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 مشخصات  

  نام و نام خانوادگي : داود يعقوبي           

      1631:  تولدسال 

 info@mftalborz.irايمیل: آدرس 

 153داخلي  52362261220 تلفن:

  و تقدیرنامه هاافتخارات 

  91کارآفرین برتر استان البرز در سال 

  99شایسته تقدیر استان البرز سال کارآفرین 

 به انتخاب وزارت کشور(دیر برتر جوان کشورم( 

  برتر مجتمع فني تهران نمایندگي 

  از سازمان نظام صنفي رایانه ای مشاور فناوری اطالعات  3دارای صالحیت رتبه 

  در مجامع حرفه ایعضویت 

 سال 9به مدت  عضوهیات مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

 نظام صنفي رایانه ای کشور سازمان عضو هیات مدیره شورای مرکزی 

 نظام صنفي رایانه ای استان البرز و نائب ریس اول عضو هیات مدیره 

 عضو هیات امناء و دبیر کانون کارآفرینان استان البرز 

  کمیته تنظیم بازار استان البرز به مدت دوسالعضو 

  شورای انتظامي نظام صنفي رایانه ای استان البرزعضو 
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II 

  نظام صنفي رایانه ای کشورسازمان کمیسیون مشاوران عضو 

 99شورای سیاستگذاری نمایشگاه الکامپ تهران سال و عض 

  تحصیليسوابق 

 

 ، دانشگاه آزاد واحد قزوينتولید صنعتي -مهندسي صنایع کارشناسي  

 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت فناوری اطالعات کارشناسي ارشد 

 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات مدیریت شهری کارشناسي ارشد 

 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب مدیریت بازاریابي-مدیریت بازرگاني دانشجوی دکتری 

  تدریسسوابق 

 , MSPنرم افزارهای كنترل پروژه )  و  PMBOKمديريت پروژه بر مبنای استاندارد  تدريس-1

PRIMAVERA سال  4و مجتمع فني تهران بمدت  ( در دانشگاه آزاد واحد قزوين و ابهر 
 MBAتدریس مدیریت عمومي در دوره -9

 کرج در دانشگاه آزاد دروس مدیریت و مهندسي صنایع تدریس -6

سخنراني در حوزه مهارتهای ارتباطي و مسائل نوین مدیریت و کسب و کار و فروش و بازاریابي در -5

 سمینارها و کنفرانسها

 سوابق کار اجرایي 

)هولدینگ شرکت مجتمع فني مهد پردا پژوهان)سهامي خاص( مدیرعاملموسس و   -1

 تا کنون 78از سال  (، مشاور مدیریتفناوری اطالعاتآموزش، 

 کلي شرکت:مشخصات     

 (نمایندگي استان البرز مجتمع فني تهران )بزرگترین مرکز آموزشي استان البرز 

  نماینده در کل کشور 55سال متوالي در بین  3کسب عنوان نمایندگي برتر در 

 تمام وقت و پاره  و اساتید پرسنل 333 حدود و و اداری متر فضای آموزشي 3333 حدود دارای

 وقت

  کرج -فردیس  -دفاتر فعال در تهراندارای 

  رماتیکشبکه از شورای عالي انفو 1دارای رتبه 

 (دارای گواهي تعالي سازمانيefqm ) 

 )دارای گواهي رعایت حقوق مصرف کنندگان در سطح ملي و دارای مجوزها و افتخارات متعدد 

 تا کنون( 1378) از سال 

  مجوز از سازمان فني و حرفه ای و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور و سازمان دارای

 استاندارد

 



 
III 

 داپژوهانمهدپردیرعامل موسسه فرهنگي م -9

 صاحب امتیاز انتشارات موسسه فرهنگي هنری مهدپرداپژوهان -3

 ت مدیره مجتمع فني تهران نمایندگي استان گیالنموسس و نایب رئیس هیا -9

 موسس و نایب رئیس هیات مدیره مجتمع فني تهران نمایندگي استان زنجان -5

قرارگاه ) متروی تهران 8خط  EPCبرنامه ریزی و کنترل پروژه  ارشد  کارشناس آموزش و کارشناس -5

 شرکت مهندسي سپاسد( سازندگي خاتم االنبیاء )ص(

شرکت مهندسي کران سرپرست کنترل پروژه مستقر در پروژه استحصال اراضي پتروشیمي خارك  -7

