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 رسیدگی به انواع ادعاها (Claim)
مدیریت ریسک
انواع ضمانت نامه های بانکی
Pmbok

معرفی قراردادهایEPC ،نگاه به عوامل درون شفاف سازی و
 انواع قراردادهای باال دستی در صنایع نفت و گاز
طراحی و تدوین قراردادهای تامین مالی و سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز
شناسایی، بازاریابی و مدیریت ریسک قراردادهای صنعت نفت و گاز
 به کارگیری قراردادهایEPC, EPCFدر فعالیت های باال دستی نفت و گاز
نگاه به قانون جاری مناقصات و آیین نامه های مرتبط در فضای صنعت نفت
 طرز تهیه طرح توسعه مخزنMDP

 طراحی فرایند ها در صنعت نفت و گاز
مدیریت منابع انسانی
حفاری

IFRS( International Financial Reporting Standards)

برداشتآشنایی با مخازن نفت و روش های ازدیاد
آشنایی با  توربو کمپرسور
طراحی فرآیندها در صنعت نفت کشور
 نگاه بهHSE در صنعت نفت
بحث خوردگی و اثرات آن در عمر مفید پاالیشگاهها و خطوط لوله در صنعت نفت
بحث و اهمیت بازرسی در صنعت نفت
نگاه عملی به تعالی سازمانیEFQMکار صنعت کشوردر فضای کسب و

PIPING

PDMS

CEMENTING

 قراردادهایE&P

تدوین قراردادهای نفت با نگاه به سوابق قراردادهای بین المللی در حوزه نفت جهانی، طراحی و
فضای بین المللی

اسامی دوره های تخصصی و حقوقی



سر فصل دوره های معرفی شده

گازونفتصنعتقراردادهایهایریسکمدیریتوارزیابیشناساییدوره

تعریف ریسک و شاخصه های آن
عدم قطعیت ریسک

محتمل الوقوع بودن ریسک
فرایند مدیریت ریسک

««PMBOKاستاندارد الگوی 
یشناسایی و طبقه بندی ریسک در قراردادهای نفت

ریسک های سیستماتیک وریسک های فورس ماژور
ریسک های تجاری و اقتصادی

PMBOKدانش مدیریت پروژه 

MSPنرم افزار مایکروسافت پراجکت 

(سطح مقدماتی و پیشرفته)P6نرم افزار پریماورا 
PRINCE2بررسی استاندارد پرینس 

(کرامبویژه تکنیک اس)بررسی رویکردهای چابک در مدیریت پروژه 
......و MCو   EPCآشنایی با انواع قراردادها من جمله قراردادهای 

در مبانی حقوقی، شرایط عمومی و خصوصی پیمان و مدیریت دعاوی
قراردادهای سه عاملی

مهندسی ارزش در پروژه ها و کاربرد نرم افزار کامفار
(PMIS)سیستمهای اطالعات مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

منشأ پیدایش قراردادها
تعریف جایگاه  قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران

تشریح الزامات قراردادی
تشریح مبانی الزامات خارج از قرارداد  شروط باطل و تاثیر آنها در قراردادها

تعریف ادعا و دسته بندی انواع آن شامل 
مروری گذرا بر تاریخچة قراردادهای نفتی در ایران

مالکیت نفت و گاز در قراردادهای نفتی ایران
روش های مستدل و عملی  برای کمی سازی ادعاها

تشریح روش های تعیین خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی

ارهایکفضایدرمرتبطهاینامهوآیینمناقصاتجاریقانونبهنگاه
نفتصنعت



(برنامه ریزی یکپارچه توسعه میدان)برنامه ریزی پروژه های باال دستی 
بنچ مارکینگ پروژه های باال دستی

مدیریت ریسک در پروژه های باالدستی
مدیریت هزینه در پروژه های باالدستی

پیاده سازی نظام مدیریت پروژه های باالدستی
(دپروژه های اکتشاف و تولی)قراردادهای بین المللی پروژه های باال دستی 

ازوگنفتصنعتدردستیباالقراردادهایتدوینوطراحی

با سایر قراردادهاEPCFمقایسه قرار دادهای 
BOTو EPCFمقایسه قراردادهای 

BUY BACKو EPCFمقایسه قراردادهای 

تحول قراردادهای نفتی بین المللی
قرارداد های خدماتی ریسک پذیر

قراردادهای مشارکت

گازونفتدستیباالهایفعالیت درEPCFوEPCقراردادهایبکارگیری

سر فصل دوره های معرفی شده

های EPCهای صنعتی و  EPCصنعت نفت با  EPCتفاوت  های  قراردادهای
فیدیک

در فعالیت  های پایین دستی نفت و گازEPCبه کارگیری قراردادهای 
در فعالیت  های باال دستی نفت و گازEPCFو EPCبه کارگیری قراردادهای 

