فتانه عابدي
مؤسسه پژوهشی ،مهندسی راهبرد دانش پویا
Fattaneh.abedi@yahoo.com

سوابق تحصیلی
-

-

کارشناسی ارشد ،در رشته فلسفه علم ،از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1731
کارشناسی ،در رشته مهندسی کامپيوتر ،نرم افزار  ،از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1737

تخصص
 مستندسازی نظام مدیریت کيفيت؛
 برنامهریزی و کنترل پروژه
 مهندسی ارزش
 مدیریت امور داخلی (مالی  ،اداری  ،پرسنلی )
 دورههاي آموزشی طی شده
 مهندسی ارزش دوره آشنایی
 مهندسی ارزش دوره نظری
 مهندسی ارزش دوره کوتاه مدت
 مستندسازی نظام مدیریت کيفيت؛ آکادمی توف ایران-آلمان
 برنامهریزی و کنترل پروژه؛ نرم افزار ميكروسافت پروژه
 برنامهریزی و کنترل پروژه؛ Primavera Enterprise

سوابق علمی و پژوهشی
 تدریس (سوابق آموزشی دانشگاهی)
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی؛ گروه کامپيوتر –  1711تا 1711
 ریاضيات گسسته
 آمار و احتمال مهندسی
 تجزیه و تحليل سيستمها
 ساختمان دادهها
 استاد راهنمای انجام بيش از بيست پروژه فارغالتحصيلی
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 مقاالت
 امامی،کامران  ،امين سارنگ ،فتانه عابدي "،سنبل همتيان ،تحليلی بر تاریخچه رویكرد
سيستمی ذخيره و انتقال در مدیریت منابع آب منطقه طبس" ،کنفرانس بين المللی قنات ،
جهاد دانشگاهی استان کرمان-دانشگاه شهيد باهنر کرمان  ،آذر ،1711
 امامی،کامران ،فتانه عابدي " ،نقش آموزشی راهبر در مطالعات مهندسی ارزش ،همایش
اول طرح ماورا ،1711،

سوابق حرفهاي
 داراي گواهینامه كارگاه آموزشی  04ساعته مهندسی ارزش به عنوان مدیر مطالعه
 داراي گواهینامه كارگاه آموزشی  61ساعته كاربرد اكسل در مدیریت پروژه
 مدیریت
 عضو هيات مدیره شرکت مهندسين مشاور کریتکارآ  11 -تا 18
 عضو هيات مدیره مؤسسه پژوهشی ،مهندسی راهبرد دانش پویا  18 -و ادامه دارد
 مدیریت نظام مستند سازی  ،تدوین روشها و کنترل کيفی  ،مهندسی راهبرد دانش پویا -
 18و ادامه دارد.
 مدیر برنامهریزی و کنترل پروژه مهندسی راهبرد دانش پویا  18 -و ادامه دارد.
 عضو شورای عالی پروژهها  ،مهندسی راهبرد دانش پویا  01 -و ادامه دارد.
 كارشناس
 کارشناس اجرای اتوماسيون اداری در شرکت مهندسی کفا سيستم
 کارشناسی برگزاری دورههای آموزشی در شرکت مهندسی کفا سيستم
 مدیر اجرایی پروژه راهاندازی و پشتيبانی سامانه اطالع رسانی حفاظت و بهرهبرداری از
رودخانهها و سواحل ایران -شرکت مهندسين مشاور کریت کارآ
 مدیر اجرایی مطالعه برنامهریزی ارزش سازههای کنترل شوری طرح آجیچای -شرکت
مهندسين مشاور کریت کارآ
 مدیر برنامهریزی و کنترل پروژه پروژه طرح پيادهسازی مهندسی ارزش در وزارت راه و
ترابری  -شرکت مهندسين مشاور کریت کارآ
 کارشناس تدوین و پياده سازی نظام مستند سازی  -شرکت مهندسين مشاور کریت کارآ
 تدوین و پياده سازی نظام مستند سازی – موسسه راهبرد دانش پویا
واحد برنامهریزی و کنترل پروژه  -موسسه راهبرد دانش پویا
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