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  سوابق شغلي، تحصيلي و پژوهشي جزئيات مربوط به 

  منوچهر ياحيد

                                                                                                   
  مدير پروژه و مشاور ارشد امور مهندسي، تامين و عمليات اجرايي در پروژه هاي صنعتي

  )مدرس دانشگاه(

  

   Manouchehr_Yahid@yahoo.com: رس ايميل آد

  ۰۹۱۲۱۹۸۶۲۹۹: تلفن تماس 
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  : رزومه ارائه شده محتويات 

  اطالعات و مشخصات فردي : ۱جدول شماره 

  مدارج و مدارك تحصيلي كسب شده : ۲جدول شماره 

  ه تحصيليويژگي هاي برجست : ۳جدول شماره 

  سوابق شغلي و مسئوليت هاي مديريتي و اجرايي احراز شده : ۴جدول شماره 

  ماموريت هاي تخصصي سپري شده در خارج از كشور : ۵جدول شماره 

  خالصه اي از فعاليت هاي علمي و پژوهشي صورت گرفته : ۶جدول شماره 
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  اطالعات و مشخصات فردي -۱جدول 

  شماره شناسنامه  محل تولد  تاريخ تولد  گينام خانواد  نام  رديف
  ۲۹۳  تبريز  ۱۳۴۷  ياحيد  منوچهر  ۱

  

   كسب شدهمدارج و مدارك تحصيلي -۲جدول 

  سال فارغ التحصيلي  دانشگاه محل تحصيل  مدرك تحصيلي  رديف

۱  
  ليسانس مهندسي شيمي 

  )گرايش صنايع شيميايي(

دانشگاه دولتي سيستان و 

  بلوچستان
  ۱۳۷۰تيرماه 

۲  
 EMBAق ليسانس مديريت اجرايي فو

  )گرايش توليد و عمليات(

دانشگاه علوم و 

  تحقيقات تهران
  ۱۳۸۳شهريور 

  

  ويژگي هاي برجسته تحصيلي -۳جدول   رديف

  ۱۳۷۰فارغ التحصيل ممتاز رشته مهندسي شيمي در سال   ۱

  EMBA در رشته مديريت اجرايي ۸۳كسب رتبه اول كنكور كارشناسي ارشد سال   ۲

  ۵۱/۱۹سب رتبه اول دوره كارشناسي ارشد طي چهار ترم متوالي با ميانگين معدل ك  ۳

۴  

 و  بعنوان يكي از پايان نامه هاي برتر اين دوره۶/۱۹كسب درجه عالي در پايان نامه با نمره 

 با موضوع طراحي مدل  المللی فارابیواره بين نامه کارشناسی ارشد در جشنپذيرش پايان

  عياره بمنظور مكانيابي بهينه محل احداث كارخانجات احياء مستقيم و فوالدتصميم گيري چند م
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  سوابق شغلي و مسئوليت هاي مديريتي و اجرايي احراز شده -۴جدول   رديف

   سال۲۶  ميزان سابقه شغلي  ۱

  يفوالدرخانجات صنعتي و مديريت عالي كا) الف
دسي ، تامين و امور اجرايي در پروژه ، عمليات مهنمديريت ) ب

   EPCپروژه هاي 
مديريت و نظارت عاليه بر امور راه اندازي و بهره برداري ) ج

  صنعتي و فوالديكارخانجات 
  زمينه هاي فعاليت  ۲

ارائه خدمات مشاوره اي در حوزه عمليات مهندسي، تامين و امور ) د
  اجرايي پروژه هاي مرتبط

  شركت فوالد خوزستانمستقيم در مدير بهره برداري واحد احياء  -
  شركت آسكوتكو مدير فرآيند مدير پروژه  -

  مرتبط EPCدر پروژه هاي 
مدير فرآيند پروژه افزايش ظرفيت واحد هاي احياء مستقيم  -

  شركت فوالد خوزستان) كورف(
 ۱احياء مستقيم زمزم يند و معاونت راه اندازي پروژه مدير فرآ -

