
 باسمه تعالی

 : مشخصات فردي -1

 محمد رضا کردانی: نام و نام خانوادگی مالک: نام پدر 175-703327-5: شماره ملی

 1337: تاریخ تولد اهواز: محل تولد 13335: شماره شناسنامه

 :وضعیت نظام وظیفه

      1/1/13الی    1/3/11ازتاریخ   پایان خدمت 

 معاف موقت     معاف دائم     

 : تعداد فرزندان
 مجرد:   وضعیت تاهل

 متاهل                       

 11پالک  –خیابان زمرد  –کوي سلطانمنش  –اهواز : نشانی محل سکونت 231-30055513: تلفن تماس

  -: نشانی محل کار فعلی : تلفن محل کار

 21133113302: تلفن تماس ضروري justmrk0222@yahoo.com: پست الکترونیکی

 

 : سوابق تحصیلی -0

شهر محل  معدل

 تحصیل

رشته  گرایش مدت تحصیل نام واحد آموزشی

 تحصیلی

مقطع 

 از تا تحصیلی

 اهواز 10.35
آموزشکده فنی اهواز 

 )شهید چمران(
 بهمن 33 شهریور 37

کارهاي عمومی 

 ساختمان
 ساختمان 

 فوق دیپلم

 لیسانس عمران عمران بهمن 37 بهمن12 دانشگاه آزاد اسالمی  اهواز 13.3

 فوق لیسانس ----- ------     

 

 : سوابق حرفه اي  -3

 .لطفا در صورت داشتن سابقه کار، شرح شغل وظایف محوله در هریک از سمت های ذکر شده را در انتهای رزومه مرقوم فرمایید* 

 شرکت/ نام سازمان 

 مدت همکاري

 سمت
حقوق و 

 مزایا
 رابطهعلت قطع 

امکان ارائه گواهی 

 سابقه کار دارید؟

نحوه 

 همکاري
مجموع  تا از

 ماه سال ماه سال به ماه

پویا سازان 

 پیکره خوزستان

13 3 13 13 3 
  ناظر و سرپرست پروژه

نبود شرایط 

 مناسب کاري
خیر    بلی   

تمام 

 وقت

خیر                بلی    

 

 

 :مهارت درزبان خارجی  -3
 میزان تسلط )مکالمه خواندن ،نوشتن و ( نوع توانائی خارجی زبان

  خوب مکالمه- نوشتن-خواندن انگلیسی

   

 

 



 :مهارت کامپیوتري  -5
 میزان تسلط سطح نام برنامه

 Excel – Word  باال 

 باال   اینترنت و کامپیوتر عمومی کارهاي

Project Microsoft  باال 

Safe – Etabs  متوسط 

Auto cad   باال 

 باال  تکسا 

 

 

 :علمی اخذشده –گواهینامه هاي تخصصی  -3

 اخذ سال محل اخذ نوع مدرك
میزان ساعات 

 دوره
 امکان ارائه گواهی دوره را دارید؟

خیر        1335 رایانه پانیذ آموزشگاه Cad Auto دوره بلی   

خیر        1312 اهواز عمران خانه Etabs-Safe تخصصی دوره بلی   

خیر       32 1312 اهواز عمران خانه ( تکسا – دستی) براورد و متره دوره بلی   

 نرم با پروژه مدیریت مجازي دوره

 MSP افزار
خیر 13 1313 مجازي دوره  

 

 به چه صورت تمایل به همکاري دارید؟ -7
  پروژه ای  کوتاه مدت، تمام وقت  لند مدت، تمام وقتب

   کوتاه مدت، پاره وقت  بلند مدت، پاره وقت

 

 :توانایی ها   -3
 کد عنوان پست

   فنی دفتر در کار توانایی

   تکسا افزار نرم با برآورد – قیمت پیشنهاد – وضعیت صورت تنظیم و تهیه

  MSP افزار نرم با کار و پروژه کنترل واحد در کار یتوانای

  توافقی     : حقوق مورد نظر -1
 

کلیه مندرجات قید  شده در این پرسشنامه را بطور صحیح تکمیل نمودم  و              کردانی رضا محمد   اینجانب 

و یکجانبه قطع و بنا به  اراسـچنانچه  مواردي خالف واقع مشاهده گردد، شرکت مجاز است همکاري خود را با اینجانب 

 .میل خود در آن تجدید نظر نماید



                                                                                                                     

 :امضا      13فروردین :تاریخ تکمیل         

 

 
 :سایر توضیحات 

و . نمودم برنامه ریزي و کنترل پروژهبه صورت تخصصی اقدام به فراگیری  سربازی ماه از اتمام خدمت 6انب بعد از حدود اینج

 . مسلط هستم MSPدرصد به برنامه  08-08در حال حاضر حدود 

دوره متره و برآورد و  ینکهبا توجه به ا. نرم افزار دارم ینبا ا کاملی ییآشنا نسبتانموده و  یداریرا هم قبال خر نرم افزار تکسا ینهمچن

صورت  تنظیم – یمتق پیشنهاد – یمتبا نحوه برآورد ق یگذرانده ام لذا بطور نسب بصورت تخصصی را یتصورت وضع یمو تنظ یهته

در امور  کامل امکان تسلط یمدت زمان کم یهستم و در ط مسلطانجام داد ،  یشودکه با نرم افزار تکسا م ییکار ها یرو سا یتوضع

 .یباشمدارا م فوق را

 موفق باشید                                                                                                            

 محمد رضا کردانی                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


