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بق تحصیلی یی .پژوهشی  . آموزشی . سوا اجرا  

ثم پوررجب  می
کی:  ی کترون ل ا ست   meysam.civilen@gmail.comپ

 سوابق تحصیلی

فنی و مهندسی. دانشکده  شهید باهنر کرماندانشگاه          1385 – 1381  
    عمران _کارشناسی عمران                            

اي سوابق حرفه  

مانشهرـ تا کنون           1397 آر  سمت                                                                                      شرکت 
 سیویلمدیر  ـمهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                                                        

 
 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) 1397( عملیات آماده سازي و محوطه سازي مسکن مهر شهر جدید پرندطراحی و نظارت کارگاهی. 
 تا کنون) 1397( مشهد نیام يتجار يساختمان ادار یو نظارت کارگاه یطراح. 

 
ورست                                                                    شرکت            1397ـ  1395 دار سازه ا ای  سمت        پ

 ـ مدیر فنی و رییس دفتر فنی                                                                                            
 

 ). سمت: مدیر فنی و رییس دفتر فنی.PC( )1395- 1397متر مربع ( 10000با زیربناي احداث مجتمع تجاري فرهنگی مروارید شهرري  •

 ). سمت: مدیر فنی و رییس دفتر فنی.PC ()1395- 1397مترمربع ( 3000مهاباد با زیربناي  2احداث مجتمع مسکونی تجاري اورست  •
 -EPC ()1395مترمربع ( 50000ی، محوطه سازي) با مساحتی بالغ بر طراحی و احداث میدان بزرگ میوه تره بار مهاباد (غرفه، ساختمانهاي جنب •

 ). سمت: مدیر فنی و رییس دفتر فنی.1397
 

مان            1397ـ  1396 پارسسا ژ   سمت                                                                        د
 ـ کارشناس متره برآورد                                                                                            

 تهران، سمت: کارشناس متره برآورد.1397 – 1396( ياسکلت فلز دیساخت و تول .( 
 
 
 

 سمت                                                                        مبنا شهر            1396ـ  1393
  یطراح ریمدـ                                                                                             

 یطراح ریمد). تهران، سمت: 1394 – 1391(ی جنب يهاپارك و ساختمان یطراح. 
 
 

پناه            1395ـ  1394 ژیراك   سمت                                                                        آ
  ـ رییس دفتر فنی                                                                                            

 لواسان، سمت: رییس دفتر فنی.1394 – 1391( پروژه احداث پارك و رستوران .( 
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 سمت                                                                            حصر فضاشرکت            1395ـ  1389
 ـ مدیر ابنیه و کارشناس دفتر فنی                                                                                            

مترمربع  10000مترمربع و محوطه سازي هاي مربوطه با مساحت  3000مسکونی، خدماتی و اداري شرکت ملی نفت با زیر بناي  هاياحداث ساختمان •
 ). سمت: مدیر ابنیه و کارشناس دفتر فنی.EPC( )1389- 1395در شهر چابهار و محل انبار نفت (

). سمت: مدیر EPC ()1389- 1395مترمربع در انبار نفت چابهار ( 5000حت هاي شرکت ملی نفت با مساگیري نفتکشاحداث واحد تاسیسات اندازه  •
 ابنیه و کارشناس دفتر فنی.

). سمت: مدیر ابنیه و کارشناس دفتر PC ()1389- 1395مترمربع ( 17000پارس جنوبی با زیر بناي  24و  22،23احداث انبارهاي سرپوشیده فازهاي  •
 فنی.

). سمت: مدیر ابنیه و کارشناس EPC ()1389- 1395مترمربع ( 10000هاي اداري پتروشیمی جهرم با زیربناي هاي مسکونی و ساختماناحداث کمپ •
 دفتر فنی.

). سمت: مدیر ابنیه و کارشناس دفتر EPC ()1389- 1395مترمربع ( 1800پارس جنوبی با زیر بناي  24و  22،23هاي اداري فازهاي احداث ساختمان •
 فنی.

). سمت: PC ()1389- 1395مترمربع ( 25000پارس جنوبی با مساحت بالغ بر  24و  22،23هاي تاسیسات مربوطه فازهاي اي شبکهسازي و اجرمحوطه •
 مدیر ابنیه و کارشناس دفتر فنی.

