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 ........ مـشــاورـتـرم ــحــیـن مــدســنـمه     

 الم :ــاسـب        

ــ  ــ تراماًـاحـ ـــش ۀرزومـ ـــجـاين صيـخـ ــ  ب ـانـ ــجهـ ــای مکاری ـهـ ــروها هـ ـــ  پدر پـ ـــما تـحــ ـــاور  یــ آ  مــشــ

 ردد:ــگـمی الــارسبحـضـوراا، ــرمانشـک ، واقع در اســتـا مـحــتـرم

 ردی :ــفات ـصـخــشـم  ـــ     

    هلمتأ وضعیّ  تأهـل:            کرمانشاا :کون  ـوسمحل تولد        1349  ولد :ـتاريخ ت       اتـیـآرش ب م ونام خانوادگي :نا    

  ی  :ـلـیـصـحـق تـوابــس  ـــ   

 ( 1372 درک ـذ مـال اخـس –ف ـريــــتي شـعـنـاا صـگــاز دانش ) عمرا  -لیسانس عمرا  -1 

 (  1375 درکــذ مــال اخـس –را  ــ  ايـعـنــلم وصــعاا ـگــاز دانش ) گرايش سازا -فوق لیسانس عمرا  -2 

   ی :ـشـژوهـی پـمـلـق عبواــس ـــ           

 تاکنو  1376از سال  دانشگاا رازی کرمانشاا تدريس دروس تخصصي عمرا  در -1 

 گاا رازی ــي مهندسي دانشـنـدۀ فـکـشي دردانشـو پژوهعمرا  تخصصي مقاله  20ارائه حدوداً  - 2 

 کدۀ فنـــي مهندســـي ،ـــــرا  دردانشـــــمـللي مهندســـي عـــــگرۀ بـــین المـــــن کنـمیــــتــفـارائـــه و ـــاه مقالـــه دره - 3 

  1385سال  -دانشگاا تربی  مدرس

 اا رازی کرمانشاا گـي دانشـژوهشـاون  پـوب درمعـارائه سه طرح تحقیقاتي پژوهشي مص - 4 

  ی :ـرایــق اجـوابــس ـــ        

 ي ( ـراحـــط 1 ۀـپاي ارت ،ــظـن 1 ۀايـپ اا )ــرمانشـکتا  ـما  اسـاختـسندسي ــام مهـنظسـازمـا  ال ـعـوفـضـع – 1 

 ما ــتـاخـس دسيـنـام مهـظـا  نـازمــس 27 ۀادـناس مــارشـک – 2 

 مشهد(  ـ پـژوهاب شرقاور ـمش ینتا  کرمانشاا ) مهندسـاس صنـعتي هایهـرکــششرک  های روها ـپ ، ارتـظـر نـتــ  دفـرپرسـس – 3 

 ( تهرا  ـ هـعــوسـرتــجـمهندسین مشاور ف ) استا  کرمانشاا CNGاحداث جايگاههای  ۀپروه ، ارتـظـر نـتـ  دفـرپرسـس – 4 

 (  تهرا  ـیرـمهندسین مشاور تج نشاا )کرما شهربزرگ تاالر  ۀپروه ، ارتـظـر نـتـ  دفـرپرسـس - 5 

 ( تهرا  ـ ايرا مشاورپژوهشهای ساختماني  ینمهندس اا )ــن کرمانشـتگاا راا آهــايس ، ارتـظـر نـتـ  دفـرپرسـس - 6 

 تهرا ( ـ مارا  ايرا ـنظارت براحداث فاز دوم ترمینال مسافربری فرودگاا کرمانشاا )مهندسین مشاور گروا مع - 7 
 تهرا ( ـ فرودگاا کرمانشاا )مهندسین مشاور گروا معمارا  ايرا  و ايمني زمینيترمینال مسافربری  ، پروهۀ توسعۀارتـظـر نـتـ  دفـرپرسـس -8 

  ـ کرمانشاا(  ـاخـه سـايـراز پـمهندسین مشاور ف پار وـشرک  مهندسي اس )را و اجـازی ــراحي ومقاوم سـط ۀاورا درزمینـمش – 9 

 رو(ــیـه وزارت نـه بـتــوابس رب )ــي غـوزشــع آمـمـتـمجي ، ـنــتر فــدف اورا ونظارت درـمش – 10

 (ازما ـس ددـازی وساختماني متعـروها های راهسـپه یـارت عالـنظ اا )ـتا  کرمانشــرداريهای اسـهــمدير عمرا  سازما  همیاری ش - 11

         ..( .ابنیه و راا وی نظارت براجرای پروها ها س کرمانشاا )درشهرک پردي رتشا ک  تعاوني مسکنمدير دفتر فني شر - 12

 تهرا  (  ـاد ـعادت آبـ) س واحد مسکوني بانک مل  101سرپرس  کارگاا پروها  -31

 ( تهرا  ـ ـبزرگراا شیخ فضل اهلل نوری  دانشگاا شهید بهشتي تهرا  ) ، آموزشي –سرپرس  کارگاا ساختما  اداری  -14

 تهرا  (  ـ فرحزاد ) سرپرس  کارگاا خوابگاا دانشجويا  ،دانشگاا شهید بهشتي تهرا  -15

 اری(ـتــندس رفــمه )بخش خصوصي ـ را ــته ۀیـرانـفــزع، تـجــاری در  مسکوني ۀقـبـط 71 و 19 سرپرس  کارگاا ساختما   -16

 (بری اادارا راا وتر ) های متعدد احداث راههای روستايي وشهریپروها  برنظارت  -17

 رود ــوانــوشبکه توزيع آب شهرستا  جنظارت پروها خط انتقال  -18

 (  81سال  پیمانکار : شرک  سريع سازا  کرمانشاا ، خط انتقال فاضالب شهرستا  خسروی )سرپرس  کارگاا پروها  -91

 به شهرداری کرمانشاا (  وابسته شهر کرمانشاا ) همکاری فعال با مرکز مطالعات وبرنامه ريزی -20

 اشرک  ساختماني مرواريد جیحو  کرمانشاا وسرپرس  کارگاههای ساختماني واجرای پلهای متعددبهمکاری  -21

 پروها های متعدد ديگر در بخش راهسازی ، ابنیه و خطوط انتقال گاز وآب و.....و نظارت بر اجرا  ،ساخ طراحي ، -22
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