در میدان گازی پارس جنوبیEPCتجربه استفاده از قراردادهای 
در اکتشاف و توسعه میدان گازی پارس  EPCمحاسن و معایب قراردادهای

جنوبی

درون/برونعواملبهنگاهوقراردادهاسازیشفافنفتصنعتEPCقراردادهایمعرفی
پیمانکارینظامدرساختاری



مقدمه و کلیات
آشنایی با انواع مخازن ذخیره

تجهیزات عمومی استفاده شده در تمامی مخازن
اجزاء مخصوص مخازن سقف ثابت

اجزاء مخصوص مخازن
(بازرسی ساخت و دوره ای)انواع بازرسی های مخازن ذخیره 

تعمیرات و بازرسی های دوره ای مخازن ذخیره
ایمنی فردی و صنعتی در مخازن ذخیره

آشنایی با استاندارد ها مرتبط با مخازن ذخیره

آشنایی با مخازن نفت و روش های ازدیاد برداشت 

سر فصل دوره های معرفی شده

مرور کلی بر سیر تحوالت قراردادهای باال دستی نفت و گاز کشور
شرح کار طرفین و ساختار هزینه ها

ار مانکقیمت قرارداد و سقف پرداخت آن و بازپرداخت هزینه ها و حق الزحمه پی
و حدنصاب خرید

مالحظات و ضرورت های طراحی نسل جدید قرارداد
ف الزامات و داللت های قوانین حاکمیتی در تعیین نوع قراردادهای متعار

باالدستی نفت و گاز
چارچوب قراردادهای جدید باالدستی صنعت نفت و گاز کشور

EPCقراردادهایکارگیریبه ,EPCFگازونفتدستیباالهایفعالیتدر



انواع کمپرسور
پارامترهای موثر در انتخاب کمپرسور

مزایا و معایب کمپرسور ها در مقایسه با هم
روشهای تعیین تعداد مراحل فرآیندی مورد نیاز

محاسبه نرخ جریان حجم ورودی
اطالعات برای برآورد راند مان انواع مختلف 

کمپرسور
محاسبات تخمین فشار ورودی خروجی برای هر 

مرحله فرایند تراکم
محاسبات تعیین درجه حرارت خروجی هر مرحله 

فرایند تراکم
آشنایی با  شت کمپرسور ها

آشنایی تور بو کمپرسور 

شبیه سازی فرآیندها و طراحی مفهومی با نرم افزار
Shell &Tubeطراحی مبدل های 

ز و آشنایی با برج ها و انواع مختلف جدا کننده های دو فا
سه فاز و طراحی آنها

طراحی فرآیند

سر فصل دوره های معرفی شده

EPCFمفهوم قراردادهای 

EPCFاصول حاکم بر قراردادهای 

EPCFشرایط اعمال روش 

فرایند تأمین منابع مالی پروژه
پیمانکارتعییننحوة 

شرایط احراز صالحیت پیشنهاد دهندگان فاینانس
EPCFمعایب و مزایای قراردادهای 

گازونفتصنعتدرگذاریسرمایهومالیتامینقراردادهایتدوینوطراحی



سر فصل دوره های معرفی شده

HSE

HSEمقدمه ، تاریخچه  و کاربرد سیستم 

توصیف چرخه 
 , HSE-MSتوصیف مفاهیم و تعاریف رایج در 

ISO14001 , OHSAS18001 
HSEتشریح الزامات سیستم مدیریت 

در یک سازمان HSEطراحی سیستم مدیریت 
 , HSE-MS , ISO14001تدوین خط مشی و اهداف 

OHSAS18001
تهیه روش اجرایی و دستورالعمل

و تشریح فرآیند مستند سازی  HSEجایگاه ارزیابی ریسک 
HSE-MS , ISO14001 , OHSAS18001

EFQMتعالی سازمانی 

سیر تکاملی مدیریت کیفیت
معرفی مدل های تعالی سازمانی

EFQMمعرفی مدل تعالی سازمانی 

مدل تعالی سازمانی در حوزه 2013تشریح  تغییرات  ویرایش 
RADARاصول، معیارها و منطق 

معرفی جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی
EFQMتشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی 

