ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﺷﻤﺎره98/ 101-1258 :
ﺗﺎرﯾﺦ1398/02/11 :
دارد
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻣﯽ ،اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور اﯾﺮان
ﻣﻮﺿﻮع :ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻣﺎژول  5ﻓﯿﺪﯾﮏ )آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻠﯿﺪﮔﺮدان
)(EPC/EPCT

ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي  EPC/EPCTاز ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي
ﺻﻨﻌﺖ اﺣﺪاث رواج ﺑﺴﯿﺎري ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﺮان ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ  0945و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ) (DBﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺘﯽ آزاد از ﻣﻔﺎد ﻓﺮم ﻗﺮاردادي ﻓﯿﺪﯾﮏ ) (FIDICﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺗﺪارﮐﺎت ،ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻃﯽ ﻗﺮاردادي ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور )ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
در اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎژول ﭘﻨﺠﻢ ﻓﯿﺪﯾﮏ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻠﯿﺪﮔﺮدان ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﯿﺪﯾﮏ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور اﯾﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﻓﯿﺪﯾﮏ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ
ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ آن ﻓﺪراﺳﯿﻮن ،ﻣﺠﻮز ﺑﺮﮔﺰاري اﯾﻦ دورهﻫﺎ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻫﺪف از دوره :ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻗﺮاردادي ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ و

ﮐﻠﯿﺪﮔﺮدان EPC/EPCT

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دوره :ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ  /ﻗﺮاردادﻫﺎ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

ارﺷﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﻣﺸﺎوران و ﻧﺎﻇﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎ

ﻧﺎم ﺳﻤﯿﻨﺎر
Conditions of contract
For EPC/ turnkey projects

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎي
ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻠﯿﺪﮔﺮدان

ﻣﺪت دوره
 16ﺳﺎﻋﺖ

زﻣﺎن اﺟﺮاي دوره
ﺧﺮداد ﻣﺎه 1398

ﺷﻬﺮﯾﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در
ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم

ﻧﺎم ﻣﺪرس
آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻣﺎمﺑﺨﺶ و
آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺷﮑﻮﻓﯽ

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي زرد و ﻧﻘﺮهاي ﻓﯿﺪﯾﮏ ﺑﺮﻋﻬﺪه داﻧﺶﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ) .ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي ﻧﺴﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮد

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.

ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﺣﺘﺮام

رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺑﻬﺮام اﻣﯿﻨﯽ

↓ ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮﯾﻦ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ↓ .

-1ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺘﻮاي دوره ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ  -2ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺪرس  -3زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮑﺎت ﺿﺮوري:

• ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎمﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﺗﻠﻔﻦ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش  22406259 – 60داﺧﻠﯽ 105

ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم )ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ دوره ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻓﺮم ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ..............................................:ﺳﻤﺖ ............................................. :ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ............................................... :

……………………………………………………………………………… Name: ……………………………….. Surname:
رﺷﺘﻪ و درﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ............................................................................... :ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه............................................. :

ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ............................................................................. :ﻧﻤﺎﺑﺮ........................................................................................ :

Email: .............................................................................................................................................

آدرس............................................................................................................................................................................. :

...........................................................................................................................................................................................

اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﺑﻪ  3ﻧﺤﻮ زﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎً ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد
از  1ﺗﺎ  3اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ )اوﻟﻮﯾﺖ  1ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ،اوﻟﻮﯾﺖ  3ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ و * ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﺻﻼً ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ:(.
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري

ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ در دو روز ﭘﯿﺎﭘﯽ

اوﻟﻮﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ در دو روز ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎﭘﯽ

ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ در ﭼﻬﺎر ﻧﯿﻢروز ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎﭘﯽ

"ﺷﻬﺮﯾﻪ دوره"
1
2

ﺛﺒﺖﻧﺎم آزاد

ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ

• ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ

 6,500,000رﯾﺎل
 6,000,000رﯾﺎل

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  7388102359ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ،ﺷﻌﺒﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎرك ﮐﺪ

ﺑﺎﻧﮏ  65367ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻪ وارﯾﺰ  999936وارﯾﺰ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺎ واﺣﺪ
آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ،22406259 - 60داﺧﻠﯽ ) 105ﺧﺎﻧﻢ رﺣﯿﻢزاده( ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺪرك وارﯾﺰي را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺑﺮ

 22406258ارﺳﺎل ﯾﺎ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ  training@irsce.orgارﺳﺎل ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎ ،اوﻟﻮﯾﺖ

ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

نام و نام خانوادگي :نادر شكوفي مقيميان
پست الكترونيكي:

