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   داراي یک فرزند پسرمتاهل : وضعیت تاھل        

   3143735575:   کد پستی ،  4یا  5، واحد  6، جهانشهر، بلوار ماهان ، کوچه مازیار، پالك کرج : شھر محل اقامت        

09122620282 :موبایل               026-34182333 : تلفن            

  : دانشگاه محل تحصیل  - ٣      

1382-86سال  )21/19و نمره تز  84/17آموزشی با معدل (مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع  رشته در دانشگاه علم و صنعت تهران فارغ التحصیل : دکتری    

  1371-74سال   )31/17با معدل (گرایش مهندسی صنایع –مهندسی صنایع رشته   : فوق لیسانس       

  1366-70سال   )82/15با معدل (تولید صنعتی  –مهندسی صنایع رشته          : لیسانس       

   محدودیت منابعپنجره هاي زمانی و منابع با  -تبادل زمانئل ریاضی هندسی براي مساهاي مدلتوسعه : عنوان پایان نامه دکتری       

   طراحی و شبیه سازي یک سیستم هوشمند ترافیک با استفاده از تئوري مجموعه هاي فازي: عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد      

  مدارک بین المللی – ٤      



  انگلستان OGCاز   Prince 2 مدیریت پروژه داراي مدرك بین المللی

  آمریکا PMIاز  PMPداراي مدرك 

  
:تجربه و مکان تدریس  - ٥        

  .)می باشدو دانشگاھھای محل تدریس  شدهدروسی که تابه حال تدریس قسمت شامل این (        

  و استادیار در دانشگاه آزاد کرج  1/9/1375از تاریخ : سابقه هیات علمی             

  : و سابقه تدریس از همان سال شامل دروس زیر           

)دوره آکادمیک    78:  تعداد دفعات تدریس در دانشگاههاي مختلف (  کنترل پروژه-1

مقطع (انشگاههاي علوم و تحقیقات تهران دوره تدریس در د 7: تعداد دوره هاي تدریس - (Advanced Project Scheduling)زمانبندي پیشرفته پروژه -2

.و دانشگاه آزاد کرج )مقطع فوق لیسانس(مالک اشتر تهران و شیراز ، )دکترا

و آزاد کرج .تهران بلوار فردوس –دانشگاه غیر انتفاعی خاتم  –دوره آکادمیک  14: تعداد دفعات تدریس –براي مقطع فوق لیسانس  –مدیریت پروژه -3

)مقطع فوق لیسانس(سازمان مدیریت صنعتی  بار در دانشگاه  3: تعداد دفعات تدریس –مقطع فوق لیسانس  –مدیریت محدوده، زمان و هزینه -4

مقطع (علوم و تحقیقات تهران دوره آکادمیک در دانشگاههاي  5تعداد دفعات تدریس ( (Advanced Project Scheduling)زمانبندي پیشرفته پروژه -5

میه و دانشگاه صنعتی ارو مالک اشتر تهران و شیراز، ) دکتري

و مدرس ثابت قرار گاه خاتم االنبیاء در  )دوره آکادمیک 4تعداد دفعات تدریس (براي مقطع فوق لیسانس  –(Value Engineering)مهندسی ارزش -6

دوره مهندسی ارزش  18برگزاري بیش از 

)دوره آکادمیک 7تعداد دفعات تدریس ((Advanced Engineering Economy)اقتصاد مهندسی پیشرفته -٧

)دوره آکادمیک   16:  تعداد دفعات تدریس در دانشگاههاي مختلف (اقتصاد مهندسی -٨

) دوره آکادمیک   32:  تعداد دفعات تدریس در دانشگاههاي مختلف ( 2تحقیق در عملیات -٩

 )  دوره آکادمیک   23:  تعداد دفعات تدریس در دانشگاههاي مختلف (  زبان تخصصی-١٠

 )  دوره آکادمیک   17:  تعداد دفعات تدریس در دانشگاهها و موسسات مختلف (پروژه  کنکور کارشناسی ارشد کنترل-11