تشریح فرآیند خودارزیابی
آشنایی با روشهای خودارزیابی

RADARتشریح منطق 

تشریح فرآیند تدوین اظهارنامه

Pipingاصول و تئوری 

آشنایی با کد ها و استانداردها
 Pipingمتریال 

 Pipingنقشه کشی و نقشه خوانی 

(IPS-E-PIمنطبق بر ) Pipingاصول طراحی 
آشنایی با انواع ساپورت های خطوط لوله 

PIPING



سر فصل دوره های معرفی شده

افزار نرم
(  Equipment)مدل سازی تجهیزات 
(Piping Modeling)مدل سازی پایپینگ 

مدل سازی انواع پلکان، نردبان و راه های 
دسترسی

PDMS

 E&Pقراردادهای

E&Pاقتصاد پروژه های 

E&Pحسابداری پروژه های

E&Pمدل سازی مالی پروژه های 

E&Pآنالیز ریسک پروژه های 

E&Pمدیریت پروژه های 

E&Pساختار شرکت های 

E&Pبا  EPCتطبیق پروژه های 

E&Pسرمایه گذاری و نحوه تامین مالی پروژه های 

 E&Pبا PSAمقایسه قراردادهای پروژه های 

E&Pcبرآورد و مهندسی هزینه پروژه های 

E&Pقراردادهای 

استاندارد و الزامات جوشکاری
معرفی تست های غیرمخرب جوش

کاربردهای تست های غیرمخرب 
چگونگی و نحوه انجام تست های غیرمخرب

Phased array بازرسی غیرمخرب جوش به روش

بازرسی جوش



:سوابق تحصیلی

 واز دانشکده نفت اه–کارشناس مهندسی شیمی، دانشگاه صنعت نفت
1366

 ،1374کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

:سوابق شغلی و اجرایی

1372-1367 : ،گاز شهید هاشمی نژادپاالیشگاهمهندسی ارشد فرایند
خانگیران

1381-1372 :رییس خدمات مهندسی پاالیش، مدیریت عملیات شرکت
ملی گاز ایران

1392-1381 : شرکت ملی گاز ایراندیسپچینگمدیر

1394-1392:مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران

1394-1385 : ،عضویت در انجمن جهانی گازIGU

1392-عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران: تا کنون

1394-1397 :مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

1397مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران: تاکنون



:سوابق تحصیلی
کارشناس مهندسی برق

کارشناس ارشد مدیریت

:سوابق  شغلی و اجرایی
1364-1367 :معاون اداره مهندسی و ساختمان، شرکت ملی نفت ایران

1367-1368 :رییس پاالیشگاه گاز سرخون، شرکت ملی نفت ایران

1366-1368 :مدیر مهندسی و عضو هیات مدیره، شرکت ملی گاز ایران

1368-1380 :دنعضو هیات مدیره و مدیر تدارکات، شرکت کاالی نفت لن

1380-1385 : عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی صادرات
شرکت ملی نفت ایران/گاز

1386-1392 : عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی و ساختمان
صنایع نفت

1392-1395 :معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران

1395-وزارت معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری: تا کنون
نفت



:تحصیلیسوابق 

لیسانس فیزیک

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

:سوابق شغلی و اجرایی

1361-1364 : معاون بازرگانی و مدیر کل غله استان اصفهان و چهارمحال
و بختیاری

1365-1367 :ال و انتق-پاالیش)خوزستان -رئیس منطقه یک گاز کشور
ه تقویت فشار و مسئول بازسازی پاالیشگاه گاز بیدبلند و ایستگا( گاز رسانی

در زمان جنگ ایران و عراق

1367-1384 : چهارمحال و بختیاری-اصفهان)گاز کشور 2رئیس منطقه-
(یزد

1370-1380 :مدیر عامل گاز استان اصفهان و رئیس هیات مدیره شرکت-

.های گاز استانهای چهارمحال و بختیاری و یزد

1380-1384 :مدیر گاز رسانی و عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران

1384-1387 :ه مدیر بازرگانی شرکت ملی گاز ایران و رئیس هیات مدیر
شرکت گاز استان تهران

1387-1391 :مشاور مدیر عامل و رئیس امور تخصصی بازرگانی و رئیس
هیات مدیره شرکت گاز استان تهران

1391-1397 : ایرانمدیر عامل شرکت ملی گاز



:تحصیلیسوابق

 نس لیسانس شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد و لیسادانش آموخته