Nader@Tavon.ir

سوابق تحصيلي:
دانشگاه صنعتي شريف
كارشناسي ،تير 7711
رشته :مهندسي عمران
گرايش :عمران

دانشگاه صنعتي شريف
كارشناسي ارشد ،مهر 7711
رشته :مهندسي عمران
گرايش :سازه

فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور (فيديک)
-

دوره آموزشي مديريت برای متخصصان جوان ،سنگاپور 7731
دوره آموزشي قراردادهای مشاوره (آنالين) 11
دوره آموزشي استفاده عملي از قراردادهای فيديک ،تهران 7717
دوره آموزشي ادعا در قراردادهای فيديک ،تهران 7717
دوره آموزشي قراردادهای  ،EPCتهران 7711
دوره آموزشي قراردادهای  ،DBOتهران 7711

برنامه زيست محيطي سازمان ملل UNEP

دوره آموزشي تربيت مدرس در حوزه توسعه پايدار  ،پاريس 7717

مهندس جوان سال  6102فيديک

سوابق كاري:
مهندسين مشاور توان (تير  11تا كنون)
سمت :مدير بخش سازه
تجربيات كاری:
طراحي دهها پروژه ساختماني  ،صنعتي و ايستگاه مترو

فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي
-

سخنراني "توسعه پايدار ،راه پيش رو" كنفرانس بين المللي مديريت منابع انساني و توسعه پايدار -جامعه
مهندسان مشاور ايران – بهار 7731
سخنراني "توسعه پايدار و مسئوليت مهندسين مشاور" – كنفرانس بين المللي فيديک – سنگاپور -تابستان
7731
سخنراني "تجربه اجرای سيستم مديريت اخالق حرفه ای در شركتهای مهندس مشاور" – كنفرانس بين
المللي فيديک -بارسلون7711
مقاله Behavior of shear walls reinforced with perforated steel plates
كنفرانس Challenges of concrete construction / Dundee / Scotland
سخنراني “ سير تغييرات آيين نامه  ACIاز سال  7117تا  “7111كنفرانس ساالنه ACI
سخنراني “بررسي تغييرات آيين نامه  ACIويرايش  “1001انجمن  ACIشاخه ايران
مقاله "توسعه پايدار ،چالشها و نقش مهندسين مشاور" دوره آموزشي ظرفيت سازی و توسعه پايدار – جامعه
مهندسان مشاور ايران – زمستان 7731
مقاله "تحكيم بتن" مجله تكنولوژی بتن – زمستان 7731
مقاله "ابهاماتي در طرح لرزه ای سازه ها" مجله تكنولوژی بتن – تابستان 7731
مقاله "مهندسي آينده ما" – فصلنامه مهندس مشاور – شماره  – 71زمستان 7731
مقاله "راهنمای فيديک برای بازبيني كار يک مهندس مشاور" – فصلنامه مهندس مشاور – شماره  – 71بهار
7731
مقاله " بررسي تحليلي داليل افزايش قيمت فوالد"  -فصلنامه مهندس مشاور – شماره  - 10تابستان 7731
مقاله "مهندسي فروشي بس است" -فصلنامه مهندس مشاور – شماره  – 11زمستان 7731
...

فعاليتهاي صنفي و آموزشي
 عضو كميته توسعه پايدار فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور (فيديک) -دبير كميته توسعه پايدار جامعه مهندسان مشاور ايران

-

عضو كميته های انتشارات ،آموزش و فيديک جامعه مهندسان مشاور ايران
دبير اسبق كميته راهبردی گروه متخصصان جوان فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور (فيديک)
دبير اسبق هيات اجرايي شاخه مديران جوان جامعه مهندسان مشاور ايران
عضو هيات رئيسه انجمن  ACIشاخه ايران
عضو انجمن ايراني مهندسان محاسب
عضو كميته علمي TC71موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مدرس دوره های مديريتي در جامعه مهندسان مشاور ايران
عضو كميته راهبردی بازنگری شرايط عمومي پيمان
مدرس دانشگاه علوم و توسعه آريا (درس بتن پيشرفته برای دوره كارشناسي ارشد)
مدرس مركز تحقيقات بتن ( دروس "توسعه پايدار" " ،حرفه مندی و اخالق حرفه ای" " ،جهاني شدن"،
"سيستم های سازه ای" " ،خالقيت")

آشنايي با زبانهاي خارجي
تسلط كامل به زبان انگليسي
تسلط به زبان فرانسه

بنام خدا
معرفی اجمالی سوابق تحصیلی ،کاری و مطالعاتی
نام و نام خانوادگی

آرش امام بخش

تاریخ و محل تولد

 – 1355/9/4تهران

تحصیالت

دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی – دانشگاه تهران
کارشناس مهندسی مواد – متالورژی صنعتی؛ دانشگاه صنعتی سهند تبریز؛ تیرماه 1379