 دریا

 منوریل تهران 711و  739ه و برنامه ریزی در تهیه اسناد مناقصه خطوط ژکارشناس مدیریت پرو-9

 عضو هیات مدیره شرکت مهد پردا پژوهان کیش-13

 

 سوابق پژوهشي 

 توسعه برندتالیف کتاب تاثیر دانش بر -1

حلقه بسته در مدیریت تولید )در دست چاپ نویسندگان : دکتر اسماعیل  MRPتالیف و گردآوری کتاب  -9

 مهدی زاده دکتر روزبه عزیز محمدی، مهندس داود یعقوبي(

 بانکداری الکترونیک در ایران خدمات بررسي عوامل موثر بر گسترشله مقا -3

 دولت الکترونیکي مولف : دیوید گارسون انتشارات سخنورانترجمه کتاب فناوری اطالعات عمومي و  -9

 آنالیز رفتارهای شخصیتي مختلف در محیط کار با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل دیسکمقاله  -5

 مدیریت دانش و بهبود توسعه صادراتتالیف کتاب  -5

 (ISIمقاالت بین المللي )
 

1-Effect of optimal management of information technology on strategic strategies of 

organization in government agencies 

2- The relationship between strategic human resource management system and 

The utilization of an integrated management 

 

 ی مدیریتيسوابق مشارکت در پروژه ها  

 پروژه نگهداری تعمیرات در شرکت زامیاد -1

 پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتي در شرکت زامیاد -9

 پروژه شبیه سازی بندرشهید رجایي -3

 بهمراه مشاوران تراز اول کشور در شرکت سپاسد PMBOKنماینده کارفرما در پیاده سازی استاندارد  -9

 پیاده سازی ساختار کدینگ مستند سازی و آرشیو در شرکت سپاسد -5

 در شرکت مهندسي سپاسد PMISپیاده سازی  -5

 پیاده سازی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت کران دریا -8

 پیاده سازی سیستم تعالي سازماني در شرکت مهد پردا پژوهان -7

 پروژه عارضه یابي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران -9



 
IV 

 عمران شهر تهرانپروژه ثبت درس آموخته ها و پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان مهندسي و  -13

 AC.MPPHOLDING.COMدر سایت و تجاری سازی آنها  DISC ,MBTIو اجرای تستهای رفتاری طراحي  -11

 

 

  توانمندیهای عمومي و تخصصي 

 آشنایي با سیستمهای مدیریت کیفیت (MSA , VE , FMEA , QFD , TQM , ) 

  ( آشنایي با استانداردهای مدیریت پروژهPMBOK,OPM3,ISO 1006) 

  توانایي در پیاده سازیPMIS 
  آشنایي با استانداردISO 90001 , 2000 

 آشنایي با مدلهای تعالي (EFQM 2010) 

 توانایي در تهیه برنامه زمانبندی و ارائه روشهای کنترلي و گزارش دهي 

  توانایي در امور قراردادها وCLAIM 

 توانایي در تحلیل آماری و ارائه گزارش 

  توانائي تصمیم گیری با استفاده از مدلAHP . 

  آشنایي با قراردادهایEPC و بین المللي 

  پروژه های ریليآشنایي با برنامه ریزی 

 توانایي در تهیه چارت سازماني پروژه ها و تهیه شرح وظایف 

 توانایي در تهیه فرایندهای اجرایي  و مدیریت پروژه ها 

 آشنایي با روشهای تامین منابع مالي پروژه ها 

  توانایي در تجزیه و تحلیل سیستمها بروشRUP , SSADM 

 آشنایي با قوانین مالیاتي و  کار و تجارت 

 شنایي با مسائل مالي و تجزیه و تحلیل صورتهای ماليآ 

 آشنایي با مدیریت استراتژیک،منایع انساني و مطالعه در زمینه های مختلف مدیریت 

 محقق در زمینه مدیریت شهری 

 مدیریت اجرایي واحد های خدماتي و صنعتي 

 آشنایي با مباحث شهر الکترونیک و تجارت الکترونیک 

 ین المللي و تسلط بر فنون مذاکرهتوانایي در مذاکرات ب 

 آشنایي با معماری سازماني و مدیریت فناوری اطالعات 

 

 

                                                                                  
 
 


