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FARSI  :TEXT LANGUAGE                                                                

                   فارسيزبان متن : 



 نام گرداننده آسمان و زمين به

 رزو مــــــــه                    
 امير رضا حدّادینام و نام خانوادگي: 

 عليرضا نام پدر:

 1368 تاریخ تولد :

 آمل -مازندران -ایرانمحل تولد و زندگي:  

 کارشناس ارشد راه و ترابری  وضعيت تحصيلي:

 09111007276 شماره ارتباطي :    2130104241 شماره ملي :

 
 

 

 

  فعاليتدر حال 

 های نو پا و استارتاپ ها مشاور کسب و کار 

 قير و آسفالت ، محقق راه و ترابری 

  غير عاملمدرس، مشاور پدافند 

 و تحقيق و توسعه يآموزش های مدیریت واحد 

 

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی :      

 سال اخذ مدرک محل تحصيل مقطع

 1386 هنرستان چهل شهید آمل دیپلم

 1389 دانشکده فنی امام محمد باقر )ع( ساری فوق دیپلم

 1392 دانشگاه غیر دولتی شمال آمل لیسانس

 1396 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر  فوق لیسانس 

 

 خصوصیات بر الستیک خرده و آهن خرده بادی، خاکستر توأم اثر بررسی نامهموضوع پایان 

 20از  20 نمره  ای سرباره متخلخل آسفالت آزمایشگاهی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سوابق شغلی   :

 فعاليت رحش

 مدیر عامل شرکت فناور پایا راهگستر دامون
  مشاوره، اجرا، طراحی و تحقیق و توسعه حوزه راه و ترافیک

 يس گروه توسعه کسب و کار پایا ئر
 سره، بنه ، وچه ، پرو مار، پایا راه گستر 

 مدیر موسسه آموزش عالي آزاد سره 
  وزارت علوم و تحقیقات فناوری

 مدیر هسته فناور پایا ایمن سازان پارس
 مهندسی فریب  –مهندسی استتار  –زمینه فعالیت : پدافند غیرعامل  –تحت نظارت پردیس فناوری دفاعی 

 تا کنون 1392از سال   - گروه فنی مهندسی سره  ||| مدیر دپارتمان و آموزش و تحقيقات 

  تا کنون 93از سال  ||در شهرستان آمل  808نماینده موسسه آموزشي 

 92-91سال  ||پردیس فناوری دفاعی استان مازندران  ||| کارشناس شرکت های دانش بنيان دفاعي

 1386آمل  سال  –شرکت فني و مهندسي آلونک 
 1389ساری  سال  –شرکت فني و مهندسي خورشيد 

 امیر آبادپروژه مجتمع رفاهی بانک ملت  – 1390کارشناس دفتر فنی  CCLشرکت مشاوره و فني و مهندسي 

 شهرستان آمل  -1392سال ||   448دفتر فني و طراحي مهندسي 

 تا کنون 93از سال || مجری برگزاری کالس های آمادگي آزمون پروانه اشتغال مهندسين

 1399الی  1398||   مدیر واحد شعب انجمن علمي پدافند غير عامل ایران



  سوابق اجرایی   :

 شرح فعاليت

  95مشاور اتحادیه انجمن علمي عمران کشور در سال 
 معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ||

 1395از سال || عضو مرکز مطالعات پدافندغيرعامل ایران 

 عضو کارگروه عمران و پدافندغيرعامل 
 1392 مرکز نوآوران و همکاریی های علمی شهید فهمیده

 عضو هيات موسس و دبير مرکز تحقيقات فني و مهندسي دانشجویي 

 1388دانشکده امام محمدباقر )ع( سال ||
 1390شهرستان آمل عضو هيات موسس نهضت دانشجویي شورای اسالمي 

 1393 نظام مهندسی شهرستان آمل ||روابط عمومي عضو کميته 

 کانون مهندسین شهرستان آمل|| عضو کميته های آموزش و پژوهش و کميته رفاهي 

 1389و1388سال || سازمان بسیج علمی و فناوری استان مازندران    ||    سرپرست کارگروه عمران