: مدیر ابنیه ). سمتPC ()1389- 1395مترمربع ( 1600بابک با زیربناي  آباد مجتمع مس شهرنشانی کارخانه ذوب مس خاتوناحداث ساختمان آتش •
 و کارشناس دفتر فنی.

). سمت: مدیر ابنیه PC ()1389- 1395مترمربع ( 1500پارس جنوبی با زیربناي مجموع  24و  22،23فازهاي  3و  1،2هاي دیزل روم احداث ساختمان •
 و کارشناس دفتر فنی.

 
 
 

د جنوب            1394ـ  1391 فرآین  سمت                                                                        پارس 
 يسازه و معمار یطراح ریمدـ                                                                                             

 يسازه و معمار یطراح ریمد). سمت: 1394 – 1391( 6تا  1مارون  یینمکزدا يپروژه واحدها. 
 
 

آراشرکت            1389ـ  1388 گران نوین   سمت                                                                            بنیان
 ـ رییس کارگاه                                                                                            

 ارگاه، شهر تهران.ک ،يسازمشارکت در ساختمان 
 

 سمت                                                                        موسسه حرا            1388ـ  1386
 کارشناس دفتر فنیـ                                                                                             

 عسلویهکارگاه،  ،انیپارس يهاپروژه احداث تونل. 
 

ه            1388ـ  1385  سمت                                                                        اختیاری
 ـ کارشناس دفتر فنی                                                                                           

 ریزيـ رییس واحد بتن               
  کارگاه، راور. ،هوكید -پروژه احداث جاده راور 

 
ژهـ تا کنون           1385                                                                          هاي شخصیپرو
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 مترمربعی 800طبقه بتنی  3مترمربع و رستوران  6000آباد لواسان (شامل رودخانه و پل) با سطح احداث پارك تفریحی قاضی 
  مترمربع 5000هکتاري گلهاي لواسان و ساختمان هاي خدماتی و جنبی با زیربناي  2طراحی کامل فاز یک و دو پارك 
  ریل و انفجار)، آرماتوربنديمتر شامل انفجار و ترانشه برداري، نیلینگ، حفاري ( به روش چالزنی با جامبود 1600احداث دو دستگاه تونل به طول مجموع 

 هاي پارسیان (عسلویه)و الینینگ در کارگاه تونل
  واقع در اهواز 6تا  1طراحی فونداسیون تجهیزات پاالیشگاهی، سازه و معماري ساختمانهاي جنبی پروژه نمکزدایی مارون 
  دیهوك -ري در پروژه احداث جاده راور مت 8تا  4دهانه با دهانه هاي  4دستگاه پل و آبروي بتنی یک تا  10احداث بیش از 
  مترمربع با همکاري شرکت بنیانگران نوین آرا 8000احداث آپارتمانهاي هاي مسکونی و تاالر در تهران با زیر بناي 
 متري نگین  8000شهرري، متري مروارید  10000مترمربعی پاسارگاد شرکت آ اس پ،  130000هاي ساختمانی ها پروژه از جمله پروژهمتره و برآورد ده

 مترمربعی لواسان و ... 5000مترمربعی و  20000هاي همدان، پارك

  مناقصه ساختمانی، صنعتی و محوطه سازي در قالب پروژه هاي  30متره برآورد و پیشنهاد قیمت بیش ازPC  وEPC 
 ظام مهندسی استان تهرانمترمربع زیر نظر سازمان ن 3500هاي مسکونی در تهران با زیربناي نظارت ساختمان 
  هاي اسکان، سازه سوله استخرهاي سرپوشیده طبقه مصلی عسلویه، سازه کمپ 2متر، سازه فلزي  17طبقه سالن اجتماعات با دهانه  2طراحی سازه فلزي

 پارس جنوبی 24و  22،23هاي اداري فازهاي طبقه ساختمان 2متر و سازه فلزي  20با دهانه 
  طبقه مجتمع تجاري مهر سازمان اوقاف تهران 10بقه بارگاه امامزاده روح ا... تهران، سازه فلزي ط 3طراحی سازه فلزي 
  طبقه مجتمع مسکونی تجاري مهاباد 9طراحی سازه فلزي 

هاي فنیها و مهارتتوانایی  

  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 

 
 