زبان

فارسی – انگلیسی

دین

اسالم  -شیعه

سوابق کاری
  1388تاکنون :مدیر پروژه های طرح و ساخت در شرکت کاهنربا و نماینده شرکت در مجامع ملی (جامعه مهندسان مشاور ایران) وبین المللی (فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور FIDICو فدراسیون مشاوران کشورهای اسالمی )FCIC
  1382تا  :1388نماینده واحد فنی در کمیسیون معامالت و مدیر پروژه احداث کارخانجات یکصدهزار تنی تولید شمش روی زنجاندر شرکت تولید روی ایران
  1381الی  :1382مؤسس و مسؤول واحد فنی و مهندسی شرکت صنعتی آلکار ایران  1380الی  :1381کارشناس واحد پیگیری ،بازرسی و نظارت بر ساخت در شرکت مهندسان مشاور سازه  1379الی  :1381همکاری با شرکت پارس اندیش (شرکت مشاور در زمینه سیستمهای مدیریت کیفیت ،مدیریت زیست محیطی و)...  1377الی ( :1379همزمان با تحصیل) :گذراندن  4دوره کارآموزی (یک دوره اجباری و سه دوره داوطلبانه) ،یک دوره یک ماهه درشرکت نورد و تولید قطعات فوالدی(کارگاههای قالبسازی ،ریخته گری ،نورد ،عملیات حرارتی و ماشین سازی)،
یک دوره سه ماهه در شرکت ماشین سازی تبریز(کارگاههای قالبسازی و ریخته گری) و دو دوره سه ماهه در
شرکت تراکتورسازی تبریز (کارگاههای آهنگری و عملیات حرارتی)

فعالیتهای صنفی
 جامعه مهندسان مشاور ایران (از )1389 عضو هیات اجرایی دوره پنجم مجمع مدیران و متخصصان جوان ( 1392الی )1394
 بازرس اصلی هیات اجرایی دوره ششم مجمع مدیران و متخصصان جوان ( 1394تاکنون)
 عضو کمیته فیدیک ( 1393تاکنون)
 عضو کمیته آموزش ( 1393تاکنون)
 عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک ( 1394تا )1395
 دبیر کنفرانس منطقه ای آسیا-اقیانوسیه فیدیک (اردیبهشت )1394
 ترجمه کتاب قرمز فیدیک (فرم قراردادهای پیمانکاری) ()1395

 فدراسیون مشاوران کشورهای اسالمی ( FCICاز )1389 عضویت در هیات اجرایی منطقه ( 8از )1390
 نماینده منتخب جهت معرفی به مجمع بعنوان نایب رییس و رییس منطقه )1395( 8

 فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور ( FIDICاز )1392 عضویت در هیات رییسه مجمع جوانان متخصص فیدیک ( 1392تاکنون)
 ریاست مجمع جوانان منطقه ای آسیا-اقیانوسیه فیدیک ( 1392تا )1395
 عضویت در کارگروه تدوین واژه نامه برخط قراردادهای فیدیک ( 1393تاکنون)
 عضویت در کمیته ظرفیت سازی فیدیک ( 1394تاکنون)
 کمک مربی دوره های قراردادی فیدیک ( 1393تاکنون)
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برگزاری دوره
 مدرس دوره آموزش کتاب سفید فیدیک (مدل توافقنامه کارفرما-مشاور) ،جامعه مهندسان مشاور ایران1395 ،
 کمک مدرس دوره بین المللی و رسمی آموزش قراردادهای طرح ،ساخت و بهره برداری فیدیک ،جامعه مهندسان مشاور ایران1394 ،
 کمک مدرس دوره بین المللی و رسمی آموزش قراردادهای طرح و ساخت فیدیک ،جامعه مهندسان مشاور ایران1394 ،
 کمک مدرس دوره های بین المللی و رسمی آموزش مدیریت اختالف و ادعا در قراردادهای فیدیک ،جامعه مهندسان مشاور ایران ،دو
دوره در 1393
 کمک مدرس دوره های بین المللی و رسمی آموزش استفاده کاربردی قراردادهای فیدیک ،جامعه مهندسان مشاور ایران ،دو دوره در
1393
 انواع پروژه ،روشهای اجرا و فرمهای قراردادی ،شرکت تامین سرمایه نوین1392 ،
 اصول مدیریت مالی ،جامعه مهندسان مشاور ایران1392 ،
 مدیریت منابع انسانی ،جامعه مهندسان مشاور ایران1391 ،

