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 سوابق تحصیلی

یمآزاد اسالدانشگاه           1385 – 1381  
    عمران _کارشناسی مهندسی عمران                             

اي سوابق حرفه  

 

 شرکت آرمانشهر                                                                                  سمتـ تا کنون           1397
 مهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                                   ـ مدیر پروژه                             

 
 بخش خصوصی.). کارفرما: 1398) (تجاري – یمسکون قهیط 12دو پروژه تهرانسر (ساختمان  کیفاز  یطراح 
 میکراسالمشهر، پاکدشت و رباط یو دو پروژه مسکن اقدام مل کیفاز  یطراح. 
 ارت و نظ یکارگاه نظارتفاز دو،  يسازطرح آماده نیتدو ک،یفاز  يسازطرح آماده لیو تکم ینیبازب ،یلیطرح تفص يانجام خدمات مشاوره (بازنگر

 .نایمب يگذارهی...). کارفرما: گروه سرما - 1398( ير ياقتصاد ژهیمنطقه و يهکتار 550) محدوده هیعال
 تا کنون)، سمت: مدیر پروژه. 1397( طراحی و نظارت کارگاهی عملیات آماده سازي و محوطه سازي مسکن مهر شهر جدید پرند 
 تا کنون)، سمت: مدیر پروژه. 1397( مشهد نیام يتجار يساختمان ادار یظارت کارگاهو ن یطراح 

هاي فنیها و مهارتواناییت  

  يزیرمعاونت برنامه يهاو بخشنامه هامانیانواع پ ی: شناخت کامل شرائط عمومهامانیپ یعمومشرائط 
 پروژه قیبرآورد دق ییو توانا هیفهرست ابن يهافی: تسلط بر فصول و ردهیابن يبها فهرست 
 در برآورد هافیبا فصول و نحوه استفاده از رد یکاف ییراه و باند و...): آشنا ،یبرق ساتیتاس ،یکیمکان ساتیفهارس بها (تاس ریسا 
 مجالس احجام ها، دستور کار، صورتپروژه لیو تعد تیصورت وضع هی: تسلط کامل بر تهلیو تعد تیوضع صورت 
 دیجد متیدار و قستاره يهاتمیفهرست، آ يهافیرد متیق زیها، آنال: تسلط کامل بر متره انواع پروژهمتیق زیو آنال متره 
 صنعت نفت يهامانیپ لیصنعت نفت و تعد يکارها مانیپ یبا فهارس بها، شرائط عموم ییصنعت نفت و گاز: آشنا فهارس 
 مرتبط يافزارهاو سقف، با استفاده از نرم ياسازه ستمیو سوله با انواع س یبتن ،يفلز يهاسازه یسازه: طراح یطراح 
 و ياتصاالت، جوشکار يهانامهنییساختمان، آ یبر مباحث مقررات مل ی: تسلط کافیطراح يهانامهنییآ... 
 صنعت نفت و استانداردهاي صنعت نفت ایران ساتیتاس يالرزه ینامه طراح نییبا آ ییصنعت نفت: آشنا یطراح  IPS 
 یکیو مکان یبرق ساتیتاس ،يمعمار يهاکامل با نقشه ییسازه، و آشنا ییاجرا يهانقشه هیته یی: تواناییاجرا يها نقشه 
 راتیساختار شکست، گزارشات روزانه و تاخ ،يزمانبند يهابا برنامه ییپروژه: آشنا کنترل 
 عمران یمهندس یتخصص يافزارهانرم   ETABS - SAFE - SAP 
 يافزار معمارنرم AutoCAD 
 افزار متره برآورد تدکار و تکسانرم 
 يافزارهانرم   Word - Excel 