  :در دانشگاههامکانهاي تدریس دروس 

 -5، )بخش آموزش الکترونیک(دانشگاه خواجه نصیر  -4دانشگاه علم و صنعت،  -3آزاد کرج ، دانشگاه  -2) مقطع دکتري(علوم و تحقیقات تهران دانشگاه -1

 -9) مقطع فوق لیسانس(دانشگاه مالک اشتر   -8دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران   -7آزاد قزوین ، دانشگاه  -6، )مقطع فوق لیسانس(صنعتی ارومیه دانشگاه 

عالی بینش  موسسه آموزش -11 .)مقطع فوق لیسانس(دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی بجنورد  -10) مقطع فوق لیسانس( دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران 

مخصوص دوره هاي آمادگی کنکور ( پژوهشموسسه آموزش عالی  -13   موسسه آموزش عالی بهار -12 )مخصوص دوره هاي آمادگی کنکور کنترل پروژه(

 -16) پلی تکنیک تهران(دانشگاه امیرکبیر  -15 )وابسته به دانشگاه خواجه نصیر(موسسه آموزش عالی نصیر  -14 دانشگاه علوم و فنون بابل -14 )کنترل پروژه

مقطع مقطع ( اراكدانشگاه سازمان مدیریت صنعتی  -17  )DBAمقطع دکتراي مقطع (دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی بجنورد  -16 پژوهشکده دانشگاه تهران

 -DBA  (22مقطع دکترا (دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی بیرجند  -21 دانشگاه تربت حیدریه -20دانشکده فنی فومن  -19 دانشگاه الزهرا  -18 )DBAدکتراي 



دانشگاه خوارزمی کرج

   :دوره 198مجموعا شامل  برگزار شده در موسسات و وزارت خانه هاکارگاههاي آموزشی 

P6 Primavera ver. 6دوره مقدماتی  -MSP 3دوره پیشرفته  -MSP  2دوره مقدماتی -1 R8.2) (4-  دوره پیشرفتهP6 Primavera ver. 6R8.2) (

ارزیابی اقتصادي کاربردي پروژه ها  -8 (Value Engineering)مهندسی ارزش  -PMBOK 7مدیریت پروژه براساس  -6برنامه ریزي و کنترل پروژه  -5

 -WBS 11و روشهاي تهیه مدیریت محدوده پروژه  - ١٠.  Excelو  MSP ،P6تکنیک ارزش کسب شده و نحوه پیاده سازي آن در نرم افزارهاي  -9

کنترل پروژه هاي  -Excel 15مدلسازي مالی در  – Prince 2 14مدیریت پروژه براساس  -Comfar III 13آشنایی با نرم افزار  -12 مدیریت ریسک پروژه 

EPC  

   :فوق برگزار شده استآموزشی  هايکارگاهموسساتی که در آنها مشاوره یا 

موسسه مدیریت  -4شرکت نفت فالت قاره جزیره الوان  -3شرکت نفت فالت قاره جزیره سیري  -2منطقه ویژه پارس جنوبی، شرکت پلیمر آریاساسول  ،عسلویه -1

مرکز آموزش  -8ینی مجتمع اقتصادي کمیته امداد امام خم -7) خ طالقانی تهران(وزارت نفت  -6مرکز آموزش  IDPMSاز دوره هاي دوره  30بیش از  -5پروژه آریانا، 

صنایع کشتی سازي شهید  -11) بندر عباس(صنایع کشتی سازي شهید درویشی  -10) هما-ایران ایر(شرکت هواپیمائی جمهوري اسالمی ایران  -9تحقیقات صنعتی 

) بندر عباس(شرکت تاید واتر  -15) بندر خمیر(شرکت سیمان فارس  -14فوالد خوزستان  -13 ) ERPکنترل پروژه ( گروه ملی صنایع فوالد اهواز -12)  انزلی(تمجیدي 

) تهران یهمحمود(مرکز آموزش نفت و پتروشیمی  -18) بندر امام خمینی ماهشهر(سازمان بنادر و کشتی سازي  -17) بندر امام خمینی ماهشهر(پتروشیمی راهبران  -16

