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                                                                                                                                  مشخصات فردي -1

 

 1265تاریخ تولد :  2365086533کد ملی : 
 : کاوهنام 

 زارعینام خانوادگی:  

 ءالدیننام پدر : بها انباخترمحل تولد:  1825شماره شناسنامه: 

 85131815663تلفن تماس: 
جا،، کوهاه موسای،    سنندج، خیابان جاام نشانی محل سکونت: 

 18ساختمان شاهین، واحد 

 85131815663تلفن تماس ضروري:  Kave_zarei@yahoo.comپست الکترونیکی: 
 

 

  سوابق تحصیلی -3

 معدل
 کشور/ شهر 

تحصیل محل  
 نام واحد آموزشی

 فراغتسال 

 از تحصیل
 گرایش

رشته 

یتحصیل  

مقطع 

یتحصیل  

30/16 یدانشگاه آزاد اسالم ایران/ سنندج   لیسانس عمران عمران 1208 

10/10 / دبیامارات متحده    Heriot watt اه دانشگ  عمران سازه 1205 
فوق 

 لیسانس

02/10  ایران/ تهران 
ی دانشگاه آزاد اسالم

 واحد تهران مرکز
سازي راه 1251

Pavement 
 دکترا عمران

 

 ها مسئولیت -2

 ردیف عنوان

3125مدرس دانشگاه از سال   1 

 3  1258کارشناس رسمی دادگستري از سال 

1208عضو سازمان نظام مهندسی استان کردستان از سال   2 

1201مهندسی کردستان عراق سلیمانیه از سال عضونظام   1 

1205عضو سازمان نظام مهندسی استان دبی )امارات متحده( از سال   6 

1206از سال  مدیر عامل شرکت هیدروسازان سابات  5 

1200از سال  مدیر عامل شرکت مشاور تدبیر سازه سابات )راه و ساختمان(  1 

1253از سال  زه آزمونرئیس هیئت مدیره مشاور ژئوتکنیک سا  0 

1256از سال  ساز ایرانمسئول و صاحب امتیاز ماهنامه تخصصی راهمدیر   5 



2 

 

 

 سوابق شغلی -1

 ردیف عنوان محل خدمت

ردستانهاي راهسازي استان ککارشناس دفتر فنی پروژه جهاد نصر کردستان  1 

کامیاران-ههار بانده سننجمسئول کارگاه  جهاد نصر کردستان  3 

شاراشرکت مهندسین مشاور م مریوان-ناظر پروژه کامیاران   2 

دبیر سین مشاور تمهنشرکت 

 سازه سابات
واحدي بیستون کرمانشاه 2588مدیر پروژه   1 

دبیر شرکت مهندسین شاور ت

 سازه سابات
واحدي مهر مولوي جوانرود 068مدیر پروژه   6 

Brayan شرکت   داغجاده توریستی قرهوژه مدیر پر   5 

Brayan شرکت    1 در امارات Liwaکارشناس پروژه شهر  

 شرکت مشاور هیدروپارس

 طرح و شرکت مشاور دزآب
هاي بانک جهانی در استان کردستانناظر پروژه  0 

 Subway 2طقه مدیر پروژه اصالح شبکه آب سلیمانیه عراق من شرکت  5 

دبیر شرکت مهندسین شاور ت

ه ساباتساز  
سطح سنندجهاي غیره،مدیر پروژه طراحی تقاطع  18 

 

 


