
 
 

 تحصيلي سوابق 

 تاریخ پایان  –تاریخ شروع  شهر /دانشگاه عنوان مدرک

 96شهریور    -1394 مهر                                 روزانه/ صنعتی ارومیهدانشگاه                  مدل سازی سيستم های کالن  مهندسي صنایع  کارشناس ارشد  ➢

 

 
 ی پایانی: عنوان پروژه •

 فازی به منظور پيش بيني -طراحي مدلي یکپارچه بر اساس سيستم استنتاج عصبي                        

 رشته  دانشجوی ممتاز  سه زوج 

   :17.80معدل کل  

 

 

                                               1389-1385                                                   برنامه ریزی و تحليل سيستمهاکارشناس مهندسي صنایع گرایش    ➢

 

 16.26:معدل کل             

 

 عنوان پروژه ی پایانی دوره:  •

 (دکتر هیوا فاروقی)استاد راهنما:                                                               (Data Miningداده کاوی )                               

 

   ترم 8پس از   فارغ التحصیالن مهندسی صنایع دانشگاه دومرتبه 

  89.2و     88.2 و   88.1در ترم های    دانشجوی ممتازبرگزیده به عنوان  

  

 

 
 

   گواهينامه ها

 سال دریافت  دهنده    مدرکموسسه ی  عنوان گواهی

 1390 سازمان بهره وری    SPC,DEA,QFD,5Sدوره ی 

 EFQM                    TUV NORD 1388دوره ی 

 1392 کوهیار موسسه توسعه/دکتر ش PRIMAVERA 6دوره ی آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار 

 1389 موسسه توسعه/دکتر سبزه پرور      MSP2010دوره ی آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار 

 1390 و حرفه ای سازمان فنی        ISO9001_2008دوره ی آموزشی  

 1395 انجمن بین المللی مدیریت پروژه                                                                                                دوره تربیت ارزیاب مدل تعالی پروژه                                                   

 EVPM   DQS 1395دوره مدیریت ارزش کسب شده 

 ISO9001_2015       DQS 1395دوره ی آموزشی  

 1396 آریانا  6ویرایش   PMBOKدوره 

 اری کسوابق  

 سال                                                                   کارفرما                                                                                   سمت         

 رزومه

       اطالعات شخصي

 نام و نام خانوادگی 

                                                                                                                                               احسان فتحي 

                                                                                                                                                                                   مرد  جنسیت 

 27/12/64 تاریخ تولد 

 مجرد  وضعیت تاهل 

 ماه 17 -دارای پایان خدمت     وضعیت نظام وظیفه

       

 عات تماساطال

 110مجتمع ونوس پ  –خجسته پور غ فیض خ با – بزرگراه حکیم -تهران محدوده محل سکونت

 02144030664 تلفن منزل

 09129340892 تلفن همراه

 Ehsan.fathi13@gmail.com پست الکترونیکی



 

 سال  2     1391 -1389                                                    کارا غربپیمانکاری کت  کارشناس کنترل پروژه                                                          شر •

 ماه   3      1393-1392                             شرکت پگاه                                           کارشناس تحقیقات بازار                                                       •

 سال  1      1394-1393                کارشناس کنترل پروژه                                                         شرکت مهندسین مشاور رهنمون خاک                     •

 سال  1     1394-1393                                  تهران                    2قه شهرداری منط       عامل چهارم                                        –ناظر کنترل پروژه  •

 سال  2       1395-1394   شرکت مهندسی طرح و ساخت رودان                                                                                             PMOکارشناس واحد  •

 پروژه ای                                     شرکت مهندسی طرح و ساخت رودان              وزارت راه              -کارشناس کنترل پروژه شرکت ساخت •

 سال  4      1399-1395                           شرکت صنعتی و عمرانی پارس گرما                     کنترل پروژه                                                  سرپرست •

 

   سوابق تدریس

 تاریخ پایان   –تاریخ شروع  موسسه                                                                                                   عنوان دوره

      MSP2010تدریس نرم افزار 

                                                         

 یده عمارت)بزرگترین موسسه عمران و موسسه ا

 معماری استان کردستان(

 

1391 

 

 

 

 س تخصصی مهندسی صنایع روتدریس د

  

 

    PRIMAVERA6  تدریس

 

 در مهندسی  MATLABتدریس مبانی وکاربرد 

 primaveraتدریس نرم افزار 

  MSPتدریس

 تدریس خصوصی

 

 
 ه عمارتموسسه اید

 

 موسسه ایده عمارت

 

 دانشگاه تهران

 دانشگاه تهران

1390 

 

 

1391 

 

 
1391 

 

1398 

1398 

 

 

 آشنایي با کامپيوتر و نرم افزار ها
 Graphics 

and 

Other 

  
Modeling and 

Mathematics 
  Statistics and 

Simulation 

 
 Project 

Control 
  General 

 Expert 

Choice 

 

  Lingo   Minitab   Primavera 6   MS Excel 

              

    GAMS   Spss   MS Project   MS Word 

              

    Matlab   Arena      MS  Visio 

              

             MS 

PowerPoin

t               

             MS Access 
              

 

 
 

 و توانایي   مهارت ها

 فازی  -، شبکه های عصبي، باالنس خط توليد کنترل کيفيت  ،  برنامه ریزی توليد ،  کنترل پروژه 

 خوب  و اعتماد به نفس روابط عمومی 

 اانایی انجام کارهای تیمی تو 

 توانایی در تحلیل مسائل و تجزیه مسائل پیچیده به مسائل کوچک 

  توانایی در مدل سازی مسائل 

  طرز تفکر سیستماتیک در برخورد با مسائل 

  توانایی در برخورد با مسائل مرتبط با ریاضی و ارائه روش های هیوریستسک برای حل آن ها 

 ای مرتبط با مهندسی صنایع آشنایی و تسلط بر نرم افزاره 

  تسلط بر درک و ترجمه متون انگلیسی مهندسی صنایع 

 
 

 

 



 زبان های خارجي

 سطح خواندن  سطح ترجمه  نوشتن سطح  مکالمه سطح  خارجي  نام زبان

 عالی  عالی  خیلی خوب  خوب     انگليسي

                              

 

 

 

 پروژه های انجام شده   دیگر

 

 پل غیر هم سطح شرکت کارا غربروژه پکنترل  •

 تهران  2پروژه های ابنیه ،راه،پل غیر هم سطح و... شهرداری منطقه  •

 توان دشت محالت  –پروژه راه دسترسی به معادن عباس آباد  •

 پروژه راه دسترسی جاده الریخانی به سیاهکل  گیالن سبز •

 پروژه ارزیابی کار و زمان کارخانه آلومین  •

 شرکت ساخت و زیربناهای کشور -اهی کریدور غرب از شمال غرب تا جنوب غرب کشورپروژه بزرگر •

 صنایع دفاع -پروژه سایت تست دورود •

 بیمارستان چمران  ساخت پروژه  •

 چابهار  نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران  –پروژه ساخت موج شکن  •

 

 ها معرف

 کردستاندانشگاه  سی صنایعنددانشکده مهاستاد  -دکتر هیوا فاروقی •

 دانشکده صنعتی ارومیهعضو هیئت علمی  -دکتر جهانگشای   •

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  –دکتر رضا توکلی مقدم  •
 

 احسان فتحي   –با تشکر  


