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دکتر حمزه
امین طهماسبی

 -1هَسس ٍ هذیرػاهل ضركت داًص بٌیاى فٌاٍري صذرا هستقر در پارک ػلن ٍ فٌاٍري گیالى  -هركس رضذ اًسلی
 -2هبذع ساهاًِ آًالیي ارزیابی ٍ اًتخاب پیواًکاراى در هٌاقصات تحت ًظر هؼاًٍت ػلوی ریاست جوَْري
 -3دُ سال سابقِ كار هستقین در صٌایغ با هطاغل كارضٌاسی ٍ هذیریتی در حَزُ ّاي تضویي كیفیت ،كٌترل پرٍشُ،
برًاهِ ریسي ،طرح ٍ برًاهِ ،آهَزش ٍ هذیریت پرٍشُ از سال  1384تا 1394
 -4هذیریت تاهیي هٌابغ سِ پرٍشُ هلی در صٌایغ بخص خصَصی 1390-1387
 -5هذیریت برًاهِ ریسي ٍ كٌترل پرٍشُ دٍ پرٍشُ هلی در صٌایغ بخص خصَصی 1392-1390
 -6هؼاًٍت طرح ٍ برًاهِ سِ پرٍشُ كالى هلی در صٌایغ بخص خصَصی 1392-1390
 -7طرح ریسي ٍ اجراي آهَزش كاربري یک پرٍشُ هلی در صٌایغ بخص خصَصی 1393-1392
 -8تذٍیي سیستن ارزیابی ػولکرد در صٌایغ بخص خصَصی 1388
 -9هطاٍرُ ٍ پیادُ سازي سیستن ًظام پیطٌْادّا صٌایغ بخص خصَصی 1389
 -10تذریس درٍس رضتِ هٌْذسی صٌایغ در هقاطغ كارضٌاسی ٍ كارضٌاسی ارضذ در داًطگاُ از سال 1387
 -11راٌّوایی حذٍد  35پایاى ًاهِ كارضٌاسی ٍ كارضٌاسی ارضذ هٌْذسی صٌایغ تاكٌَى
 -12برگساري دُ ّا كالس آهَزضی در زیرهجوَػِ ّاي ٍزارت ًفتٍ ،زارت ًیرٍٍ ،زارت دفاع از سال ( 1388بِ
هیساى حذٍدي  350ساػت) در اهَر ریل:
هذیریت پرٍشُ،
برًاهِ ریسي ٍ كٌترل پرٍشُ،
هذیریت ریسک،
هذیریت تذاركات ٍ هٌاقصات،
تْیِ ٍ تذٍیي سیستن ّا ٍ رٍش ّا،
رٍش ّاي تصوین گیري هذیریت،
ًظام پیطٌْادّا،
زًجیرُ تاهیي،
اصَل خالقیت،
ًرم افسارّاي هذیریت پرٍشُ ٍ كاهفار،
 -13ضركت در دٍرُ ّاي آهَزضی هختلف برگسار ضذُ تَسط هَسسات هؼتبر آهَزضی بِ هیساى حذٍدي  500ساػت
 -14ضركت در ّوایص ّا ٍ كٌفراًس ّاي هلی ٍ بیي الوللی بِ هیساى حذٍدي  120ساػت
 -15استادیار گرٍُ هٌْذسی صٌایغ داًطگاُ گیالى از سال 1394