 عضو اصلي انجمن علمي عمران -نایب دبير  –سرپرست 
 1391الی  1389دانشگاه شمال طی سال های 

 سرپرست تيم های بتن و پل ماکاروني
 1390الی  1389و دانشگاه شمال سال های   1389الی  1387در دانشکده فنی امام محمدباقر )ع( سال های 

 سراسر استان مازندران سرپرست کميته دانشجویان عمران
 زیر نظر سازمان دانشجویان عمران سراسر کشور –در اولین سال فعالیت  -1390سال 

 مدیر روابط عمومي کنفرانس بين المللي پيشرفت های نوین در مهندسي عمران
 1396آبان  ||معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ؛ دانشگاه شمال 

 عضو کميته پژوهش و روابط عمومي سازمان دانشجویان عمران سراسر کشور  

 1390در سال دانشگاه شریف،  ||

 1392سال  ||تيم اجرایي کنفرانس عمران و معماری استان مازندران 

 1393اسفند  –دبير اجرایي کارگاه روش اجرا و طراحي سازه های فوالدی 
 (73کانون مهندسین محمودآباد) –سازمان نظام مهندسی استان مازندران 

 1396دوره ریاست جمهوری  وازدهمينناظر انتخابات د
 الریجان، منطقه پلورشهر  –شورای نگهبان 

 1393 –دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان آمل || رایي مراسم گراميداشت مقام مهندسدبير اج

 ن کنفرانس مدیریت استراتژیک کشورعضو کميته راهبردی سيزدهمي
 1398 -انجمن مدیریت راهبردی ایران  

 ناظر انتخابات انجمن علمي پدافند غير عامل ایران 
 1398و  1397 – در استان های مازندران، کرمانشاه، اصفهان



 فعالیت های پژوهشی و علمی و تحقیقاتی  :

 وضعيت سال فعاليت موضوع

 در حال ادامه  1395 تحقیقات پدافند غیرعامل ایران مرکز مطالعات و ||مربي رسمي پدافندغيرعامل 

 خاتمه یافته 1391 پردیس فناوری دفاعی استان مازندران||  مدرس پدافند غيرعامل

 خاتمه یافته 1392 دانشگاه شمال  || مدرس کارگاه آشنایي با اصول پدافندغيرعامل

 حضور در جشنواره ملي حرکت 
 محصول : آسفالت متخلخل – سازان شمالشرکت دانش بنیان پایا ایمن 

 انجام شده 1397

 1396نامزد دریافت جایزه ملي شهيد دادمان 
 مناطق بارانی کشور  برایکرد آسفالت متخلخل با استفاده از مواد بازیافتی ملبا پروژه بهبود ع

 خاتمه یافته 1396

  چاپ مقاله در نشریه پژوهشي جاده

های سرباره فوالد و سنگ کوهی بعنوان جایگزین فیلر در مخلوط ریزدانهارزیابی تاثیر افزودنی 

 آسفالتی متخلخل

 خاتمه یافته 1397

 چاپ و سخنراني و مقاله برتر 
 بحران زمان در شهر تخلیه افقی ساماندهی جهت در ترافیکی گلوگاه عملکرد بهبود راهکار ارائه و بروز علل بررسی

 تهران وزارت کشور || کنفرانس ملي پدافند غير عامل
 خاتمه یافته 1396

 چاپ و ارائه شفایي مقاله : 
  ترافیکی های گلوگاه عملکرد بهبود بر ترافیک جریان فیزیکی سازی  آرام اقدامات اثرات بررسی

 کنفراس بين المللي عمران و معماری، دانشگاه شهيد بهشتي، مرداد ||
 خاتمه یافته 1396

 چاپ و ارائه شفایي مقاله : 
 شهر بررسی موردی محور هراز افقی تخلیه جهت بحران زمان در ترافیکی گلوگاه عملکرد بهبود
 کنفراس بين المللي عمران و مدیرت بحران، دانشگاه طباطبایي، تير ||