شهرداري منطقه هفده -THQ 23شرکت خانه کیفیت تهران  -22شرکت راه سازي آبادراهان پارس  -21ي شرکت مروجان بهره ور -20شرکت خودرو سازي سایپا  -19

سازمان صنایع و معادن  -28سازمان صنایع و معادن اصفهان  -27سازمان صنایع و معادن بجنورد  -26سازمان صنایع و معادن تهران  -25وزارت صنایع تهران   -24تهران 

دانشگاه باهنر  -33سازمان صنایع و معادن زنجان  -32سازمان صنایع و معادن کرمانشاه  -31سازمان صنایع و معادن کرمان  -30ع و معادن مشهد سازمان صنای -29ساري 

معاونت نظارت بر طرحها  –بانک صادرات  -38موسسه آموزشی ماهان  -37دانشگاه آزاد فیروز کوه  -36دانشگاه امام حسین تهران  -35دانشگاه هرمزگان  -34کرمان 

اداره کل بندر  -42اداره منطقه آزاد چابهار   -41 )شرکت آفاق صنعت( آفاق صنعت موسسه آموزشی ره آوران -40 آلمان Tuv Nordآکادمی  -39 )خ طالقانی تهران(

نفت  یشرکت مل -47دانشگاه شهید بهشتی  -46علم و صنعت  دانشگاه -45روغن نباتی ورامین  1کارخانه شماره  -44 شرکت آسان موتور -43  و دریانوردي خرمشهر

شرکت  -50شرکت دارو سازي اکسیر   -49شرکت پارس سوئیچ زنجان -48 برداشت از مخازن نفت و گاز ادیو پژوهشکده ازد يپژوهش و فناور تیریمد-رانیا

سازمان منطقه  -55 عسلویه شرکت پاالیش گاز پارسیان -54شرکت همراه اول  -53شرکت صنایع آذر آب اراك    -52بانک صنعت و معدن   -51مهندسی گاز ایران 

شرکت سنگ آهن گل گهر سیرجان  -59سازمان مدیریت صنعتی اراك  -58شهرداري مشهد  -57 شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو -56 )جزیره کیش(آزاد کیش 

شرکت شیر  -63صها  –صنایع هواپیمایی ایران  -62 شرکت ملی گاز قزوین -61) عسلویه(پارس جنوبی  18و  17پیمانکار فاز  OIECشرکت  -60استان کرمان 

 - التیش قاتیمرکز تحق -66) خرمشهر –جاده اهواز ( خان رزاکوچکیم شکریشرکت کشت و صنعت ن -65کارخانه ذوب آهن اصفهان  -64   پاستوریزه پگاه گیالن

شرکت خانه کیفیت کرمان  -70 توسعهآموزش عالی موسسه  -69بنیاد ارشاد امام صادق  -68 آموزش و پژوهش غرب یمجتمع عال همدانرویوزارت ن -67 شهر کانیپ

شرکت تراز پردازان  -75 ) جم –عسلویه ( شرکت گاز فجر جم -74دانشگاه شاهرود  -73) شاهرود(پارك فناوري استان سمنان  -72 شرکت مهندسین مشاور آریسا -71

 - 81شرکت نفت و گاز پارس  -80اداره برق کرمانشاه  -79سازمان عمران شهرداري تهران  -78شرکت خانه کیفیت بندر عباس  -77 آکادمی شرکت مترا -76کاشان 

شرکت  -85مرکز مطالعات بین الملل انرژي  -84 اردبیلگاز شرکت  -83پارس جنوبی  5و  4فاز  -IT (83امنیت پروژه هاي (شرکت امن افزار -82شرکت برق زاهدان 

IMQ 86-  شرکت نفت و گاز  -89) مرز ترکمنستان(منطقه خانگیران ) مشهد(شرکت نفت و گاز شرق  -88سازمان منطقه آزاد عسلویه  -87سازمان منطقه آزاد اروند

