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 اجرایی .پژوهشی  . آموزشی . سوابق تحصیلی

                                                                    یمیکر نیحس
 karimi.hossein1358@gmail.comپست الکترونیکی: 

             

 تحصیلیسوابق 

   زیدانشگاه تبر               1382
                     يشهر يزیربرنامه یکارشناس                    

 اي سوابق حرفه

 سمت                  شرکت آرمانشهر                                                                     ـ تا کنون           1382
 کارشناس  ـمهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                                                        

   مدیر پروژهـ                                                                                                                                
 
 مدیر پروژه ،استان کرمانجنوب اداره کل راه و شهرسازي کارفرما: ). تاکنون -1399( شهر قلعه گنج یلیطرح تفص ينگرباز. 
  کارشناس ارشدسمت:  ،آذربایجان غربیاستان  يکارفرما: اداره کل راه و شهرساز). 1396 -1390(طرح جامع شهر نقده . 
 کارشناس ارشدسمت: ، استان کرمان ي: اداره کل راه و شهرسازکارفرما. )1396 -1389( منوجان ،قلعه گنج و جوپار (استان کرمان ) يشهرها یلیطرح تفص 

 و مدیر فنی.
 سمت: کرمانشاهاستان  يکل راه و شهرسازاداره ). کارفرما: 1394 -1388( شهرکنگاور (استان کرمانشاه ) یرسمریغ يهاسکونتگاه يطرح توانمند ساز ،

 کارشناس. 
 سمت: استان کرمانشاه يکل راه و شهرسازاداره کارفرما:  ).1394 -1388( شهر سنقر  (استان کرمانشاه ) یرسمریغ يسکونتگاهها يطرح توانمند ساز ،

 کارشناس. 
 سمت: استان کرمانشاه يکل راه و شهرسازاداره کارفرما:  .)1394 -1388( (استان کرمانشاه ) نیشهر هرس یرسمریغ يسکونتگاهها يطرح توانمند ساز ،

 .کارشناس
  ارشد سمت: کارشناس، یغرب جانیاستان آذربا ياداره کل راه و شهرسازکارفرما: ). 1390 -1388( )یغرب جانیشهر شوط (استان آذرباو تفصیلی طرح جامع. 
 مدیر پروژه، سمت: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي ایران: کارفرما ).1391 -1388( استهبان (استان فارس ) بافت فرسوده شهر یطرح سامانده. 
 مدیر پروژهسمت:  ران،یا يعمران و بهساز یکارفرما: شرکت مادر تخصص ).1391 -1388( بافت فرسوده شهر الر (استان فارس ) یطرح سامانده. 
 سمت: کارشناس.، اسالمشهرما: شهرداري کارفر). 1392 -1387( (استان تهران) طرح ساماندهی بافت فرسوده شهراسالمشهر 
 سمت: کارشناسمیاندوآب). کارفرما: شهرداري 1389 -1387( طرح افزایش تراکم ساختمانی شهر میاندوآب ،. 
 ارشد سمت: کارشناس، سازمان عمران و بهسازي شهري ایرانکارفرما:  .)1389 -1387( )یغرب جانی(استان آذربا اندوآبیبافت فرسوده م یطرح سامانده. 
 سمت: کارشناس ران،یا يشهر يکارفرما: سازمان عمران و بهساز). 1389 -1387( )یغرب جانی(استان آذربا رانشهریبافت فرسوده پ یماندهسا طرح. 
 ) (استان یزد) کارشناس.، سمت: رانیا يشهر يکارفرما: سازمان عمران و بهساز). 1389 -1386طرح حفاظت جامع بافت تاریخی یزد 
 ( استان یزد) سمت: کارشناس یزد،اداره کل راه و شهرسازي استان ). کارفرما: 1389 -1386( طرح ساماندهی بافت فرسوده یزد. 
  ارشد ، سمت: کارشناساستان کرمان يکارفرما: اداره کل راه و شهرساز .)1388 -1386( (استان کرمان) شهرجوپار طرح جامع. 
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  ارشد ، سمت: کارشناساستان کرمان يکارفرما: اداره کل راه و شهرساز .)1388 -1386( (استان کرمان )طرح جامع شهرقلعه گنج. 
 ارشد ، سمت: کارشناساستان کرمان يکارفرما: اداره کل راه و شهرساز. )1388 -1386( (استان کرمان) طرح جامع شهر منوجان. 
 سمت: کارشناسرانیا يشهر يسازمان عمران و بهسازکارفرما:  .)1386 -1383( ساماندهی بافت فرسوده ارومیه ،. 

 
 

 هاي فنیها و مهارتتوانایی

  ریزي شهريها و فنون برنامهمدلتسلط به 
  تسلط به نرم افزارهايAutoCAD ،Office ،GIS ،Photoshop ،Sketch up 
 EXPERT  CHOICE(AHP) 

 
 