مهندسی پتروشیمی از دانشکده نفت آبادان 

کارشناسی ارشدMBA از سازمان مدیریت صنعتی با عنوان مدیریت

استراتژیکاجرایی گرایش مدیریت 

:اجراییوشغلیسوابق

 مقام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران قائم

رئیس هیئت مدیره تاپیکو

 به عنوان سرپرست عملیات 1356ورود به صنعت پتروشیمی از سال

ا وزارت با همکاری ب( ژاپن سابق-ایران)نوبتکاری پتروشیمی بندرامام 

ماه در دوران دفاع 9نیرو برای راه اندازی نیروگاه رامین اهواز به مدت 

1362مقدس در سال 

تا مسؤولیت واحد الفین پتروشیمی اراک از زمان انتخاب دانش فنی

ین راه اندازی و آموزش پرسنل و پذیرفتن مسؤولیت راه اندازی واحد الف

کشورو تولید اتیلن و پروپیلن پلیمر برای اولین بار در 



:سایر سوابق شغلی

یمیرئیس کل امور هماهنگی و تولید شرکت ملی صنایع پتروش

 1377)معاون مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی-

1376)

سال مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از

1389تا سال 1377

وم عضو کمیته برنامه ریزی توسعه و صنعت در تدوین برنامه س

توسعه کشور

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

عضو هیأت  مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ارکنان عضو هیأت رئیسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه ک

1388تا 1386صنعت نفت از سال 



:تحصیلیسوابق

 امیرکبیرکارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک از دانشگاه

:سوابق شغلی و اجرایی

معاون وزیر نفت

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

مدیرعامل شرکت نبکو

مدیرعامل شرکت پلیمر آریا ساسول

مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی باختر

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

 عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 مدیرفنی و مدیرعملیات شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سرپرست و مدیریت صف و میانی در پتروشیمی شیراز

پتروشیمی



:سوابق تحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد، ،فیزیکلیسانس

:سوابق شغلی و اجرایی

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس

مجری خط لوله پنجم و ششم سراسری

 عملیات خط لوله اصفهان 2رئیس منطقه

رئیس طرح ایستگاه های تقویت فشار بعثت وحدت و شمال غرب

رئیس تعمیرات پاالیشگاه خانگیران

رئیس تعمیرات ابزار دقیق پاالیشگاه خانگیران

:سایر فعالیتهای علمی، فنی و پژوهشی

ارائه مقاله در خصوص تعمیرات و نگهداری در سمینار دانشگاه اصفهان

ارائه مقاله در خصوص سیستم سرچ کمپرسورهای گاز



:سوابق تحصیلی

 دکتری  مهندسی نفت دانشگاهsurryانگلستان

 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  دانشگاهsurryانگلستان

نعت مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف و ص( کاربردی)کارشناسی ارشد
نفت تهران

کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی تهران

:سوابق شغلی و اجرایی

 رئیس پژوهشکده و کنسرسیوم بین المللی ازدیادبرداشت از مخازن

مدیرپژوهش و فناوری و عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران

عضو کمیته برنامه ریزی مربوط به شورای جهانی نفت به نمایندگی از ایران

 قائم مقام پژوهشگاه صنعت نفت

رئیس پژوهشکده اکتشاف تولید در پژوهشگاه صنعت نفت

رئیس واحد پژوهش سیاالت مخزن

 محقق گروهPVT  نفتپژوهشگاه صنعت



:سوابق تحصیلی

 1375دکترای، مهندسی مکانیک، دانشگاه نیوبرونزویک کانادا، بهمن

 1364لیسانس، مهندسی مکانیک، دانشکده نفت آبادان، دی

:سوابق شغلی و اجرایی

 مشاوره، شرکت ملی مهندسی و / مدیر پروژه: 1377مرداد -1360شهریور
ساختمان

 مدرس و محقق، مؤسسه مطالعات انرژی: 1395دی -1376اردیبهشت

 تدارکات، شرکت مپنا/ مدیر مناقصات : 1379مهر -1376تیر

 شرکت 8، و 7، 6های فازهای مدیر مهندسی پروژه: 1384دی -1379مهر
پترو پارس لیمیتد

 شرکت پتروپارس لیمیتد12مدیر پروژه فاز : 1395تیر -1384دی ،

 مدرس دانشگاه تهران : تا کنون1393مهر

 مدیر عامل و عضو هیات مدیره، شرکت پترو پارس : تا کنون1395تیر
لیمیتد



:تحصیلیسوابق 

 از دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته راه و 1349التحصیل سال فارغ
لیسانسساختمان با درجه فوق 

:شغلی و اجراییسوابق 

 1375دکترای، مهندسی مکانیک، دانشگاه نیوبرونزویک کانادا، بهمن

 1364لیسانس، مهندسی مکانیک، دانشکده نفت آبادان، دی

 به طور همزمان در سه 1348حضور در اجرای پروژه های عمرانی از سال
سال15بخش مشاوره ای به مدت  

 سال 20پیمان کاری به مدت / سال 10کارفرما به مدت

 تا حال، در تهیه و تدوین 1355همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال
مشخصات فنی پروژه های عمرانی و مشخصات فنی عمومی کارهای 