 خاتمه یافته 1396

 چاپ و پذیرش مقاله :
 آسفالت متخلخل سرباره ای بررسی اثر خاکستربادی بر مقاومت جداشدگی

 همين همایش قير و آسفالت ایران، تهران، مرکز تحقيقات راه،مسکن وشهرسازین

 خاتمه یافته 1396

 چاپ و پذیرش مقاله :
 در مخلوط آسفالت متخلخل فیلر بعنوان کوهی سنگ های ریزدانه با فوالد سرباره های ریزدانه اثر مقایسه

 رشت دانشگاه گيالنکنفرانس ملي راه و ترابری، 
 خاتمه یافته 1396

 ثبت اختراع 
، کاهش آلودگی صوتی ،  ، حفظ منابع طبیعیزیست محیطی  )کاهش آلودگی پروژه : اکو آسفالت

  افزایش مقاومت و دوام آسفالت، افزایش ایمنی رانندگی در مسیر بارانی(
  در حال انجام 1397

 چاپ مطالب دوره ای در مجله کانون مهندسين 
 در زمینه شناخت الزامات ساخت و ساز در پدافندغیر عامل

 در حال ادامه  --------

 " BOTخصوصي سازی پروژه های عظيم به فرم  "چاپ و ارائه شفایي مقاله 
 )نخستین کنفرانس عمران و معماری استان مازندران(

 خاتمه یافته 1392



 "LSFبررسي شرایط استفاده از قاب سبک فلزی  "چاپ مقاله 

 )مجله علمی کانون مهندسی شهرستان آمل(
 خاتمه یافته 1390

 خاتمه یافته 1392 -1391 گروه عمران – دانشگاه شمال||  اولين و دومين دوره مسابقات بتن داور

 خاتمه یافته 1390  گروه عمران _ دانشگاه شمال ||ن دوره مسابقه سازه های ماکاروني داور اولي

 خاتمه یافته 1388 مدل سازی بلوک بدون نياز به مالت اتصال

 در حال انجام 1389 ساخت دستگاه خشکن بلوک اتوماتيک

 مدل سازی اولين پل ماکاروني با قابليت تحمل بار متحرک
 دانشگاه علوم پزشکی استان( –) همایش نوآوران و محققین استان مازندران 

 خاتمه یافته 1389

 خاتمه یافته 1389 بررسي خواص الياف پلي پروپيلن در بتن

 خاتمه یافته 1389 بررسي خواص پودر شيشه در بتن

 خاتمه یافته 1392 امکان سنجي استفاده از سرباره های فوالدی و بازگرداندن به صنعت

 خاتمه یافته 1394 مخلوط آسفالتيبررسي تاثير مواد بازیافتي در 

 خاتمه یافته 1394 امکان سنجي استفاده  آهن و خورده الستيک در آسفالت متخلخل

 در حال ادامه  1395 آسفالت متخلخل با استفاده از انرژی حرارتيبررسي روش جدید برای خودترميمي 

 خاتمه یافته 1395 استفاده از سرباره در آسفالت متخلخل

 خاتمه یافته 1395 بهبود عملکرد مقاومت آسفالت متخلخل 

 خاتمه یافته 1395 بهبود عملکرد آسفالت با استفاده مواد بازیافتي خاکستر بادی 

 خاتمه یافته 1394 بررسي شرایط تخليه اضطراری در گلوگاه های ترافيکي 

 خاتمه یافته 1395 بحراندر جهت تخليه افقي شهر در زمان  بهبود عملکرد گلوگاه ترافيکي

 محصول 5داوری  _( TRLداور سطح فناروری )
  نوزدهمین دستاورد های پژوهشی و فناوری و فن بازار جمهوری اسالمی ایران 

 هخاتمه یافت 1397

 خاتمه یافته 1397 گروه تربیت بدنی –دانشگاه شمال  اولين استارتاپ ویکند ورزشي ایرانمنتور 

