
 به نام خدا
  رزومه کاري 

 مشخصات فردي :  _الف  

سال  نام خانوادگی نام
 مارهش صادره تولد

 وضعیت نظام وظیفه شناسنامه

 پایان خدمت 8477 بیجار 1349 هربانیم شهرام
 

 مشخصات تحصیلی : _ب

 سال فارغ التحصیلی دانشگاه طع تحصیلیقم رشته تحصیلی

 1377 اسالمی واحدسنندجآزاد دانشگاه  لیسانس عمران/عمران

MBA 1394 دانشگاه تهران (مدرسه عالی بازرگانی تهران) ارشد 

 1396 علم و صنعت  ارشد  مهندسی زلزله
 

 ها : زمینه هاي فعالیت و توانمندي _ج 
طراحی  -ه ریاست کارگا -ریاست دستگاه نظارت  - مدیریت اجرایی –مدیریت پروژه  -مدیر عامل شرکت:  زمینه هاي فعالیت

مذهبی، تانی ، : درمانی و بیمارساعم از  عمرانی و غیر عمرانیپروژه هاي  نظارت بر اجراي ابنیه و سیویل –ساختمانهاي بتنی و فلزي 
. ورزشی و مسکونی ،، اداري ، تجاري فرهنگی     
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 :(به ترتیب سال فعالیت)سوابق کاري  _ د

 مسئولیت  يزمان همکار مشاور یا  شرکت

فرامکان توسعه شرکت 
 پایدار

1394 1390 

 شرکت معاون فنی و اجرایی  -1
مسئول دستگاه نظارت طرح هاي توسعه حرم مطهر با حفظ سمت  -2

 عراق مامین جوادین (علیهما السالم ) در کاظمین ا
قائم مقام مدیر طراحی در طراحی پروژه توسعه حرم مطهر امامین  -3

 عسکریین (علیهما السالم) در سامرا 
قایم مقام طراحی و رییس دستگاه نظارت پروژه امام خمینی (ره) بامیان  -4

 نظارت بر اجراي هتل الزهرا (س) کربال و طراح سازه 
ت مهندسین مشاور شرک

 منظومه سالمتی ایرانیان 
سرپرست دستگاه نظارت پروژه احداث مرکز فوق تخصصی مغز و اعصاب  1390 1390

 دکتر سمیعی در تهران 

شرکت طرح ساخت 
 طوس
 (بنیان)

1390 1383 

 .شرکت ییفنی واجرا معاون-1
 مسئول دستگاه نظارت پروژه احداث بیمارستان دویست تختخوابی امام -2

 علی (ع) در نجف اشرف .
 تختخوابی در سلیمانیه عراق . 200مدیر طراحی بیمارستان  -3

پروژه و مسئول دستگاه نظارت قائم مقام مدیر طراحی  –4
با متراژ  شهر نجف اشرف(رض) آموزشی شهید محراب،فرهنگی،مذهبی

 .هشتاد هزار متر مربع بنا
کنترل طراحی سازه و نظارت بر اجراي سازه شبستان باالسري ضریح  -5

 مطهر حرم امام علی(ع) در شهر نجف اشرف .
گروه سازه پروژه فرهنگی،مذهبی، مدیردستگاه نظارت و مسئول -6

متر مربع بنا  35000با متراژ در افغانستان  شهر کابل (ص)لنبییناآموزشی خاتم 
. 

 1381-1383 شرکت یاس مدینه نور
شهرستان نجف  4واحدي مسکونی یاس 300ریاست کارگاه مدیر پروژه و -1

 .آباد
  .مسئول نمایندگی دفتر شرکت در شهرستان نجف آباد -2

شرکت توسعه فضاهاي 
  فرهنگی

1381-1379 

 .پیام انبار  مسئول نظارت پروژه سراي در راه ماندگان -1
 .مدیر پروژه سراي سالمندان شهید رجایی -2
 .نظارت سراي سالمندان شهید رجاییستگاه دمسئول  -3
 .باب پارك در تهران دهبر اجراي نظارت  -4

شرکت تعاونی مسکن 
 سامانه گستر

  )طریق القدس(
1380-1377 

 .شهرستان آمل(س)واحدي مسکونی فاطمه الزهرا  320ریاست کارگاه  -1
 6ریاست کارگاه مجتمع فرهنگی تفریحی فدك بابلسر به مساحت   -2

 .هکتار



 .در تهران (عج)واحدي مسکونی اباصالح  80کارگاه  ریاست -3
 در تهران. (ع)واحدي مسکونی حضرت امیر 70ریاست کارگاه  -4
به  ریاست کارگاه مجتمع فرهنگی تفریحی غدیر در شهرستان کرج -5

 هکتار . 10مساحت

شرکت ساختمانی 
  سنوفرگ

1377-1375 
        

 .در بیجار  ف آب سد تالواردفتر فنی پروژه تونلهاي انحراو کارمند  مسئول 

شرکت تعاونی مسکن 
 جم  دیبا سازان

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  1386 1379

نتاکنو 1377 ---------------  150000طراحی یا کنترل طراحی سازه به متراژ تقریبی و بالغ برمشاوره فنی و   
   .متر مربع

 

 :فعالیت هاي متفرقه انجمن هاي مهندسی و همکاري با  _اه
 . و اجرا  نظارت ،طراحی در رشته هاي :  1داراي پروانه اشتغال پایه  ،سازمان نظام مهندسی استان تهران  عضو -1
 .عضو انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران  -2

 
 4واحد  -18پالك  -کوچه شهید ایرانی-فرحزاديشهید خیابان  -شهرك غرب –تهران  :  درسآ
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Email:mehrabanish@yahoo.com      


