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 1365 - دانشگاه علم و صنعت ایراناز  مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژيی کارشناس
 1371 – دانشگاه علم و صنعت ایراناز  مهندسی مـکانـیک با گرایش طراحی جامـدات ارشد یکارشناس

 1381 – دانشگاه علم و صنعت ایراناز  مهندسی صنایع با گرایش سیستم و بهره وريي دکتر
 

 علمی سوابق

 مدیریت پروژه از سازمان مدیریت صنعتی ایران نهیدرزم يا داراي مدرك حرفه 

  داراي مدركAVS در زمینه مهندسی ارزش از انجمن مهندسی ارزش آمریکا 
  امام حسین  يها دانشگاهدر  ، ی، مدیریت پروژه ، مدیریت ریسک ، مدیریت اقتصاد صنعتتدریس دوره مهندسی ارزش

 (ع) ، تربیت مدرس ، علم و صنعت ایران و مالک اشتر براي مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا
 یادشده  يها در دانشگاه و دکترا دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد نامه انیپا 30 هدایت بیش از 
  هاي مدیریت و مهندسی ارزش، تحلیل و ارزیابی وضعیت اقتصادي ، بازرگانی فوالد،  نهیجلد کتاب درزم 8چاپ

 آلومینیم و مس کشور
 مقاله علمی در کنفرانس علمی داخلی و خارجی و چاپ در مجالت علمی و پژوهشی و ترویجی  50چاپ و ارائه بیش از 
   سال سابقه تدریس 28از با بیش  دانشیاريعضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) با رتبه 

 
 ي حرفه ا اتیتجرباهم 

 در حال حاضر -عضو هیات عامل و معاون بانکی و اعتباري صندوق توسعه ملی 
  1392 - 1390مشاور وزیر نفت از سال 
 1388-1390، معاون توسعه منابع انسانی ومدیریت وزارت نفت 
  1388 – 1384مشاور وزیر بازرگانی از سال 
  ،1385-1384مدیرکل دفتر وزارتی وزارت بازرگانی 
  1390-1385عضو هیات مدیره کشتیرانی ج.ا.ایران 
  1392-1390عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش 

 
 فهرست بعضی از سوابق کاري و آموزشی

 عضو کمیته انرژي آموزش عالی وزارت علوم  
 عضو کمیته ملی کنگره جهانی نفت 
  دائمی هیات امنا موسسه مطالعات بین المللی انرژيعضو ورئیس کمیسیون 
 عضو کمیته عالی نظارت بر تحقق اهداف برنامه پنجم وزارت نفت 
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 عضو شوراي سیاست گذاري ونظارت راهبردي پژوهش وفناوري در صنعت نفت 
 عضو ستاد عالی تحقق اهداف جهاد اقتصادي در وزارت نفت 
 عضو هیات امناي دانشگاه صنعت نفت 
 ات امناي پژوهشگاه صنعت نفتعضو هی 
 1385،  دبیر چهارمین همایش تخصصی محدود مهندسی صنایع 
 سر دبیر نشریه فصلنامه مهندسی ارزش 
 عضو هیات تحریریه فصلنامه مهندسی ارزش 
 عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی 

 
 سوابق پژوهشیبرخی 

 "1389، سال  المللی مدیریت پروژهششمین کنفرانس بین " ، مدیریت ارزش سبز 
 "اولین کنفرانس مهندسی وساخت" ، ارائه مدل تلفیقی مهندسی ارزش ومدیریت ریسک در پروژه هاي بزرگ عمرانی 
 ،1388 
 "در پروژه هاي فراساحل درسها وچالشهامطالعه موردي پروژه ساخت جکتهاي میدان نفتی رشادت مدیریت ریسک"  ،

 1387،  نظام پیمانکاري در صنعت نفتاولین کنگره ملی توسعه 
 "ارائه یک الگو براي مدیریت فرآیندهاي اختتامی در مدیریت پروژه هاي سیستم هاي مکانیزه نگهداري وتعمیرات" ، 