 - 94پتروشیمی جم  –عسلویه  -93ل شرکت گواه ایران خودرو دیز -92) بسته به همراه اولوا(نقش اول کیفیت -91برق منطقه اي استان یزد  -90 )خرمشهر(اروندان 

 - 100سرپرستی بانک سپه تبریز  -99شرکت فوالد مبارکه  -98   شرکت سیمان کنگان عسلویه -97شرکت سیمان ساوه  -96شرکت گاز ساري -95شرکت زرماکارون 

  سازمان دیگر 30و بیش از   .بنیاد مستضعفان -102سازمان مدیریت و برنامه ریزي سسندج  -101پژوهشگاه صنعت نفت 



 

:عضویت درمجامع علمی بین المللی – ٦          

 -4 ایرانمدیریت پروژه عضو انجمن  -3عضو انجمن مهندسی صنایع ،  -3عضو انجمن مهندسین کانادا،   -2) انجمن مدیریت پروژه آمریکا( PMIعضو -1

  عضو هیات مدیره انجمن استاندارد ایران

)، کارشناسیارشد کارشناسیدکترا، ( پایان نامه ھای سرپرستی شده  -   ٧        

مکانیزاسیون پروژهفرایندآنالیزومدلسازيعنوانتحتتبریزسراسريدانشگاهکشاورزيدانشکده–عبديرضاآقايدکترايتزراهنماياستاد-1

پژوهشیعلمیمقالهیکو  ISIمقاله  2: ، نتیجه کار 1388/ 9/ 19تاریخ دفاع نهایی  –گرت شبکه هايباکشاورزي

 باکالسهاآموزشیریزيبرنامهمدلسازيوزمانبنديعنوانتحت–مازندارانفنونوعلومدانشگاه–صباغیانسیناآقايارشدکارشناسیاستاد راهنماي -2

اجراحالدر :وضعیت–تداخلحداقل

حداقلباامتحاناتریزيبرنامهمدلسازيوزمانبنديعنوانتحت–قزوینآزاددانشگاه–زادهتیمورسودابهخانمارشدکارشناسیتز راهنماياستاد-3

89/ 5/ 14تاریخ دفاع  -خاتمه یافته  :وضعیت، تداخل

در سازمان نظارتی پتروشیمی،  EVMS باهزینهکنترلعنوانتحت–قزوینآزاددانشگاه - زادهیوسففاطمهخانمارشدکارشناسیتز راهنماياستاد-4

89/ 5/ 14تاریخ دفاع  -خاتمه یافته  :وضعیت

شرایطدرآنمدلسازيوپروژهریزيبرنامهعنوانتحت–تهرانجنوبواحدآزاددانشگاه–مشهديعلیرضاآقايارشدکارشناسیتز راهنماياستاد-5

89/ 6/ 30تاریخ دفاع  –خاتمه یافته  :وضعیت–فازيزمانوهزینه تبادل

شناسایی و ارزیابی میزان تاثیر ذینفعان در اجراي  مدیریت تحت عنوان  –دانشگاه آزاد اراك  –استاد راهنماي تز کارشناسی ارشد آقاي حمید رضا کوهساري -6

89/ 6/ 30تاریخ دفاع  –خاتمه یافته : وضعیت -)مورد کاوي؛ پروژه هاي خطوط مترو(هري ریسک با محوریت بهبود در پروژه هاي عمرانی بزرگ ش

و شناسایی موانع  ارزیابی آمادگی الکترونیکی بانک صادرات ایرانتحت عنوان  -موسسه بانکداري  –استاد راهنماي تز کارشناسی ارشد آقاي مجید فیاضی  -7

89/ 6/ 31تاریخ دفاع  –خاتمه یافته : وضعیت -گسترش خدمات بانکداري الکترونیک 

 و زمان هزینه،  تحت عنوان توسعه یک مدل چندهدفه فازي در مسائل موازنه -دانشگاه خاتم  –استاد راهنماي تز کارشناسی ارشد آقاي احسان صادق نژاد نایینی -8

89/ 6/ 31دفاع  تاریخ –خاتمه یافته : وضعیت - فازي منطق طریق از کیفیت ارزیابی با کیفیت