فعالیتهای اجرایی
 شرکت کاهنربا مدیریت پروژه احداث استاک پایل جدید سنگ آهن شکسته گل گهر سیرجان بصورت طرح و ساخت
 هماهنگ کننده پروژه طراحی و مدیریت ساخت کارخانه تولید طال در عربستان
 مدیریت پروژه تامین و ساخت انتقال باطله خشک گل گهر سیرجان
 مدیریت پروژه طراحی کارخانه تولید طال گدابک (آذربایجان)
 مدیریت پروژه طرح و ساخت احداث کارخانه تولید سنگ آهن اردکان

 شرکت تولید روی ایران انتخاب مشاور جهت "انجام طراحی مفهومی کارخانه تولید شمش روی با ظرفیت یکصدهزار تن در سال و انجام مطالعات امکان
سنجی فنی و اقتصادی" ،نظارت بر انجام کار و تایید و تحویل مدارک نهایی
 انتخاب مشاور جهت "برگزاری مناقصه بینالمللی جهت اجرای طرح بصورت کلیدگردان" ،تعیین چارچوب ارزیابی صالحیت داوطلبان
و ارزیابی فنی پیشنهادها و نظارت بر اجرای کار تا انتخاب پیمانکار
 نهایی نمودن متون فنی و حقوقی قرارداد (توافقنامه ،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان به همراه مدارک پیوست)
 انتخاب مشاور جهت " ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح و تهیه گزارش مربوطه" ،نظارت بر انجام کار و ارایه گزارش به سازمانها و
مراجع تصمیم گیر
 تهیه پروفرما و ثبت سفارش و اخذ تاییدیه از وزارت صنایع و معادن
 طراحی ساختار تامین مالی طرح بر اساس پیشنهادهای بانکهای خارجی و با عنایت به محدودیتهای قانونی و شرایط قراردادی ،و اخذ
مجوزهای مربوط به فاینانس از مراجع داخلی (سهمیه فاینانس از وزارت صنایع و معادن ،مجوز عاملیت از بانک ملت و گواهی
مسدودی ارزی ،تاییدیه قرارداد و شرایط پرداخت آن و تاییدیه پیشنهاد تامین مالی بانک خارجی از بانک مرکزی) و ارایه اطالعات
الزم به صندوقهای ضمانت صادرات ) (ECAکشورهای اروپایی جهت صدور بیمه نامههای فاینانس
 تعیین محدوده مورد نظر جهت اجرای طرح و اقدامات الزم درخصوص تملک زمین و طراحی اولیه زیرساختها
 انتخاب مشاور مادر طرح
 تدوین بودجههای سنواتی (بخشهای مربوط به هزینههای سرمایهای ،سرمایه در گردش و هزینههای اجرایی طرح)
 گردآوری و تدوین گزارش وضعیت صنعت روی در ایران و جهان

 شرکت صنعتی آلکار ایران تاسیس واحد جدید فنی و مهندسی با توسعه واحدهای قالبسازی و نگهداری و تعمیرات ،توسعه و تکمیل آزمایشگاه و طراحی و
ساخت دستگاههای آزمون ،تاسیس و تجهیز آزمایشگاه کالیبراسیون (وزن) ،تاسیس واحد پشتیبانی تجهیزات باربری و راهاندازی
مرکز آرشیو فنی
 افزایش راندمان تولید گرده فرمان با اتوماسیون واحد جوشکاری
 کاهش ضایعات تولید در خطوط تولید (جوشکاری و تزریق فوم) با راهاندازی واحد شستشو و چربی زدایی
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 کاهش زمان تعمیر تجهیزات باربری (لیفتتراک ،جرثقیل و  ،)...دستگاههای تولیدی (پرس ،تجهیزات تزریق فوم و  )...و تجهیزات
جانبی (کمپرسورها ،پمپها و  )...با تدوین و اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات
 کاهش زمان ساخت قالبها با استفاده از نقشههای متناظر و تجهیز واحد قالبسازی
 کاهش آمار سوانح با استقرار اصول اولیه ایمنی و بهداشت
 همکاری با واحد تضمین کیفیت جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت در واحد فنی -مهندسی؛ به این واحد در ممیزی نهایی تنها
یک مورد مغایرت جزیی ) (minorتعلق گرفت.

