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 مشخصات فردی :

 1354تاریخ تولد :  نام و نام خانوادگی : مقصود رستم زاده

 

 amir.rostamzadeh@gmail.comایمیل :  اسکو -محل تولد : تبریز 

 0912-237-6552شماره همراه :  وضعیت تاهل : متاهل

 28، ساختمان ارغوان، واحد ، خیابان  كاشانی، روبروي فرهنگسراي انقالب كمیل  خیابانآدرس : 

 

 ها :ها و مهارتتوانایی

 هابه تهیه الیحه تاخیرات مالی و زمانی پروژهباال تسلط  -

 ، داشبوردهاي مدیریتی و انواع نمودارهاي پیشرفت هااي و سبد پروژههاي پیشرفت تک پروژهتهیه گزارش به تسلط باال -

 مجامع عمومی عادي و فوق العاده و هیئت مدیرهسازمانی اعم از  صورت مجالستسلط به امور  -

 ریزي استراتژیک، چارت سازمانی، تهیه و تدوین شرح وظایفتسلط به امور سازمانی اعم از برنامه -

 Word, Excel, Visio, PowerPointافزارهاي عمومی آفیس تسلط باال به نرم -

 MS Project, Primaveraریزي و كنترل پروژه افزارهاي برنامهتسلط باال به نرم -

 تسلط باال به كاربري شبکه، اینترنت و نرم افزارهاي كاربردي تحت این محیط -

 آنداده هاي سایت و به روزرسانی كاربري تسلط به امور  -

 تسلط متوسط به زبان انگلیسی  -

 

 سوابق تحصیلی:

 /سال نام دانشگاه / محل تحصیل مقطع تحصیلی و رشته

 1395/   واحد ري /دانشگاه پیام نور  كارشناسی مهندسی مدیریت پروژه

 1390دانشگاه خواجه نصیر طوسی/  تجزیه و تحلیل سیستم ها –كارشناسی مهندسی صنایع 

 / انصراف 1380شبستر / دانشگاه پیام نور / واحد  كارشناسی ریاضی كاربري

 1374دبیرستان خوارزمی / تبریز /  دیپلم ریاضی فیزیک

 

 سوابق آموزشی :

 نام موسسه دوره آموزشی

 ساعت 16دانشکده مدیریت دانشگاه تهران /  94آبان ماه  – پنجمین كنفرانس ملی مدیریت اجرایی

 ساعت 16موسسه آموزش عالی بهار / با همکاري  92بهمن ماه  –كنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 

 ساعت 45موسسه آموزشی آریانا /  2007آگوست  – PMBOKدوره آمادگی 

 ساعت 28موسسه آموزشی آریانا /  2006جوالي  – Primavera Enterpriseدوره آموزشی 
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 سوابق شغلی :

 دوره سمت نام شرکت

 / تمام وقت 90 – 3/95 ریزي و كنترل پروژهبرنامهواحد فنی و سرپرست  شركت توسعه بناي كسري

 تمام وقت / 90 – 89 ریزي و كنترل پروژهمسئول برنامه /سرپرست دفترفنی شركت آب پردازان بهار

 / تمام وقت 88-81 مسئول برنامه ریزي و كنترل پروژه دفتر فنی/ كارشناس شركت گراه

 شركت سازانه بتن
 فنی دفتر تکنسین / كارشناس

 / تمام وقت 80-81

 وقت تمام / 80-79 شوسه و كوهسر مشاركت

 شركت بات
 تکنسین دفتر فنی

 مسئول برنامه ریزي و كنترل پروژه /دفترفنی كارشناس

 تمام وقت / 79 -77

 پاره وقت / 84-89

 سوابق تجربی پروژه ها :

اداري و  ،هاي بیمارستانی پروژهو صورت وضعیت كنترل  ریزي ، زمانبندي ،برنامهمستندسازي مدارک فنی ، تهیه و  -

 كسري. توسعه بناي در شركت آموزشی

هاي فاضالب در خانههاي تصفیهپروژهو صورت وضعیت كنترل  ،ریزي ، زمانبندي برنامهمستندسازي مدارک فنی ، تهیه و  -

 شركت آب پردازان بهار

هاي بتنی و اسکلت فلزي ضعیت در پروژهو كنترل و تهیه صورت ریزي ، زمانبنديبرنامهمستندسازي مدارک فنی ، تهیه و  -

 شركت باتو تصفیه خانه فاضالب و استادیوم 

 شركت گراهاحداث پل در هاي بتنی و ضعیت در پروژهكنترل و تهیه صورت ،ریزي ، زمانبندي برنامه -

 شوسهتهیه صورت وضعیت و مدارک و اسناد فنی پروژه سدسازي در مشاركت كوهسر و  -

 

 