تز کارشناسی ارشد و یک دکتراي دیگر 8و  -9

فھرست کارھای چاپ شده – ٨        

شھر محل چاپ –سال چاپ  -نام ناشر –تعداد صفحات  –عنوان کتاب         

  تهران  -1381 –چاپ اول   -انتشارات خانیران -صفحه  352 –ویرایش اول –تالیف کتاب کنترل پروژه -١

  تهران  -1384 –چاپ دوم   -انتشارات ترمه  -صفحه  352–ویرایش اول –تالیف کتاب کنترل پروژه -٢

تهران  -1385 –چاپ سوم   -انتشارات ترمه  -صفحه  416 –ویرایش دوم –تالیف کتاب کنترل پروژه -٣

تهران  -1386 –چاپ چهارم   -انتشارات ترمه  -صفحه  416 –ویرایش دوم –تالیف کتاب کنترل پروژه -۴

تهران  -1387 – پنجمچاپ   -انتشارات ترمه  -صفحه  448 – سومویرایش –تالیف کتاب کنترل پروژه -۵

تهران  -1387 – ششمچاپ   -انتشارات ترمه  -صفحه  448 – سومویرایش –تالیف کتاب کنترل پروژه -۶

تهران  -1388 – هفتمچاپ   -انتشارات ترمه  -صفحه  480 – چهارمویرایش –تالیف کتاب کنترل پروژه -٧

تهران  -1388 – هشتمچاپ   -انتشارات ترمه  -صفحه  480 – چهارمویرایش –تالیف کتاب کنترل پروژه -٨

تهران  -1389 –چاپ نهم   -انتشارات ترمه  -صفحه  584 –ویرایش پنجم –تالیف کتاب کنترل پروژه -٩

در اکثر (تهران  -1389 –چاپ دهم   -انتشارات ترمه  -صفحه  600 -همراه با تستهاي کارشناسی ارشد –رایش پنجم وی –تالیف کتاب کنترل پروژه -١٠

)و کنکور کنترل پروژه معرفی شده است 1دانشگاهها بعنوان مرجع درسی شماره 



 1389 – یازدهمچاپ   -انتشارات ترمه  -صفحه  640 -همراه با تستهاي کارشناسی ارشد – ششمویرایش  –تالیف کتاب کنترل پروژه -١١

 1390 – دوازدهمچاپ   -انتشارات ترمه  -صفحه  640 -همراه با تستهاي کارشناسی ارشد – ششمویرایش  –تالیف کتاب کنترل پروژه -١٢

 1390 – سیزدهمچاپ   -انتشارات ترمه  -صفحه  656 -همراه با تستهاي کارشناسی ارشد – هفتمویرایش  –تالیف کتاب کنترل پروژه -١٣

 1391 – چهاردهمچاپ   -انتشارات ترمه  -صفحه  704 -همراه با تستهاي کارشناسی ارشد – هشتمویرایش  –تالیف کتاب کنترل پروژه -١۴

 1391 – پانزدهمچاپ   -انتشارات ترمه  -صفحه  704 -همراه با تستهاي کارشناسی ارشد – هشتمویرایش  –تالیف کتاب کنترل پروژه -١۵

 1391 – شانزدهمچاپ   -انتشارات ترمه  -صفحه  704 -همراه با تستهاي کارشناسی ارشد – هشتمویرایش  –تالیف کتاب کنترل پروژه -١۶

 1392 – هفدهمچاپ   -انتشارات ترمه  -صفحه  704 -همراه با تستهاي کارشناسی ارشد – نهمویرایش  –تالیف کتاب کنترل پروژه -١٧

 1392 – هجدهمچاپ   -انتشارات ترمه  -صفحه  704 -همراه با تستهاي کارشناسی ارشد – دهمویرایش  –تالیف کتاب کنترل پروژه -١٨

 1393 – نوزدهمچاپ   -انتشارات ترمه  -صفحه  704 -همراه با تستهاي کارشناسی ارشد – یازدهمویرایش  –تالیف کتاب کنترل پروژه -١٩

