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خالصهاي از مهارتها
 عضو هیئت علمی گروه مدیریت پروژه و ساخت در دانشکده معماری دانشگاه تهران
 عضو هیئت علمی مدعو گروه مدیریت اختالفات در دانشکده مهندسی طراحی سیستم ها ،دانشگاه واترلو ،کانادا
 فوقدکترای مدیریت تصمیمگیری از دانشگاه واترلو -کانادا
 دکترای مدیریت پروژه از دانشگاه واترلو -کانادا
 فوقلیسانس مدیریت ساخت از دانشگاه واترلو -کانادا
 لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
 9 سال (3199تا  )3199سابقه کار تخصصی در شرکت آب و نیرو در وزارت نیرو
 ه شت سال ( 3131تا  )3139سابقه مهند سی و مدیریت اجرایی در شرکت سابیر (وزارت نیرو) در کارگاه سد و نیروگاه
کارون 1در استان خوزستان
 گواهینامة رسمی و بینالمللی مدیریت پروژه حرفهای ( )PMPاز آمریکا
 عضو کمیته راهبری کنفرانس های بین المللی منابع آب و تحقیقات زیست محیطی در ژاپن ،کانادا ،و آلمان و چین
 دبیر کمیته بین الملل اولین کنفرانس بین المللی سد و نیرو گاه های برق آبی در ایران
 چاپ بیش از 12مقاله انگلیسی در ژورنال های معتبر بین المللی
 چاپ بیش از  12مقاله انگلیسی و ارائه سخنرانی در کنفرانس های معتبر بین المللی
 نماینده ایران در کمیته "عملکرد جامع مخازن سدهای برقابی" ،کمیسیون جهانی سدهای بزرگ
 عضو هیئت داوری شش ژورنال علمی در آمریکای شمالی و عضویت در انجمن های تخصصی بین المللی
 برنده جایزه معتبر بهترین مقاله علمی سال  1133از انجمن مهندسان عمران آمریکا ()ASCE
 برنده جایزه محقق برتر بین الملل از کنگره جهانی منابع آب و محیط زیست ،فلورایدی آمریکا ،سال 1132

گواهينامهها
 گواهینامه مدیریت پروژه کاربردی از کانادا
 گواهینامه مذاکره و حل اختالف در پروژههای ساخت از کانادا
 گواهینامه در روشها و تاکتیكهای اصلی حل اختالف از کانادا
 گواهینامه در ارتباطات و رهبری خالق از کانادا
 گواهینامه در ارائه سمینار و خالقیت از شورای ملی تحقیقات کانادا
 گواهینامه مدیریت پروژه از انستیتوی مدیریت پروژه آمریکا
 گواهینامه در رفتار سنجی پروژههای عمرانی از انگلستان
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 گواهینامه از مرکز بین المللی مدیریت ریسك و مخاطرات از ژاپن
 گواهینامه در توسعه و مدیریت صنعت برق آبی از مرکز بین المللی برق آبی در نروژ
 گواهینامه ثبت اختراع علمی از معاونت حقوقی ،امور مجلس و استان ها -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال 3191
تحصيالت
 از  3199تا  :3199فوق دکترای مدیریت تصمیمگیری -دانشکده مهندسی طراحی سیستمها -دانشگاه واترلو -واترلو-کانادا
 از  3191تا  :3199دکتری مدیریت پروژه -دانشکده مهندسی طراحی سیستمها  -دانشگاه واترلو -شهر واترلو-کانادا
 از  3191تا  :3191فوق لیسانس مدیریت ساخت -دانشکده مهندسی عمران -دانشگاه واترلو -شهر واترلو -کانادا
 از  3129تا  :3131لیسانس مهندسی عمران -دانشکدة مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف.
سوابق اجرايي
 از  3199تا کنون :مدرس و محقق رشته مدیریت پروژه و ساخت در دانشکده معماری دانشگاه تهران
 از  3199تا کنون :کارشناس ارشد منابع آب در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران-وزارت نیرو
 از  3191تا  :3191کارشناس مدیریت ساخت -مدارس سراسری تورنتو (کانادا) -بخش ساخت و طراحی
 از  3191تا  :3193کارشناس ناظر در شرکت مدیریت منابع آب ایران.
 از  3131تا  :3191مهندس و مدیر اجرایی  -کارگاه سد و نیروگاه کارون -1استان خوزستان
 از  3139تا  :3191مهندس طراح و ناظر با حق امضاء در سازمان نظام مهندسی -وزارت مسکن و شهرسازی
تجربيات مرتبط
 بکارگیری روشهای تحقیقات کاربردی در تعیین اهداف اجرایی و مالی پروژههای عمرانی و آبی
 تجربة حضور در پروژههای عظیم سدسازی ،راهسازی ،خانهسازی و غیره
 دارای گواهینامه و عضو سازمان نظام مهندسی ایران در طراحی و نظارت بر ساخت سازههای عمرانی
 طراحی مشخصات ،مراحل و دستورالعملهای ساخت پروژه
 نظارت بر حسن اجرای سازههای عظیم سدسازی
 طراحی برنامة زمانبندی برای نوسازی و باز ساخت پروژههای عمرانی
 طراحی و توسعه برنامه کامپیوتری تخمین هزینه و زمانبندی برای بازسازی پروژههای مدرسه سازی
 آموزش و تدریس مطالب مدیریت پروژه ساخت برای مهندسین و تکنسینهای پروژههای عمرانی
 کمك داوطلبانه به دانشجویان معلول در دانشگاه واترلو جهت یادگیری دروس دورة کارشناسی
 طراحی وبسایت مدیریت هزینه ها برای مدارس سراسری تورنتو در کانادا با استفاده از روش هوش مصنوعی

عضويت
 عضو انجمن مهندسان عمران آمریکا
 عضو انجمن سد سازی کانادا
 عضو انستیتوی بینالمللی مدیریت پروژه -ایالت پنسیلوانیا -آمریکا
 عضو انجمن فارغالتحصیالن دانشگاه واترلو -کانادا
 عضو مرکز بین المللی برق آبی در نروژ
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