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رزومه شخصی و کاری

کوروش:نام                   

پالیزی:نام خانوادگی   

سنندج: صادره ۱۳۴۸/۰۲/۱۵:متولد ۳۷۳۰۲۱۸۶۱۱:کد ملی            

۱۶۵۳۷۸۴۹۱۷:کد پستی :آدرس سکونت 

۱۶۵۳۷۸۶۸۶۱:کد پستی :آدرس محل کار 

مدیر عامل گروه پیشگامان مدیریت پروژه مهرپارســـیان:               سمت                

۰۹۱۲۲۷۷۶۴۳۰۰۹۰۲۲۷۷۶۴۳۰۰۲۱۷۷۲۹۹۸۱۰:تلفن  

۰۲۱۷۷۲۹۶۲۳۴:نمابر  

:ایمیل 

سوابق  علمی و تحصیلی

دانشگاه جامع علمی کاربردی  (DBA (Civil Engineering and Construction Management )–  (عمران و مدیریت ساخت  )مدیریت راهبردی کسب و کار 

دانشگاه جامع علمی کاربردی – DBA ( Strategy) (استراتژیک )مدیریت راهبردی کسب و کار  

 موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران Health MBAمدیریت راهبردی کسب و کار 

 موسسه آموزش عالی آزاد فن آورانApplication of Psychology In Managementکاربرد روانشناسی در مدیریت 

(Doctor of Business Administration : Strateg) DBA  از موسسهQAL انگلستان 

 (Doctor of Business Administration : Strategy ) DBA  از موسسهNOBEL ACADEMY انگلستان 

انگلستان  OXFORD CERTاز موسسه   Management Pcychology دوره روانشناسی مدیریت   

از مرکز آموزشهای تخصصی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف کارشناس کنترل پروژه

دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت مالی

سوابق حرفه ای

 سال5بمدت - سنندج ، بیجار و قروه  –آبرسانی و تاسیساتی  –سرپرست و مسئول کارگاه شرکت آبراه کار 

 سال2بمدت - سنندج ، بیجار و سقز –آبرسانی و تاسیساتی  –سرپرست و مسئول کارگاه شرکت مانگه شو

 سال2بمدت -  تهران ، همدان و بجنورد  –سرپرست و ناظر فنی کارگاه ساختمانی شرکت سارال  

 سال5/1بمدت  –تهران ، دماوند و ورامین  –مدیر پروژه مسکن مهر شرکت انبوه سازان پارس سرزمین ماهان 

 سال4بمدت -  تهران- مدیر و مشاور موسسات آموزشی و مشاوره ای تعالی و پیشرو 

 سال7بمدت -  تهران ..... -  مدرس دروس ریاضیات ، فیزیک و آمار در موسسات آموزشی و

 سال6گذراندن دوره های مقدماتی ، پیشرفته ، تکامل ، تعالی و پیشتازی و مربیگری بنیان ارتباط موثر بمدت 

 سال10بمدت -  تهران  –مربی ، مشاور و  برگزار کننده دوره های هدف شناسی و هدف گذاری 

1385 از سال Life Coachingمشاور و  

PMBOKبرگزارکننده دوره های مدیریت ارتباطات ، مدیریت زمان و مدیریت منابع انسانی بر اساس متد هدف و استاندارد 

(IPMA)عضو حقیقی و حقوقی انجمن مدیریت پروژه ایران و 

عضو انجمن مهندسان جوان آذربایجان شرقی

عضو باشگاه مدیران ایران

 6 واحد 94 غربی پالک 202تهران تهرانپارس 

 ۷ واحد ۲طبقه ۳۳۸ساختمان پارسیان پالک ۳تهران تهرانپارس ضلع شمالغربی فلکه 

koupa1348@gmail.com

Pmpgroup477365@gmail.com
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مهارتها  

مهارتهای نرم افزاری

MSPبرنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرم افزار 

P6(Primavera)برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرم افزار 

(EVبرآورد ، برنامه ریزی و کنترل ، تکنیک ارزش کسب شده  )مدیریت هزینه پروژه 

در مدیریت پروژه Excel کاربرد 

COMFAR امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری با نرم افزار

آشنایی با زبانهای خارجی

زبان انگلیسی

سایر مهارتها

( مقدماتی ، پیشرفته ، پیشتازی و مربیگری Life Coatchدوره های  )بنیان ارتباط موثر 

مشاور ، مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه

اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی

روش های تامین مالی پروژه
PRINCE 2 و PMBOK  مدیریت پروژه بر اساس استاندارد 
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