 خاتمه یافته 1397 اولین استارتاپ ویکند ورزشی ایران دانشگاه شمال مدرس کارگاه تيم سازی 

 

 : علمي و اجرایيعضویت در انجمن ها و تشکل ها 

 عضو کانون مهندسين شهرستان آمل 

 عضو انجمن پدافند غير عامل ایران

 عضو انجمن روسازی ایران

 عضو انجمن بتن ایران

 های فوالدی ایرانعضو انجمن سازه 

 عضو مرکز مطالعات پدافندغيرعامل ایران 

 عضو موسسه مقاوم سازی و بهسازی ایران 



 حضور در کارگاه های آموزشي :

 سال  موضوع

 isiran, License 6396/A/3309211130009 1392 ||ایزیران    در پدافندغيرعامل   CCDستتار، اختفا، فریبا

 1396 پدافند غیرعامل ایران انجمن علمیساختمان  اجرای و طراحي در پدافندغيرعامل ضوابط مباني و اصول شناخت

 1396 موسسه مقاوم سازی و بهسازی ایران                                          HSE ساختماني های کارگاه در ایمني اصول

 1396 موسسه مقاوم سازی و بهسازی ایران                            سوزی        آتش برابر در ها سازه سازی مقاوم کارگاه

 1396 موسسه مقاوم سازی و بهسازی ایران        محور جامعه ریسک کاهش مدیریت و طبيعي سوانح مباني کارگاه

 1396 انجمن علمی روسازی ایران  ها   راه از برداری بهره و ساخت طراحي، مراحل در ایمني بازدید و بازرسي

 1396 موسسه مقاوم سازی و بهسازی ایران                         ای                  لرزه بهسازی و سازی مقاوم مباني کارگاه

 1392 )نخستین کنفرانس عمران و معماری استان مازندران( کارگاه معماری 

 1391  دانشگاه شمال انجمن مهندسی عمران سمينار آشنایي با اصول نيلينگ  

 1391 دانشگاه شمال انجمن مهندسی کامپیوتر                    امنيت شبکه و هک  

 1391 دانشگاه شمال انجمن مهندسی عمران            روش تحقيق و ارائه مقاله 

 1391 دانشگاه شمال انجمن مهندسی صنایع           آشنایي با اصول ارگونومي 

 1391  پردیس فناوری دفاعی استان مازندران    مدیریت شرکت های خدماتي  

 1393 103-94 –انجمن سازه فوالدی ایران                 کارگاه روش های طراحي سازه فوالدی   

 IWNT 1393انجمن جوش های غیر مخرب ایران ||        کارگاه روش اجرا و جوش سازه های فوالدی

 1394 آمل و نظام مهندسی استانکانون مهندسین ||                                       کارگاه سازه در معماری

 1395 سازمان حمل و نقل وترافیک ساری||               کارگاه عارضه سنجي ترافيکي   

 1395  انجمن روسازی ایران ||          کارگاه سيستم مدیریت روسازی و سطح خدمات   

 1395 ایرانانجمن روسازی  ||کارگاه بهبود طول عمر روسازی آسفالتي            

 1395 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ||                                هشتمين همایش قير آسفالت ایران 

 1396  موسسه مقاوم سازی و بهسازی ایران              zmap و ez-frisk ریسک تحليل افزارهای نرم اموزش کارگاه

 آن افزارهای نرم و( BIM) ساختمان اطالعات مدلسازی با شنایي

  کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه شمال
1396 

 1396  انجمن علمی روسازی ایران                    وابسته  های فناوری و آسفالت روسازی در ترميمي خود

 1396  انجمن علمی بتن ایران                    تعميراتي             های مالت انواع و بتني سازه ارزیابي و تعمير

 انرژی مصرف در جویي صرفه جهت Smart Home هوشمند ساختمان بکارگيری اهميت

 آمریکا TISگروه فنی مهندسی سره، نماینده شرکت 
1396 

 کار از ناشي حوادث کيفری و حقوقي تبعات با آشنایي

 پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه شمالکنفرانس بین المللی 
1396 