، مشخصات فنی عمومی کارهای آبیاری و زهکشی 55ساختمانی نشریه 
303، مشخصات فنی عمومی خطوط اننقال آب و فاضالب نشریه 108نشریه 

ر به عنوان مسئول و هماهنگ کننده پروژه و همچنین مشارکت مستقیم د
رنامه تهیه و تدوین آنها و مشارکت در تهیه متون فارسی بهای پایه سازمان ب

، و بودجه منجمله فهرست بهای راه و باند، فهرست بهای آبیاری و زهکشی
ه فهرست بهای سد سازی، فهرست بهای مختلف خطوط انتقال آب و شبک

. آب و فاضالب

 به عنوان کارشناس ارشد این 1370همکاری با شورای عالی فنی از سال
. همکاری را ادامه داد



:شغلیسوابقسایر

 80و دهه 70سال در دهه 12با معاونت آب وزارت نیرو به مدت همکاری

به منظور بررسی و ساماندهی اسناد و مدارک مناقصات پروژه های 

ر سدسازی، شبکه های آبیاری و زهکشی و پروژه های خطوط انتقال آب د

پروژه 120متجاوز از 

ه همکاری با معاونت آب وزارت نیرو به عنوان مسئول و سرپرست کمیت
1370در دهه . سال10تعدیل وزارت نیرو به مدت 

به آبیاری و زهکشی, حضور در بخش پیمانکاری در صنعت آب و فاضالب
سال10مدت 

1376گاز و پتروشیمی از سال, حضور در بخش پیمانکاری در صنعت نفت
تاکنون

 رییس هیات مدیره شرکت آرش سازه
و عضو هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز

1392از شهریور ماه سال  (APEC)پتروشیمی 
ی همکاری مستقیم با معاونت مهندسی وزارت نفت و اداره سیاستگذار

ا، مهندسی و استانداردهای وزارت نفت در تهیه و تنظیم دستورالعمل ه
بعنوان نماینده انجمن 1392ضوابط و معیارهای صنعت نفت از سال 

APEC

حداث حضور در کنفرانس ها و سمینارهای مرتبط با پیمانکاری و صنعت ا
با ، ارائه مقاالت مرتبطبه عنوان برگزار کننده دبیر اجرائی و سخنران

2مسائل و چالش های صنوف پیمانکاری و مشاورین در صنعت احداث در 
حقوقی در حوزه /مقاله علمی اجرایی140دهه گذشته در بیش از 

مهندسی صنعت و احداث کشور در مجالت مختلف مهندسی کشور 



:سوابق تحصیلی

 (1977دانشگاه پلی تکنیک )مکانیک مهندسی

:سوابق شغلی و اجرایی

1997تا 1978از 
اسالمیدبیر گروه مشاوره تدوین قانون برگزاری مناقصات در دوره تدوین قانون در مجلس شورای

 عضو گروه مطالعاتی تدوین آیین نامه های قانون برگزاری مناقصات

(ایریتک)شرکت مهندسی بین المللی ایران

مدیر عامل-مدیره رئیس هیئت 

شرکت فوالد مبارکه

مدیرههیئت رئیس -مشروطمسئول قرارداد 

ESCO

مدیرهرئیس هیئت 

فوالد خوزستان

مدیرهرئیس هیئت 

شرکت ملی فوالد ایران

ریزیبرنامه معاون -مدیرهعضو هیئت 
وزارت معادن و فلزات

دانشگاه تهرانریزی برنامه معاون -ضعیف معاون فلزات غیر آهنی و 
 (خورشیدی)مشاور انرژی تجدید پذیر

Iritec - Irascoکنسرتوم

خرگمدیر پروژه -مدیر پروژه اماک

کنسرتوم سینوپک کیش-جانپارس



:سوابق تحصیلی

(لبنان)فیزیک و ریاضی از دانشگاه آمریکایی بیروتلیسانس

(انگلستان)فوق لیسانس اقتصاد ریاضی از دانشگاه برونل

(انگلستان)دکترای اقتصاد انرژی از دانشگاه لندن

:سوابق شغلی و اجرایی

مدیرعامل شرکت بین المللی تبدیل گاز به مایع نارکنگان

مدیربخش تحقیقات موسسه مطالعات دریای خزر

رئیس هیات مدیره شرکت صنایع انرژی بردوران

 در انگلستان و 1380تا 1355مشاور نفت و گاز و اقتصاد انرژی از سال
:ایران با سازمانها و شرکت های مختلف از جمله