  شركت فوالد خوزستان
پروژه نفتي آماك در )  سايت اصلي۴شامل (مدير سايت مركزي  -

  استان خوزستان
واحدهاي احياء مستقيم شركت  كوتينگ گندله EPCمدير پروژه  -

  فوالد خوزستان
  احياء مستقيم شركتتزريق اكسيژن واحدهاي  EPCمدير پروژه  -

  فوالد خوزستان
ش ظرفيت واحدهاي گندله سازي شركت  افزاي EPCمدير پروژه -

  فوالد خوزستان
شركت  ۲مستقيم زمزم   واحد احياءEPCقائم مقام مدير پروژه  -

  فوالد خوزستان

۳  

برخي از سمت هاي 

  شغلي احراز شده 

وزه مديريت در ح(

پروژه هاي اجرايي 

  )مرتبط

در پروژه مشاور ارشد عمليات مهندسي، تامين و امور اجرايي  -
EPC احياء مستقيم مجتمع فوالد كاوه جنوب  احداث واحدهاي

)SKS ( از جانب كارفرما  
  )۸۹ تا ۸۵از سال ( سال ۴به مدت 
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    سوابق شغلي و مسئوليت هاي مديريتي و اجرايي احراز شده-۴ادامه جدول   رديف

ر راه اندازي واحد احياء مستقيم فوالد غدير مشاور ارشد و مدي -
  )۸۹در سال (ايرانيان از جانب كارفرما 

  واحد احياء و بهره برداري راه اندازي مشاور ارشد عمليات  -
  )۹۰در سال (يم مجتمع فوالد ارفع مستق

و راه اجرايي ، تامين تجهيزات، عمليات مهندسيمشاور ارشد امور  -
احداث واحدهاي احياء مستقيم مجتمع جهان  EPCپروژه اندازي 

  والد سيرجان از جانب كارفرما ف
  )۹۳ تا پايان ۸۹از سال ( سال ۴به مدت 

مشاور ارشد شركت آسفالت توس در پروژه هاي بهينه سازي  -
  )۹۴در سال (واحد احياء مستقيم فوالد ارفع 

  مشاور ارشد كارفرما در پروژه واحد احياء مگا مد چادرملو  -
  )۹۴در سال (

  مشاور ارشد مديريت عامل مجتمع آهن و فوالد ارفع در  -
  امور بهره برداري 

  )۹۵در سال (
  مشاور ارشد كارفرما در پروژه سولفورزدايي  -

  مجتمع فوالد سيرجان 
  )در حال حاضر(

  الت توس در پروژه مشاور ارشد شركت آسف -
  فوالد تربت حيدريه 

  )در حال حاضر(

۳  

برخي از سمت هاي 

  شغلي احراز شده 

در حوزه مديريت (

پروژه هاي اجرايي 

  )مرتبط

 در احداث و بهره برداري MMEور ارشد مدير عامل شركت  مشا-
   كارخانجات فوالدي كشور

  )در حال حاضر(

  عضويت در   ۴
  انجمن هاي مرتبط

   عضو پيوسته انجمن مديريت اجرايي ايران-

   عضو پيوسته انجمن آهن و فوالد ايران-
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  ماموريت هاي تخصصي سپري شده در خارج از كشور -۵ول جد

  محل ماموريت  موضوع ماموريت  رديف

۱  
 انجام مذاكرات الزم با شركتهاي تامين كننده تجهيزات

  تحت مسئوليتپروژه هاي احياء مستقيم 
  )طي چندين نوبت و در روند اجراي پروژه هاي مختلف(