 1384،  سومین کنفرانس ملی نگهداري وتعمیرات
 "1389،  پنجمین کنفرانس مهندسی صنایع،  "زنجیره ارزش وسبک هاي مدیریت ارزش پروژه 
 "1384،  دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش،  "برنامه کاري موثر براي مهندسی ارزش 
 "دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش،  "سامانه پشتیبان تصمیم گیري فازي در مرحله ارزیابی مهندسی ارزش  ،

1384 
 "دومین کنفرانس ملی  ، "دستیابی به بهبود مستمر در سازمان وکاربرد توامان مهندسی ارزش وتکنیک شش سیگما

 1384،  مهندسی ارزش
 "1384،  دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش،  "بررسی موانع کاربرد مهندسی ارزش در پروژه هاي عمرانی در ایران 
 "دومین ،  "پیشنهاد یک برنامه ریزي استراتژیک براي بهبود مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر

 1384،  ی ارزشکنفرانس ملی مهندس
 "کنفرانس بین المللی استراتژي ها وتکنیک هاي حل مسئله،  "مهندسی ارزش تفکر ناب، شش سیگما کدام یک  ،

1385 
 "اولین کنفرانس ،  "تحلیل ضرورت وسنجش میزان تاثیر استفاده از مدل هاي تلفیقی ریسک وارزش بر موفقیت پروژه

 1388،   مهندسی وساخت
 

 رضا میرمحمدصادقی دکتر سیدعلی -بق کاري و آموزشیفهرست بعضی از سوا

 "(فراتر از الگوي صرفه جویی در هزینه ها) کنفرانس ملی ،  "استفاده  از مهندسی ارزش در طرحهاي نیروگاهی
 1382، نیروگاههاي آبی کشور

 "نیروگاههاي آبی کشورکنفرانس ملی ،  "طراحی ساختار مدیریت پروژه هاي نیروگاهی بر مبناي الگوي مینتز برگ ،
1382 
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 "سومین کنفرانس ملی مهندسی ،  "تحلیل ضرورت وبررسی تکامل مدل هاي تلفیقی مدیریت ریسک و مدیریت ارزش
 1387،  ارزش
 "1387،  سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش،  "استفاده از مهندسی ارزش در طرح هاي آستان قدس رضوي 
 "سومین کنفرانس ،  "با بررسی فرایند رسیدگی به تخلفات واحدهاي صنفی کاربرد مهندسی ارزش در شبکه توزیع

 1387،  ملی مهندسی ارزش
 "ارائه یک چهار چوب دانش براي نگهداري وتعمیرات مبتنی بر ریسک"))RBM  ، نخستین کنگره بین المللی مدیریت

 1386،  ریسک
 1386،   بین المللی مدیریت ریسک نخستین کنگره،  ارایه الگویی براي مدیریت ریسکهاي برون سپاري 
 انتخاب ریسک بهینه بر اساس روشAGHP1388،  چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه،  فازي 
 هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه،  ماهه پارس جنوبی 35استفاده از مدیریت پروژه چابک براي اجراي پروژه هاي 

 ،1390 
 1383،  دومین کنفرانس  بین المللی مهندسی صنایع،  رزشمدیریت ریسک ومهندسی ا 
 system dynamics as a useful tool for value engineering  , Twenty-second 

international system dynamics conference , 2004 
 A value engineering approach to project management , Iust- international journal of 

engineering science , 2004 
  1380، انتشارات فرات ،  "مهندسی ارزش "کتاب تالیف 
  1388، انتشارات فرات ،  "کتاب جامع مهندسی ارزش "تالیف کتاب 
  ترجمه کتاب" Value engineering: a how to manual ,2nd ed"  ، 1380، انتشارات فرات 
  1392، انتشارات هزاره سوم اندیشه،هنمایی براي اجراي بهتر پروژه هامدیریت یکپارچه ارزش و ریسک: راترجمه کتاب 
 ترجمه کتاب شناخت آینده- "Future Savvy"،(ع)1393، انتشارات دانشگاه امام حسین 
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