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                           :  بیوگرافی

  بهنامنام : 
 فیض آبادی: نام خانوادگی

 عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی  : و پست سازمانی مرتبه علمی

  Faizabadi@imi.ir ایمیل:
                                       سازمان مدیریت صنعتی      –ام جم نبش ج –عصر ولی –تهران آدرس محل کار: : 

 220430001 - 266داخلی  22043005تلفن و تلفکس : 

 

   سوابق تحصیلی :
  مدیریت صنعتی  کارشناسی :

 مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات :  کارشناسی ارشد

 یتی و تفکر استراتژیک در شرکت های ایرانی ستانداردهای مدیرارتباط بین اخذ ا :عنوان پایان نامه 

 قیقات تهراندانشگاه علوم و تح –دکتری مدیریت تولید و عملیات  : دکتری تخصصی

 عنوان رساله: بهینه سازی بافر در مدیریت پروژه زنجیره بحرانی در مگا پروژه ها  ،   •

 و تحقیقات دانشگاه محل دفاع : دانشکده مدیریت دانشگاه علوم  •

   1393سال دفاع: شهریور  •

 زمینه های تخصصی دیگر)فرادکتری(:
 (PMP)ای از انستیتو مدیریت پروژه ایاالت متحده آمریکا مدیریت پروژه ایمدرک حرفه •

  PGMPکاندیدای دریافت مدرک  •

  (SSBB)مدرک کمربند مشکی شش سیگما از انستیتو آمار هند  •
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 ناگویا(  –)ژاپن  دانش آموخته سیستم تولید تویوتا •

 تراتژیک پروژه ها مدیریت اس •

 مدیریت دانش  •

 سمینارهای آموزشی در زمینه مدیریت كیفیت •

 Primavera P3افزار ریزی و كنترل پروژه با استفاده از نرمهای برنامه آوری اطالعات دورههای فندوره •

 2001در ایران  Interact Ackoff Centerدوره تفكر سیستمی برگزار شده توسط شركت مشاوره  •

 Cuberبلژیك و  PMIای مدیریت پروژه برگزار شده توسط دانشگاه كارلتون كانادا در ایران، هدوره •

Space  2002امارات متحده عربی 

 2003در كشور مالزی  APOدوره سرممیزی برگزار شده توسط  •

 2003ایتالیات  IMOبرگزار شده توسط  SPCدوره  •

 ISI (Indian Statistical 2005از انیستیتو آمار هند  Belt 6 sigma – Greenدوره  •

Institute)   

 ISI (Indian Statistical 2006 Institute)از انستیتو آمار هند  Belt 6 sigma – Blackدوره  •

 2007سنگاپور   Chapter PMIاز PMP Preparationدوره  •

 2007در كشور ژاپن  TPS (Toyota Production System)دوره  •

 2013ایاالت متحده  IPAموسسه ها از  مدیریت مگا پروژه رهدو •

 :سوابق آموزشی 

 :الف( تدریس  

 ها دوره آموزشی و سمینارها شامل:برگزاری بیش  از ده

 زاد اسالمی کرجمدیریت نگهداری و تعمیرات ، دوره کارشناسی ، دانشگاه آ •

 ات مدیریت دانش ، دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم و تحقیق •

 دروس مدیریت پروژه ، دوره های تحصیالت تکمیلی سازمان مدیریت صنعتی  •

 مدیریت تولید و عملیات ، دوره های تحصیالت تکمیلی سازمان مدیریت صنعتی •

 ریت صنعتیمدیریت کیفیت ، دوره های تحصیالت تکمیلی سازمان مدی •

 استراتژیك پروژه در سطح سبد و طرح مدیریت •

 و هزینه در پروژه  مدیریت محدوده، زمان  •

 مدیریت ریسك پروژه  •

 ها دوره و هدایت دانش پژوهان تا اخذ مدرك()برگزاری ده PMPآمادگی آزمون  •

   PMBOK:2004, 2008, 2012ها مدیریت پروژه بر مبنای تدریس بیش از ده •



 ها های كاربردی مدیریت دانش در پروژهتدریس در دوره •

 های مدیریت دانشیآورهای مدیریت دانش و فناستراتژی •

 های مدیریت یكپارچگی پروژه و طراحی متدولوژی تدریس در دوره •

 ها و سمینارهای مدیریت تولید و عملیات/مدیریت خدمات تدریس در دوره •

 Six Sigma, DOE, SPC, MSA, Reliabilityها و سمینارهای تدریس در دوره •

 های آماری در تحلیل MINITAB افزارهای آشنایی و استفاده از نرمبرگزاری كارگاه •

 (EFQM)های تعالی سازمانی های آشنایی با مدلتدریس در دوره •

  در آسیا APOهای دستیار علمی دوره •

نامه و  ی و مشاوره لیسانس ، کارشناسی ارشد و دکتری همراه با عنوان پایانیاهنماد( لیست پایان نامه های تحت ر

 دانشگاه آن.
• As Master Referee in “ Study of effective factors in outsourcing decision making in Iranian 

telecom Co. (Case study in Kerman Province)” 

