهش ۱۳۹۴  

اه هژورپ 
کینورتکلا هخسن  هژورپ 

تمالس همیب  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یرتسب دانسا  یکینورتکلا  یگدیسر  هژورپ 

تمالس همیب  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یجنس قاقحتسا  هژورپ 

تمالس همیب  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یهد تبون  یکینورتکلا و  عاجرا  ماظن  هژورپ 

تمالس همیب  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

وکدیم یتاعالطا  عماج  راکهار  هژورپ 

وکدیم گنیدله  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

هجارس هجیروش و  نادیم  رد  یعیبط  زاگ  یزاس  هریخذ  قیرزت و  شروارف ، تاسیسات  هژورپ 

ناریا زاگ  یزاس  هریخذ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 


