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  کاريهاي  تقدیرنامه

 1390دي ، شهرداري یزد  

  1390اسفند  فاوا شهرداري یزد،سازمان  
  

   ییاجرا يها در پروژه يسوابق همکار

 اطالعات يفناور خدمات تیریمد: 

 1394 -)زدی يسازمان فاوا شهردار( ، )اریفاوا(زد ی يفاوا شهردار یبانیجاد مرکز خدمات پشتیطرح ا .1

 1394 -)زدی يسازمان فاوا شهردار( زد یدر شهر  يکارت شهروند يسازادهیپ یو فن یاتیعمل یسنج طرح امکان .2

 1394 - سازي سامانه تخصصی مدیریت پروژه سازمان فاوا شهرداري یزد طراحی و پیاده .3

 يور مجدد و بهره یمهندس :  

 1384 -زدیدر دانشگاه  يور استقرار چرخه بهبود بهره .4

طرح  -)آوران توسعه شرکت سامان(زد یاستان  يا و حرفه یدر مراکز فن يور ش بهرهیافزا يهاراهکار یها و بررس ن شاخصیتدو .5

 1384 -زدیمصوب دانشگاه  یپژوهش

 1384-زدی ياژیمجدد در واحد سفارشات شرکت فوالد آل یمهندس .6

 1384-زد ی يشرکت آب منطقه ا يمجدد در بخش ادار یسدمهن .7

 1386) زدیاستان  يزیر ت و برنامهیریسازمان مد(زد یاستان  ییاجرا يها عملکرد دستگاه یابینظام ارز یناظر بخش خصوص .8
 

  کنترل پروژه: 

سان سازه طراحان یشرکت مشاوران پرد(سرخس -خطوط راه آهن محور مشهد )نالگیس( یکیکنترل پروژه نصب عالئم الکتر .9

 1387- 1386)زدیا یالکا آر یشرکت مهندس -تهران

 -سان سازه طراحان تهرانیشرکت مشاوران پرد(خطوط راه آهن محور بادرود  )گنالیس( یکیکنترل پروژه نصب عالئم الکتر .10

 1388-1386)زدیا یالکا آر یشرکت مهندس
 

 ت یفیت کیریمد: 

ان یشرکت رهپو(زد یاستان  يا و حرفه یدر اداره کل آموزش فن  ISO9001 - 2000ت یفیت کیریاستاندارد مد ينگهدار .11

 1386)زدیت یفیک



٦ 

ر یوند فراگیت پیریشرکت مد(زد یل مواد یافت و تبدیدر سازمان باز  ISO9001 - 2000 تیفیت کیریمداستقرار استاندارد  .12

 1387) تهران

ر یوند فراگیت پیریشرکت مد(زد یجم تندر  -پایسا یندگیدر نما   ISO9001 - 2000ت یفیت کیریاستقرار استاندارد مد .13

 1387) تهران

 زدی يدر شهردار ISO27001-2005ت اطالعات بر اساس استاندارد یت امنیریستم مدیس ياستقرار و نگهدار .14
 

 یصنعت يهاواحد يزیرطرح : 

 1386 )نیشرکت دلف(زد یژن ابرکوه یگاز اکس يدیمطالعه بازار طرح احداث واحد تول .15

  1387 )نیشرکت دلف(زد یبد یفال در مد آجر سیتول یاحداث واحد صنعت يطرح مطالعه اقتصاد .16
 

 راتیو تعم ينگهدار: 

 1388 -1387 - زدیه یآهن  ناح راه یکیستم عالئم الکتریرات در سیتعم و يستم نگهداریس ياده سازیپ .17

 1389 - 1388 -ه اصفهانیآهن ناح راه یکیترستم عالئم الکیرات در سیتعم و يستم نگهداریس ياده سازیپ .18

 1389 - 1388 -ه شرقیناحآهن  راه یکیستم عالئم الکتریرات در سیتعم و يستم نگهداریس ياده سازیپ .19

 1384- سازي شرکت فوالد آلیاژي یزددر واحد فوالد CMپروژه اجراي  .20
 

   یآموزش يهادوره

 ت یفیت کیریاستاندارد مد یداخل يزیممISO9001-2000 ، شرکت TUVNORD 1387 -آلمان 

 ت اطالعات یت امنیریستم مدیاستاندارد س یداخل يزیممISO27001-2005 ،شرکت TUVNORD 1390-آلمان 

 1390 -ریپردازان کو امن یو مهندس ی، شرکت فنيوتریکامپ يها ت در شبکهیامن 

  عاملیت توسعه نظام مبادالت پیمانکاري فرعی)SPX-DA(1395 -، سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  
  

   :با نرم افزار ییآشنا

  )شرفتهی، پ ، متوسط پایه:  سطوح(

  ییسطح آشنا  )یسیزبان برنامه نو(نرم افزار   ییسطح آشنا  نرم افزار 

Microsoft Word شرفتهیپ  Lisrel, Amos شرفتهیپ  

Microsoft Excel پیشرفته  Visio پیشرفته  

Microsoft Access پیشرفته  Edrawmax پیشرفته  

Microsoft Power Point پیشرفته  MATLAB متوسط  

Prezi پیشرفته  Protégé  متوسط  

SPSS متوسط  Photoshop پایه  

Microsoft Project (MSP) متوسط  AutoCAD پایه  

Primavera  پایه  PHP پایه  

Clementine پایه  VBA پایه  

Rational Rose  پایه  html پایه  
 

  :با زبان ییآشنا

  )شرفتهی، متوسط ، پ يمبتد: سطوح (

  مدرك   ییسطح آشنا  زبان

 Tolimo: 507  متوسط یسیانگل
UTEPT: 67 

  

  1396سفند ا: میخ تنظیتار
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