  كشور آلمان
هاي آسكوتك، از طريق شركت(

MME ، MMTE و شركت 
  )جهان فوالد سيرجان

۲  
تامين نيازهاي مهندسي پروژه هاي مرتبط و گذراندن 

دوره تخصصي عمليات مهندسي واحدهاي احياء مستقيم 
  ميدركس از طريق شركت كوبه استيل

  كشور ژاپن
  )MMTEاز طريق شركت (

۳  
ارزيابي فني واحد احياء مستقيم مگا مد احداث شده توسط 

يدركس آمريكا و كوبه استيل ژاپن در كشور شركت هاي م
  پاكستان

  كشور پاكستان 
از طريق بانك توسعه اسالمي و (

  )شركت فوالد فسا
  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7 

  خالصه اي از فعاليت هاي علمي و پژوهشي صورت گرفته -۶جدول   رديف

  يروژه ها و استراتژيهاي قراردادتاليف كتاب تحت عنوان كاربرد مدلهاي مختلف اجراي پ  ۱

۲  
ارائه سخنراني در چهارمين همايش پيشرفت و توسعه علمي كشور در زمينه مشكالت صنعت 
فوالد كشور با حضور جمعي از وزراي محترم هيئت دولت، مديران عامل بانك ها، رئوساي 

  )۱۳۹۵آبان ماه (انجمن هاي علمي و اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي كشور 

 كاهش مصرف انرژي در واحدهاي احياء مستقيم در ارائه سخنراني در خصوص روشهاي  ۳
  )۱۳۹۴اسفند ماه (سپموزيوم آهن و فوالد 

و چاپ )  ۹۱تير ماه (ارائه سخنراني در سمپوزيوم تكنولوژي هاي نوين در صنعت آهن و فوالد   ۴
   در نشريه پژوهشي مهندسي متالوژيHot Charge و Hot Linkمقاله در زمينه فرآيند 

   موفقيتسمينار تخصصي در زمينه آسيب شناسي داليل عدمراني و اجراي سخنارائه   ۵
  و ارائه راهكارهاي الزم در داخل كشور EPC پروژه هاي اجرايي با مدل 

۶  

كنگره  ، ۱۳۷۰ارائه مقاله و سخنراني در اولين سمينار علمي و پژوهشي كل كشور در سال 
 دانشكده نفت آبادان و ۱۳۷۶ي سال  تهران ، كنگره مهندسي شيم۱۳۷۰مهندسي شيمي سال 

معاونت پژوهشي دانشگاه در ارائه سخنراني در دانشگاه سيستان و بلوچستان به دعوت همچنين 
  خصوص تكنولوژي توليد فوالد

   مقاله در در نشريات پژوهشي كشور۳ی تخصصی و چاپ ها مقاله در زمينه ۱۰تاليف بيش از   ۷

ملی مناطق نفت خيز  به دعوت معاونت آموزشی شرکت ارائه دوره هاي اختصاصي مديريت  ۸
  جنوب برای مديران ذيربط در زمينه هاي مختلف علمي

ارائه سمينار تخصصی در شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب در زمينه شناسايي مدلهاي   ۹
   در موفقيت پروژه هاEPCمختلف اجراي پروژه ها و تحليل و آناليز نقش و ويژگيهاي مدل 

  سمينار تخصصي برنامه ريزي و مديريت استراتژيك در سد شهيد عباسپورائه دو ار  ۱۰

۱۱  

  :ارائه سمينارهاي تخصصي براي مديران ارشد شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب شامل 
   آسيب شناسي مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه سنتي و ارائه راهكارهاي الزم-

  ت براي مديران ارشد سازمانها اصول و مباني برنامه ريزي ميان مد-
   آشنايي با تكنيك هاي برنامه ريزي و كنترل پروژه-

  و ارائه راهكارهاي الزم موفقيت پروژه هاي اجرايي آسيب شناسي داليل عدم -
   و بررسي چالش هاي موجودEPC در پروژه هاي MC نقش شركت هاي مديريت طرح -

  ند مديريت تاخيرات پروژه ها تجزيه و تحليل راهكارهاي كاربردي در فرآي-
  MBAمدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالي در مقطع كارشناسي ارشد   ۱۲
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