• As Supervisor in “ Risk Analysis of general activities in industrial projects by FMEA & 

TOPSIS methods (case study a copper company) “ 

• As Supervisor in “ Tehran Municipality Project Management System  Diagnosis in IT 

projects based on OPM3”  

• As Supervisor in “ Identifying and Analysing of Risks in Tunnelling Industry by FMEA 

method” 

• As Master Referee in “ Developing a methodology for preparing chart of account in 

project based organizations”  

• As Advisor in “ Developing a model for Staff performance assessment in Project based 

Organization ( case study in an international contractor ”  

• As Advisor in “ Strategic planning based on scenario developing in Oil and Gas GCs 

Companies”  

• As Master Referee in “ Developing an algorithm for transferring Risks in EPC contracts” 

• As Advisor in “ Developing an implementation program for TQM projects in Iranian  

automotive industries”  

• As Supervisor in “ Diagnosis of cost management system in portfolio of Iranian 

Construction Companies”   

• As Advisor in “ Deployment mathematics models in preventive maintenance optimization 

based on reliability models” 

• As Advisor in “ why Iranian Oil and Gas Companies can’t implement Risk Management” 

• As Supervisor in “ Developing a Communication Model in Iranian Mineral Companies 

based on IT Solutions”  

• As Advisor in “ Deployment Critical Chain Method approach for Risk Management in 

Construction Projects”  



• As Advisor in “ Selecting and Customizing a Readiness Assessment model for assessing 

the Agile Project Management readiness of IT Iranian Companies”  

• As Supervisor in “ Developing a model for documenting the experiences in Tunnel 

Projects (Case study: Tohid Tunnel in Tehran)  

• As Advisor in “ Developing and Customizing After Action Review Model for Iranian 

Industrial Automation Projects”  

• As advisor in “ Identifying and Ranking the Construction Risks in Oil and Gas industry 

(Case Study EIED Co.)” 

• As Advisor in “ Developing a model for Project Cost Management in Iranian Civil 

Projects” 

• As Master Referee in “ Identifying the Project Risks of Iranian Industrial Manufacturing 

Projects”  

• As Advisor in “ Cost Reduction in Mega Projects by implementing Tie in Management 

and system dynamics ( Case study South Pars Mega Project)  

 

 انتشار مقاله :

 و مدیریت پروژه در مجله تدبیر  9000دو مقاله در رابطه با استانداردهای ایزو  •

 محیط زیست از دیدگاه اسالم  •

 ISMنفت با استفاده از  های مگا در صنعتهای پروژهتحلیل ریسك •

 (ISI)های مگا با استفاده از سیستم داینامیك ر در پروژهتحلیل اندازه باف •

  سوابق اجرایی :

های آوریهای مدیریت دانش و فنهای استراتژینشگاه علوم و تحقیقات تهران در درساستادیار مدعو دا •
 مدیریت دانش 

 هایمشاور ارشد یک سازمان مدیریت صنعتی در بخش مشاوره و طراحی سیستم در گرایش سیستم •
 1377مدیریت پروژه، تولید و عملیات از سال 

 1379مدرس مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی از سال  •

 1379مدرس دانشگاه از سال  •

 های پروژه محور )شرکت توسعه صنایع پتروشیمی ایران(ارزیاب مستقل مدل تعالی سازمانی سازمان •

 سر ارزیاب مدل تعالی مدیریت پروژه شرکت پتروشیمی  •

 در سازمان مدیریت صنعتی MBA Project Managementوره فوق لیسانس طراح د •

در سازمان مدیریت صنعتی در  MBA Project Management مدیر علمی دوره فوق لیسانس •
 تهران، شیراز، بندرعباس، اصفهان، تبریز، سنندج، کرمانشاه، اهواز 



 ی در سازمان مدیریت صنعت DBA in Project Managementطراح دوره  •

در سازمان مدیریت صنعتی تهران، اصفهان و  DBA in Project Managementمدیر علمی دوره  •
 رعباسبند 

 ارائه خدمات مشاوره مدیریت در حوزه مدیریت پروژه  •

 ها ایی در زمینه مدیریت دانش در پروژهدمات مشاورهارایه خ •

 دیریت تولید و عملیات  ها در زمینه مای و طراحی سیستمهمكاری در ارائه خدمات مشاوره •

 ها ارائه خدمات مشاوره مدیریت در حوزه مدیریت استراتژیك پروژه •

 های تعالی سازمانی ئه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه خود ارزیابی بر مبنای مدلارا •

 EPCصنعتی، معدنی، نفت و گاز و نیروگاهی براساس مدل  EPCارزیابی بیش از چهل پروژه  •

Rating   مدیریت صنعتی سازمان 

و اخذ جایزه طال و  IPMAالمللی مدیریت پروژه براساس مشاور جایزه ملی مدیریت پروژه و جایزه بین •
 نقره به عنوان مشاور برای پروژه توسعه پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند

 های بزرگمشاوره در زمینه مدیریت دانش و ثبت تجارت در پروژه  •