 (اوپک)سازمان کشورهای صادر کنندگان نفت

 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

موسسه مطالعات بین المللی انرژی

(  شل، مانیومنت، ساگا)شرکت های چند ملیتی نفتی

GTL



 TOTALدر بازرسی، محیط، امنیت، ایمنی صنعتمدیر کل

HSSE-SDمدیر ارتباطات، برنامه ریزی کسب و کار توسعه 

I.E.S.I.S رئیس بازرسی، محیط زیست، امنیت، ایمنی صنعتی

.شغل فعلی در زیر توضیح داده شده است

TOTAL S.A. PARIS TOTAL HSE  سرپرست پروژه وظیفه بازرسی

در

TOTAL )E & P( BORNEOمدیر کل

TOTAL) E & P( PARIS  معاون ارشد بهداشت ایمنی امنیت محیط

زیست

TOTAL E & P Algeria TFT در مدیر سرمایه گذاری مشترک الجزایر

TOTAL S.A. PARISرئیس ارتباطات داخلی در

TOTAL INDONESIE مدیر بخش پشتیبانی و خدمات عملیات

TOTAL C.F.P. (Algérie) مدیر عملیات

TOTAL )E & P( رئیس عملیات

TOTAL CHINE رئیس بخش حفاری

ALGERIE رئیس عملیات

TOTAL C.F.P. رئیس بخش تحقیق و توسعه، بخش حفاری پاریس

TOTAL EASTCAN EXPLمدیر حفاری، دریایی نیوفاندلند و البرادور

TOTAL ALGERIE معاون رئیس عملیات، در میدان گاز صالح

Mereksen-Stah-Alrarمهندس حفاری ارشد، 



و انجمن DEAKINفناوری است که توسط دانشگاه MBAدارای مدرک 

سه مهندسان و دانشمندان و مدیران حرفه ای استرالیا اعطا شده است و توسط موس

به عنوان یک مدیر پروژه مدیریت شد او تحصیالت  USAمدیریت پروژه، 

سنگاپور دریافت کرد Polytechnicمهندسی خود را در 

، (گاشامل چندین م)سال تجربه بین المللی در پروژه های نفت و گاز 35با بیش از 

در حمایت از پروژه  SHELLدر مالزی، و مشاور جهانی  SHELLمدیر پروژه 

های بزرگ در آسیا، آفریقا، اروپا و ایاالت متحده 

 Upstream (UB00)برای کسب و کارهای SHELLبرنامه جهانی 

انتخاب شده است PETRONAS CARIGALI به عنوان 2012در سال 

ارزیابی خارجی برای ارزیابی صالحیت 

مدیر مستقل غیر اجرایی برای شرکت سهامی عام،  ICON OFFSHORE 

Berhad 2014از سال 

.عضو هیئت مدیره و کمیته حسابرسی ریسک و کمیته های بازپرداخت

:

 مدیریت پروژه برای مهندسان رشته پتروناسملزومات

 مقدمه ای برShell Upstream Business همراه باM. Boersma وH. 

Wabeke

 مدیریت قرارداد برای تیم پروژهPETRONAS

تصمیم گیری های کیفیت

  ضروریات فازDEFINE  برای مهندسان پروژهPETRONAS



 پروژه مشاورهIASDEO نفت، گاز و زیرساخت

(سیستم های مدیریت پروژه)مشاور اصلی، مدیریت پروژه

رئیس توسعه شل

 مشاوره برای پروژه های شل در سراسر جهان، در داخل و خارج ازE & P

 2006–2002هلند -و تولید بین المللی شل اکتشاف

ت ها نویسنده فرآیند تحقق فرص. مشاوره در سراسر جهان به شرکت های عامل شل در تعریف پروژه
ت و راهنمای مدیریت فرص( استاندارد کردن رویکرد و زبان در حوزه مدیریت پروژه، تعریف و اجرای)

ها و پروژه

 مرکز مدیریت عملیات شل2001-2000هلند -اکتشاف و تولید بین المللی شل

 آموزشی عملیات مسئولE&P   وDownstream

 ،1980آموزش دلف فنی دانشگاه، مهندسی عمران

مجموعه کامل آموزش فنی شل در مهندسی تسهیالت و مدیریت پروژه

 ،برنامه رهبری گروه تجاریINSEAD

 مجتمعمدیریت پروژه های

 ،برنامه رهبری گروه تجاریINSEAD

 به دریای ساخت و ساز برای پروژه های مختلف نفتی و گازی کوچک و متوسط / پروژه مهندس
بورنئو

 احداث تأسیسات گاز طبیعی خشک در هلند( طراحی، تدارکات، ساخت و راه اندازی)پروژه مدیر