 1394 – بیست و یکمچاپ   -انتشارات ترمه  -صفحه  704 -همراه با تستهاي کارشناسی ارشد – دوازدهمویرایش  –تالیف کتاب کنترل پروژه -٢٠

89پاییز  –چاپ اول  –پروژه چاپ شده در انتشارات ترمه  انتالیف کتاب فرمهاي مدیر-٢١

91پاییز  –چاپ دوم  –تالیف کتاب فرمهاي مدیران پروژه چاپ شده در انتشارات ترمه -٢٢

 1391 -چاپ اول  –انتشارات ترمه  –تالیف کتاب نکته ها و تسهاي کنکور کارشناسی ارشد -٢٣

 1392 -چاپ دوم  –انتشارات ترمه  -ویرایش دوم  –تالیف کتاب نکته ها و تسهاي کنکور کارشناسی ارشد -٢۴

1392 –چاپ سوم  –انتشارات ترمه  -ویرایش دوم  –ف کتاب نکته ها و تسهاي کنکور کارشناسی ارشد تالی-٢۵

1394 –چاپ چهارم در دو جلد  –انتشارات ترمه  -ویرایش سوم  –تالیف کتاب نکته ها و تسهاي کنکور کارشناسی ارشد  -٢۶

انتشارات کیان  MSP 2013تالیف کتاب راهنماي -٢٧

   در حال ویرایش ادبی  Primavera Ver. 6تالیف کتاب راهنماي -٢٨

از صفحه تا صفحه  -سال چاپ  - نام مجله علمی  - عنوان کارپژوھشی، عنوان سخنرانی  -عنوان مقاله         

  :تحت بررسی به شرح زیر می باشد ISIمقاله  2کنفرانس و   8علمی پژوهشی و  4، چاپ شده ISIمقاله  4شامل         

[1] Seyed-Hosseini S M, Sabzehparvar M: A mathematical model for the continuous time/resource trade-off 
problem. Kuwait journal of science and engineering, No. 1B-Vol.35: 197-215, June 2008 (ISI).
[2] Sabzehparvar M, Seyed-Hosseini S M (2008): A mathematical model for the multi-mode resource constrained 
project scheduling problem with mode dependent time lags.Journal of supercomputing 44 No. 3 : 257 – 273 (ISI).
[3] Sabzehparvar M., Abdi R., Gasemzadeh H. R., (2009): Modeling and resource allocation of agricultural 
Mechanization projects with GERT networks. International Journal of Food, Agriculture and Invironment-JFAE Vol 7 
(3&4)-2009.
[4] Seyed-Hosseini S M, Sabzehparvar M, Nouri S (2007): A genetic algorithm for the resource constrained project 
scheduling problem with multiple crashable modes. International journal of Iran sience and technology-IUST
,  (2007) No. 3-4. Vol. 18: P. 6-18. (چاپ شده-علمی پژوهشی).

[5] Sabzehparvar M, Seyed-Hosseini S M, Nouri S (2008): A mathematical model for the resource investment problem. 
Journal of Industrial Engineering International (JIEI),Vol 4, No. 7, July 2008: 25-32 )علمی پژوهشی-پذیرش شده ( .

[6] Seyed-Hosseini S M, Sabzehparvar M (2007): A geometrical model for the multi-mode resource constrained project 
scheduling problem. Business Research Yearbook of the International Academy of Business Disciplines, Florida 
USA Vol XIV 1, 149-155 ) فرانسعلمی پژوهشی و کن–چاپ شده( .

مجله علمی پژوهشی    ). 1388. (هاي گرتزي و آنالیز فرایند پروژه مکانیزاسیون یونجه با شبکهمجید سبزه پرور، رضا عبدي، حمید رضا قاسم زاده، مدلسا             [7]   

   .دانشگاه تبریز   دانش کشاورزي پایدار.                        

[8] Sabzehparvar M, Seyed-Hosseini S M, Nouri S (2007): A mathematical model for the resource investment problem. 



The 5th International conference of industrial engineering Iran sience and technology,   )کنفرانس -چاپ شده( .