 شرکت مهندسان مشاور سازهنماینده واحد پیگیری ،بازرسی و نظارت بر ساخت در گروه اجرای پروژه آروماتیک چهارم جهت انجام امور ذیل:
 تبیین روش اجرای هر یک از فعالیتهای پیگیری ،بازرسی و نظارت بر ساخت برای هر یک از سازندگان طی جلسات جداگانه و تشریح
مسؤولیتها و تعهدات طرفین
 هماهنگی در خصوص اعزام کارشناسان واحد جهت پیگیری ،بازرسی و نظارت بر ساخت تجهیزات در کارگاههای سازندگان تجهیزات
داخلی و هماهنگی با بازرسان مقیم
 جمع آوری اطالعات از تامین کنندگان قطعات و تجهیزات و نمایندگان واحدها و تهیه گزارش پیشرفت هفتگی درخصوص کلیه
تجهیزات ساخت داخل
 مسؤول پیگیری و ساخت کولرهای هوایی (شرکت دمافین) ،اسکلت فلزی (شرکت ماشین سازی لرستان) ،ظروف (شرکت
رایکوتکنیک) ،برجها (پوالد سازان فرآیند) و بازرسی نهایی مواد  bulkخریداری شده پروژه (ورق ،اتصاالت ،فیتینگ و )...

 شرکت پارس اندیش همکاری در استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکتهای کارا و شهاب شمس تا اخذ گواهینامه
 همکاری در نگهداری (ممیزی مراقبتی) و ارتقای سیستم مدیریت کیفیت شرکتهای کارا و تولیپرس
 همکاری در استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی و مدیریت کیفیت و اعتباردهی آزمایشگاهها در شرکت تولیپرس
 شرکت در دورههای آموزشی الزامات و مستندسازی ایزو  ،9000ممیزی داخلی ایزو  ،9000تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن
 ،FMEAگسترش وظایف کیفیت QFDو الزامات ایزو  17025و اخذ گواهینامههای مربوطه

دوره های آموزشی
 کارگاه آموزش مدرسان ،ابزارهای توسعه پایدار1393 ،
 دوره مدیریت برای مدیران جوان ،فیدیک 1389 ،و 1390
 سمینار اخالق حرفه ای ،جامعه مهندسان مشاور ایران ،دیماه 1390
 دوره مدیریت ادعا در قراردادهای فیدیک ،فیدیک1390 ،
 دوره قراردادهای فیدیک ،فیدیک1390 ،
 دوره مهارتهای کسب و کار ،کارگروه سرمایه گزاری وزارت کار و امور اجتماعی1389 ،
 دوره امکان سنجی ایجاد طرحهای صنعتی با استفاده از نرم افزار کانفار ،3پویاپرتو1383 ،
 دوره  ،PPAPشرکت خدمات علمی صنعتی تهران1381 ،
 سمینار آشنایی با گسترش وظیفه کیفیت ) ،(QFDکانون کیفیت و توسعه پایدار1379 ،
 دوره الزامات ایزو  ،17025کانون کیفیت و توسعه پایدار1380 ،
 دوره تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن ) ،(FMEAکانون کیفیت و توسعه پایدار1379 ،
 دوره ممیزی داخلی ایزو  ،9000کانون کیفیت و توسعه پایدار1379 ،
 دوره تشریح الزامات و مستندسازی ایزو  ،9000:2000کانون کیفیت و توسعه پایدار1379 ،

مطالعات و تحقیقات

 بررسی موانع پیش روی سازمانهای ایرانی تولیدکننده دانش فنی در صنعت فرآوری مواد معدنی و ارایه راهکارهای پیشنهادی
( ،1395ارایه شده در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)
 تدوین رویه تامین مالی طرحها به روش فاینانس و شرح مجوزها و مدارک الزم ( ،1384ارایه شده به دفتر امور معدنی ایمیدرو)
 بررسی بازار و تحلیل و پیشبینی قیمت جهانی شمش روی ()1383
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 مقایسه تفصیلی گزینههای تصفیه ترسیبی و تصفیه با حالل آلی در تولید روی به روش هیدرومتالورژی ()1382
 اولین ترجمه دستورالعمل و راهنمای سیستم مدیریت کیفیت ایزو)1380( 9001:2000
 ایجاد کروماتههای رنگی بر روی فلزات آهنی با پوشش روی به همراه بیش از  30نمونه آزمایشگاهی ()1379
 بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر افزایش خواص مکانیکی چرخدندهها ()1379
 بررسی دالیل شکست چرخدندهها ()1378
 بررسی تاثیر میزان منگنز بر خواص فیزیکی و مکانیکی فوالد هادفیلد ()1377

تماس:

همراه ،09124262623 :تلفن ،)021( 88700930 :دورنگار)021( 88720843 :

پست الکترونیکیemambakhsh@kahanroba.com :
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