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  )رزومه ( 
  

   عمران و دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي و مديريت ساخت، مهندسيداراي مدرك  پورنويد سليمانياينجانب 
  .باشم ساختمان و ابنيه مي متره و برآوردمدرس و كارشناس 

  
  

  :مدارك 

 )دانشگاه آزاد اسالمي اهواز( عمران  - كارشناسي عمران )1
 )دانشگاه آزاد واحد كرج(مهندسي و مديريت ساخت  -دانشجوي كارشناسي ارشد  )2
 )اي كشورسازمان آموزش فني و حرفه( گواهينامه مهارت متره و برآورد )3
 )خانه عمران(هاي ساختماني مترور پروژه )4
 )عمران خانه(افزار تكسا ت با استفاده از نرمكاربرد كامپيوتر در متره و برآورد و تهيه صورت وضعي )5
 عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خوزستان )6
 اي آمريكاعضو جامعه مترورهاي حرفه )7

 
  

  : يكتب تاليف
  )1مترور ( -هاي عمراني اصول متره و برآورد در چرخه پروژه  )1
 )2مترور (  -همراه با نقشه ها و عكس هاي اجرايي   - اصول متره وريزمتره ابنيه   )2
 )3مترور (  - NSPنوين متره ساختمان به روش اصول  )3
 )5مترور (  - )رسته ساختمان و ساختمان صنعتي( 1392بهاي ابنيه سال اصول متره و برآورد بر اساس فهرست )4
 )8مترور ( -دستيار مترور  )5

  

  :كتب در دست تاليف 
  4مترور -اصول متره و ريزمتره پروژه  )1
 6مترور -) تاسيسات ساختمان(اصول متره و ريزمتره  )2
 7مترور -) راه سازي(اصول متره و ريزمتره  )3



 اصول اجرايي ساختمان هاي فلزي و بتني )4
  ساختمان اصول نقشه كشي و نقشه خواني )5

  

  : تدريس و برگزاري سمينار و كارگاه آموزشيسوابق 
  

  تدريس دوره مترور پروژه هاي ساختماني در آموزشگاه خانه عمران )1
 آموزشگاه خانه عمراندر  تدريس دوره آموزش تكسا )2
 زستانسازمان نظام مهندسي ساختمان استان خو NSPاصول اجرايي متره سازه ساختمان به روش آموزشي برگزاري سمينار )3
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان  NSPساختمان به روش و برآورداصول اجرايي متره  آموزشي كارگاهبرگزاري  )4

 زستانخو
  

  :سوابق كاري 

 سال 2مسئول دفتر فني و مترور شركت فني و مهندسي بنيان افروز جنوب به مدت  )1
 هاي ساختماني بتني و فلزي سرپرست كارگاه و نماينده شركت فني و مهندسي بنيان افروز جنوب در پروژه )2

 سال 2به مدت 
 )گلستان(سرپرست كارگاه و مجري در پروژه ساختماني بتني شخصي واقع در اهواز  )3
 )كيانپارس(سرپرست كارگاه و مجري در پروژه ساختماني فلزي شخصي واقع در اهواز  )4
 ده دفتر فني و مهندسي پرلينناي خوزستان و نمايمترور پروژه شركت برق منطقه )5
 مترور پروژه بنياد مسكن انقالب اسالمي خوزستان )6
 مترور و ناظر در شركت پيمانكاري ياران جنوب كوشك )7
 مدرس متره و برآورد آموزشگاه خانه عمران )8
 مدرس متره و برآورد آموزشگاه مجتمع فني تهران )9

                                                                                  ارائه مقاالت متعدد در زمينه متره سازه ساختمان در نشريه پيام ساختمان )10
  پورنويد سليماني                                                                                                                 

  مدرس و كارشناس متره و برآورد                                                                                                              
     0916-317-4255      :شماره همراه  

    navid.metror@gmail.com: آدرس الكترونيكي
 www.nsp-estimator.ir                                                                          : آدرس وب سايت