[9] Sabzehparvar M, Seyed-Hosseini S M (2007): A mathematical model for the multi-mode resource constrained 
project scheduling problem. journal of construction engineering, (ISI).
[10] Sabzehparvar M, Seyed-Hosseini S M (2007): A mathematical model for the resource constrained project scheduling
problem with multiple crashable modes. Applied mathematical modeling, (ISI- under minor review).

.      .                        توسعه یک متدولوژي جامع براي بهینه سازي ، )1383(مجید سبزه پرور، محمد سعید جبل عاملی ، سید علیرضا میر محمد صادقی ،  -             [11]

.174-185،  کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه سومینمجموعه مقاالت زمان پارامترهاي پروژه ، هم

.      .           راهبرد ایجاد مزیت رقابتی در هزاره سوم، :،  متدولوژي شش سیگماي ناب )1383(مهدي فتح اله ، مجید سبزه پرور، رسول نورالسناء ، -             [12]

  .407-420مقاالت کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، مجموعه 

  1374مجید سبزه پرور ،شبیه سازي کیفی فازي ، سومین کنفرانس مهندسی صنایع ، اسفندماه  –             [13]

  1375کنفرانس مهندسی صنایع ، اسفندماه چهارمین مجید سبزه پرور ،طراحی و شبیه سازي کنترل کننده فازي ترافیک ،  –             [14]

سندچشم انداز جمهوري اسالمی ، دانشگاه آزاد و دفتر تشخیص ، کنفرانس  آشنایی با افکار دمینگ وتاثیرآن در سندچشم انداز ایران مجید سبزه پرور ، –             [15]

  . 1388ردیبهشت ، امصلحت نظام 

  1388. کنفرانس کارآفرینی، دانشگاه آزاد کرج. ارزیابی ظرفیت هاي کارآفرینی آموزش الکترونیک در نظام آموزش عالی مجید سبزه پرور ، –             [16]

سال اجرا -محل اجرا  -عنوان طرح پژوھشی ، نوع پروژه       

  1378توسعه مدلهاي ریاضی شبکه گرت ، تحقیقاتی ، دانشگاه آزاد کرج ،     -1

1386 ارائه مدل ریاضی تخصیص منابع در حالت پنجره هاي زمانی ، تحقیقاتی ، دانشگاه آزاد کرج ، خاتمه    -٢

. 1388، امکانسنجی پیاده سازي آموزش الکترونیک در دانشگاه آزاد اسالمی کرجطرح     -٣

 .  1388طرح تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد کرج، -۴

در پاالیشگاه شازند اراك  MCر طرحهاي طراحی مدلی براي نظارت ب-۵

طراحی یک متدولوژي براي دفتر مدیریت پروژه مجتمع اقتصادي کمیته امداد امام خمینی-۶

در سازمان بندر و دریانوردي خرمشهر و مدیر پروژه آن PMBOK طراحی متدولوژي  براي استقرار استاندارد -٧

)برج سپهر(صادرات کل ایران طراحی سیستمی براي نظارت در واحد نظارت بانک -8

  

مھارتھا  – ٩             

  مشاور برنامه ریزي و کنترل پروژه در وزارتخانه ها و سازمانها           

  پستھای اجرایی   – ١٠             

   1379 -1381مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد کرج  -1                            

   1389پاییز تا 1387مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد کرج  -2                           

  تا به امروز  1386عضو شوراي پژوهش  دانشگاه از   -3                           

  پروژه اجرایی  3سابقه مدیریت    -4                           

  واقع در تهران مدیر عامل و سهامدار شرکت مهندسین مشاور آریسا -5                           



  مقامات و  افتخارات  – ١١             

  مولف بهترین مرجع درسی کنترل پروژه. ممتاز دکتراي دانشگاه علم و صنعت  فارغ التحصیلدانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج و  1386پژوهشگر نمونه سال .1

   Supercomputingبا عنوان  ISIژورنال  داور فعال.2

ژورنال علمی پژوهشی دانشگاه علم و صنعت داور .3