 هلند(برنامه های توسعه ای، برنامه های توسعه سیستم، تعریف پروژه ها)مهندس ارزیابی در زمین

 عمانبرای همه پروژه ها در مناطق بهجا، ریما و نیمر در ( راه اندازی-طراحی )مدیر مهندسی



:سوابق تحصیلی

 لیسانس مهندسی عمومی از دانشکده فنی آبادان1343سال

 ک لندندوره عالی مدیریت در دانشکده مطالعات مدیریت دانشگاه پلی تکنی1347سال

 انگلستانانجمن سلطنتی آرشیتکت –دروه عالی مدیریت پروژه 1348سال

:سوابق شغلی و اجرایی

 هیئت مدیره انجمن مهندسی گاز ایرانرئیس

 نایب رئیس هیئت مدیره انجمن نفت ایران

 سال گذشته بعنوان عضو کمیته علمی ، عضو 25همکاری با کنگره جهانی نفت طی
جلسات بصورت مکرر و در دوره های متوالیکمیته برنامه ریزی و رئیس 

 (با حکم وزیر نفت) عضو کمیته ملی شورای جهانی نفت

 (با حکم وزیر نفت) راهبردی صدور گواهینامه کیفیت عالی شورایعضوی

 گازعضو کمیته ملی برگزاری کنفرانس پژوهشی اتحادیه بین المللی(IGRC ( ) حکم با
(مدیرعامل محترم شرکت ملی گاز ایران

 رئیس کمیته گاز انجمن نفت ایران

رئیس طرح های پاالیش گاز

 نکا / رئیس طرح سرخس

 طرح پاالیشگاه گاز خانگیرانرئیس

رئیس سرویس های مهندسی آبادان و مناطق نفتخیز

 جنوبمناطق نفتخیز –رئیس سرویس های ساختمانی



:تحصیلیسوابق

کارشناسی مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تبریز

:سوابق شغلی و اجرایی

دبیر گروه مشاوره تدوین قانون برگزاری مناقصات در دوره تدوین قانون در

مجلس شورای اسالمی

 عضو گروه مطالعاتی تدوین آیین نامه های قانون برگزاری مناقصات

ات در عضو تیم پژوهشی بررسی آثار اجرایی و روش اجرای قانون برگزاری مناقص

مرکز پژوهش های مجلس همکار نشریه مناقصه مزایده 

ص برگزاری نویسنده بیشترین تعداد مقاالت تحقیقی و ترویجی در کشور در خصو

مناقصات 



:سوابق تحصیلی

امیرکبیردانش آموخته مهندسی کشتی سازی دانشگاه : کارشناسی

دانش آموخته مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف: کارشناسی ارشد

انگلستان–دانش آموخته مهندسی مکانیک گرایش فراساحل : دکتری

:سوابق شغلی و اجرایی

 عامل شرکت رزموندمدیر

 (واحد علوم و تحقیقات تهران)عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

رانعضو هیئت مدیره انجمن سازندکان شناور و تجهیزات و سازه های دریایی ای

 پارس جنوبی5و 4مدیر پروزه فازهای

 پارس جنوبی8و 7، 6مدیر پروزه فازهای

مدیر مهندسی فاز یک پارس جنوبی

معاونت مهندسی شرکت صدرا

 نفتمدیر عامل شرکت پژوهش صنعت



:سوابق تحصیلی

 مکانیک در طراحی جامدات از دانشگاه اصفهانمهندسی

 جوشمهندسی بین المللی(IWE)  ازSLVآلمان

 کارشناسی ارشد مدیریت اجراییMBA

 اورزیکشساختمانی و ،صنعتیکارشناس رسمی قوه قضاییه در ارزیابی ماشین آالت

:سوابق شغلی و اجرایی

 شرکت بازرسی فنی و مهندسین مشاور پتروفوالدپایامدیرعامل

یران نماینده نظام مهندسی ساختمان کشور در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ا
وتایید صالحیت شرکت های بازرسی

 پتروشیمیناظر پروژه های نفت، گاز و

ی و رسیدگی به اختالفات فی مابین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امورتخصص
مخرب مهندسی و تست های غیر)تعیین امتیازات صنعتی، صالحیت های تخصصی خاص

در صنایع فلزی( جوش

20سال سابقه بازرسی فنی، مهندسی جوش و مشاور مهندسی کیفیت و ساخت

مدیریت کیفیت خط تولید مخازن تحت فشار شرکت ایرکولرسازی دمافین

مشاور واحد تحقیق و توسعه شرکت پارس فاستون

 کارشناس کنترل کیفیت پروژه مدولF  مبارکه فوالد

 تهرانمدرس دوره بازرسی جوش سازمان نظام مهندسی استان



:سوابق تحصیلی

 دانشگاه تهرانکارشناسی

کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی از دانشگاه صنعتی اصفهان

 آمریکااز انجمن تست های غیر مخرب 3کارشناس بین المللی سطح(ASNT) 