 پنل تخصصي مسکن  و ساختمان و معماری شهر سازی

  دانشگاه اصفهان –وزارت علوم تحقیقات  ||جشنواره ملی حرکت 
1397 

 1397 تهران، فرهنگسرا رسانه  –پنجمین همایش بین الملل مدیریت رسانه  ||محتوا در فضای مجازی 

 

https://www.linkedin.com/search?search=&company=isiran&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-search-certification-org_name
https://www.linkedin.com/search?search=&company=isiran&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-search-certification-org_name


 

 

 

 

 

 ها و عالقمندی هامهارت 

 شرح       

 روسازی و راهسازیتکنولوژی  مشاوره و ارائه خدمات پژوهشي و تحقيقاتي

 و دفاع شهری پدافند غيرعامل استارت آپ و کار ، مشاوره طرح کسب

 روسازی و آسفالت متخلخل مشاوره روش های تبليغاتي و برند سازی

 تخليه اضطراری شهری  مدیریت بحران و تاب آوری شهری

 تکنولوژی بتن شبيه سازی سازه

 CSiآشنایي با نرم افزار های سری 

ETABS – SAP – SAFE 
 Officeآشنایي با نرم افزار های سری 

Word – Excel – Power Point - Publisher - MSP 
 Autodeskآشنایي با نرم افزار های سری 

AutoCAD - AutoCAD Civil 3D Land 
 SDR Mapآشنایي با نرم افزار  SPSSآشنایي با نرم افزار 

 Surferآشنایي با نرم افزار  Photoshopآشنایي با نرم افزار 

 آشنایي به طراحي وب سایت

WordPress,  WooCommerce,  SEO 

 فعالیت های فرهنگی وسیاسی

 شرح

 عضو کانون دوست داران محيط زیست

 دانشگاه شمال

 دانشجویي شورای اسالمي شهرستان آملعضو نهضت 

 1390سال 

 عضو فعال بسيج دانشجویي و بسيج مهندسين 

 ایران عضو جمعيت هالل احمر 

 نجات گر  – 95از سال  ||



 

 

  راه من پایان ندارد ...

 افتخارات کسب شده

 موضوع       

 حضور در جشنواره ملي دادمان 
 وزارت راه و شهرسازی –حوزه راه و ترابری  96پژوهشگر برتر سال ملی کاندید دریافت جایزه 

 محقق و نویسنده برتر مقاله 
 بحران زمان در شهر تخلیه افقی ساماندهی جهت در ترافیکی گلوگاه عملکرد بهبود راهکار ارائه و بروز علل بررسی 

 تهران وزارت کشور ||کنفرانس ملی پدافند غیر عامل 
 1394 -دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران مقام اول مسابقات سازه ماکاروني 

 1389 -دانشگاه خاوران مشهد  مقام اول مسابقات سازه ماکاروني 

 1389دانشگاه علوم پزشکی مازندران  مقام سوم مخترعين و محققين برتر استان 

 1390دانشگاه شمال  فعال دانشجویي –دبير برتر تشکل های دانشجویي 

  1389سال حضور در جشواره خوارزمي 

 1396تا  1392در ادوار مختلف از سال   مهندسين شهرستان آمل فعال

 راه های ارتباطی : 

 3آمل میدان هفده شهریور برج آفتاب طبقه دوم واحد  نشاني دفتر :

 00981144298208 فکس :

 00989111007276 موبایل :

 Haddadi@serehgroup.ir Haddadi_civil@yahoo.com : ایميل

 https://www.instagram.com/amirreza.haddadi اینستگرام :

 https://telegram.me/AmirRezaHaddadi تلگرام : 

 https://ir.linkedin.com/in/haddadicivil : لينکدین

 https://www.civilica.com/p/55642 سيویليکا: 

 https://twitter.com/haddadi_civil : تویتر

 http://www.aparat.com/sarbaz121 آپارات :

 https://www.facebook.com/A.R.Haddadi.amoli فيس بوک : 


