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تجارب کاری
محل شرکت

مدت زمان

نام ارگان

سمت

از 93تا کنون

شرکت نفت و گاز پارس

از 91تا 93

شرکت نفت و گاز پارس

رییس برنامه ریزی حفاری،
رئیس کارگروه سیستم های مهندسی نفت و گاز
و رئیس PMOمدیریت مهندسی نفت و گاز
مهندس ناظر ارشد حفاری (فاز ) 13

تهران

از 89تا 91

شرکت نفت و گاز پارس

مهندس ناظر ارشد حفاری (فاز  20و ) 21

تهران

از 87تا 89

شرکت نفت و گاز پارس

مهندس ناظر حفاری (فاز  9و )10

تهران

از 86تا 87

شرکت نفت و گاز پارس

مهندس ناظر حفاری (فاز  4و )5

تهران

تهران

افتخارات


برنده تندیس تجربه برتر مدیریتی از دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ( در خصوص متدولوژی جدید طراحی پورتفولیو)



دریافت تندیس از چهارمین کنفرانس بین المللی حفاری



منتخب مرکز توسعه مدیران صنعت نفت ایران در طرح مدیران پروژه (نفر اول)



دریافت تندیس از اولین کنگره بانوان موفق ایران



دبیر علمی اولین کنفرانس خدمات حفاری



عضو شورای سردبیری مجله صنعت حفاری



برنده طالی المپیک چهانی نفت در بیست و دومین کنگره جهانی نفت



عضو شورای علمی دومین کنفرانس بین المللی E&P



دریافت لوح برترین مقاله از دومین کنگره صنعت حفاری با عنوان " ارزیابی راندمان عملیات حفاری در میدان پارس جنوبی با نگاه
مدیریت پرتفولیو و تمرکز بر تاثیر نوع دکل"

تحصیالت
1

سال اخذ مدرک

دانشگاه

رشته

معدل

مقطع تحصیلی

1385

دانشگاه صنعت نفت

1395

دانشگاه تهران

مهندسی نفت
EMBA
گرایش استراتژیک

16/17

کارشناسی

17/77

کارشناسی ارشد

سایر مدارک
سال

نام مدرک

نام و محل ارگان صادر کننده

1392

مدیر پروژه حرفه ای ()PMP

موسسه مدیریت پروژه آمریکا ()PMI

1395

مدیر ریسک حرفه ای ()RMP

موسسه مدیریت پروژه آمریکا ()PMI

1397

کاندید مدیر پورتفولیو حرفه ای ()PFMP

موسسه مدیریت پروژه آمریکا ()PMI

سوابق سخنرانی و پنل


فرصت های سرمایه گذاری و توسعه یکپارچه میادین جدید گازی ایران – اتاق ایران و روسیه – سال 1397

 مدیریت پروژه در شرکت های – E&P



دومین کنفرانس  - E&Pسال 1396

توسعه نگاه حاکمیتی و تعامالت مورد نیاز در شرکت های  – E&Pپنل محیط کسب و کار و عوامل موثر بر شرکت های  E&Pایرانی
چهارمین گردهمایی گروه کارآفرینان نفت و انرژی  -سال 1396



نقشه راه حضور زنان در سطوح مدیریتی صنعت نفت – سیزدهمین کنفرانس منابع انسانی – سال 1396



فرصت های شغلی در صنعت نفت – دانشگاه آزاد اسالمی – سال 1396



حضور در پنل اولین گردهمایی جوانان توسعه گرای نفت – سال 1396



آسیب شناسی مدیریت پروژه ،طرح و پورتفولیو در پروژه های باالدستی ایران – چهارمین کنفرانس بین المللی حفاری – 1395



نظام فنی و اجرایی و مدل ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران خدمات فنی  -چهارمین کنفرانس بین المللی حفاری – 1395





مدیریت عملکرد در پورتفولیو پروژه های حفاری و متدولوژی انتخاب درس آموخته ها – دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
– سال 1395
آسیب شناسی خدمات حفاری جهت دار و شاخص های عملکردی – اولین کنفرانس بین المللی خدمات فنی حفاری – سال 1394
ارزیابی راندمان عملیات حفاری در میدان پارس جنوبی با نگاه مدیریت پرتفولیو و تمرکز بر تاثیر نوع دکل – دومین کنفرانس حفاری
ایران – سال 1393

حوزه های تدریس و مشاوره
2

مدیریت پورتفولیو حرفه ای
مدیریت پروژه حرفه ای
مدیریت ریسک حرفه ای
مدیریت عملکرد و طراحی شاخص های کلیدی عملکرد( )KPIدر سه سطح سازمان ،عملیات و افراد
زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز
عملیات و مهندسی حفاری
مدیریت منابع انسانی و سیستم های انگیزش
تیم سازی و ایجاد سیستم PPM
انواع قراردادهای باالدستی
حاکمیت ،پورتفولیو ،مدیریت پروژه  ،ساختار و توانمندی های مورد نیاز شرکت های E&P

مهارت های تخصصی
مهارت های رهبری و مدیریت پروژه  ،مدیریت پرتفولیو و مدیریت ریسک به صورت حرفه ای
تدوین نقشه راه و آسیب شناسی
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد فردی و سازمانی
طراحی سیستم انتخاب درس آموخته ها
تدوین چشم انداز ،اهداف ،استراتژی
دانش و مهارت در تدوین برنامه کسب و کار ،انتقال تکنولوژی و بومی سازی
مهارت و دانش کافی در حوزه های مختلف عملیات و مهندسی حفاری
پایش عملیات حفاری و کنترل پارامترهای زمان ،هزینه ،محدوده و کیفیت
زمانبندی و بودجه بندی پروژه های حفاری
توانایی حرفه ای در تدوین مدارک قراردادی و مهندسی شامل  ،MDPطراحی چاه ،برنامه حفاری ،مدارک فصول مشترک و...
توانایی حرفه ای در تدوبن مدارک مدیریت پروژه شامل مدیریت زمانبندی ،هزینه ،کیفیت  ،محدوده ،ارتباطات ،ذینفعان ،خرید ،ریسک ،منابع
انسانی  ،یکپارچگی و همچنین تخصص در تدوین PMS ،WBSو EVM
تسلط باال بر مسایل قراردادی و انواع قراردادهای باالدستی
توانایی مذاکره در مسائل قراردادی و مدیریت ادعا
آشنایی کامل با انواع خدمات حفاری و نگارش شاخص های عملکردی هر یک از سرویس ها
تسلط در تدوین اسناد مناقصه و ارزیابی پیمانکاران شامل  ITBو TBE
تجربه در حوزه های مدیریت ذینفعان  ،مهندسی ارزش ،مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی
توسعه و مهارت در روابط فردی و بین فردی

مهارت های عمومی
مهارت های هفت گانه ICDL
مهارت های سرپرستی و رهبری
تسلط به زبان انگلیسی
نرم افزار های تخصصی Well view ،P6 :
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