 2کارشناس سطحMT,PT,VT,LRUT,PAUT  از انجمن تست های غیر مخرب
(ASNT)آمریکا

 آنالیز ارتعاشات از 2بازرس سطحBKVISION  کره جنوبی

:سوابق شغلی و اجرایی

 در پژوهشگاه سازه 1375بازرس ارشد کنترل کیفیت و مدیریت کنترل کیفیت  از سال
 SGSوشرکت بازرسی 

مدیر کنترل کیفیت شرکت تناوب

سلیمان،، مسجد 4کارون ،3بازرس ارشد کنترل کیفیت در پروژه های نیروگاهی کارون
جرثقیل های تناژ باالساخت گتوند،

 و 19، فاز 12فاز 6،7،8بازرسی برج میالد و شرکت پتروپارس در مگا پروژه های فاز
الوانشرکت تناوب در پروژه مس بابک، مخازن ،14فازو 1فاز

 1انجام تست های پیشرفته غیر مخرب در صنایع نفت و گاز در فازOFFSHORE 

صنایع دفاع و هوافضا ،

کستان برگزار کننده دوره های تخصصی در کشور های امارات،کنیا،آفریقای جنوبی،تاجی

 دوره در ایران در شرکت های نفت و گاز پارس 100برگزار کننده بیش از
اه های ،پتروپارس،ساختمان و تاسیسات نفت ، پتروشیمی الوان ،صنایع دفاع،دانشگ

آبادان و صنعتی اصفهان،فردوسی مشهد،یزد،تبریز ،سیرجان،اهواز، دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه های آزاد سراسر کشور 

 سخنران بیش از ده کنفرانس بازرسی در ایران



:سوابق تحصیلی

 مکانیک از دانشگاه علوم و تحقیقاتمهندسی

 تهرانکارشناسی ارشد مهندسی هوافضا گرایش سازه از دانشگاه

:سوابق شغلی و اجرایی

 هم اکنون-95مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره

95-89قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کاوش اندیشه رستگار

89-85کارشناس کنترل پروژه شرکت اندیشه پردازان کارآفرین

 دارای گواهینامه بازرسی های غیرمخرب ، بازرسی های کاال، تجهیزات تحت

حت فشار، دیگ های بخار، جرثقیل ولیفتراک، بازرسی های آسانسور، مخازن ت

فشار



:سوابق تحصیلی

اد دکترای مدیریت اجرایی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی آز
نگاره 

 کارشناس ارشد حسابداری و اقتصاد مالی از دانشگاه اسکس انگلستان

 عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

 عضو پیوسته انجمن اقتصاد دانان ایران

 المللیمدرس و سخنران بین المللی در حوزه های تامین مالی بین

در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی،  معدن و صنایع معدنی و جذب سرمایه گذاری خارجی 

سرمایهصنعت سالمت، بانکداری و بازار 

:شغلی و اجراییسوابق 

 مدیرعامل شرکت یورو اینوست انگلستان

 بنیانگذار و مدیرعامل شرکتBusiness Courses

 بنیانگذار و ریئس هیات مدیره شرکت کارا تجارت الیت

 عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمیAPEC 

ش عضو کمیته سرمایه گذاری و تامین مالی مرکز آموز/ مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری
بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت 

 مدرس دوره های مالی پیشرفته تحلیل گری مالی صورتهای مالی

 مدرس دوره های مالی پیشرفته تحلیل گری مالی صورتهای مالی برای دانشجویان

 علوم بانکی و اعتبار سنجیFinancial Analysis of  Financial Statements 

 مدرس دوره های جامع بورس و سرمایه گذاریStock Market Analysis 

6مدیریت منطقه -2مدیریت شعب منطقه -مرکز آموزش بانک ملت



:سوابق تحصیلی

 دکترای مدیریت کسب و کار

 اجرایی ارشدمدیریت کارشناسی

 صنایعمهندسی –صنایع ارشد مهندسی کارشناسی

 صنعتیتولید –کارشناسی مهندسی صنایع

:سوابق شغلی و اجرایی

 عضو هیئت مدیره شرکت راهبرد سازه -مدیر پروژه

 (  ایکوت)مدیر برنامه ریزی و سیستم ها شرکت مهندسی نوآوران تکساز صنعت

 سماککارشناس دفتر فنی شرکت خدمات مهندسی

کارشناس دفتر فنی شرکت سیمان کردستان


