
حسام حسن زاده   

  03/3713731متولد : 

 جنسیت : مرد

 وضعیت نظام وظیفه : معافیت تحصیلی

 وضعیت تاهل : مجرد

 0ط - 0پ  -متری فرهنگیان   43-زعفرانیه  -آدرس : تبریز
 

 سوابق تحصیلی
(8831-8811دیپلم ریاضی و فزیک)   دیپلم :   

(8831-8831کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی تبریز)  کارشناسی :  

سازه دانشگاه —دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمرانکارشناسی ارشد :  

 سراسری تبریز

دوره های کاربردی :   

 دوره خبر نگاری ) کانون روزنامه نگاران استان آ.ش (   

 از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار  HSE-MSمدرک 
 دوره های امداد و نجات  ) مقدماتی ، حوادث ، تصادف و... ( هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 

 دوره های فنی و حرفه ای
  -حسابداری -برنامه نویسی -  8رایانکار درجه   - 1رایانه کار درجه  -گودبرداری 

بازرسی  -نظارت بر اجرای ساختمان های بتنی -متره و برآورد    -تعمیرات سخت افزار 

 VT-MTجوش 

 پیشینه شغلی
8831الی تیر   8838تیر  

خیابان قانون ( -اداری صبا ) تبریز -مجتمع تجاری              

8831الی شهریور  8831تیر   
جاده تهران( 1کیلومتر  -فاز اول  پارک آبی هلیا  ) تبریز               

8831الی شهریور  8831اردیبهشت    
و....811کمک نقشه برداری زمین های کشاورزی  و اجرای ماده               

 سوابق آموزشی و پژوهشی

مدرس دروس اعتکاف علمی بسیج دانشجویی  -استاد یار دروس دانشگاهی دانشگاه آزاد تبریز   

مدرس کارگاه های آموزش  -تدریس اصول اولیه امداد و نجات در مدارس و دانشگاه های استان 

 نرم افزاری در مراکز  رشد 

 

 مختصری از من

 اطالعات تماس

 شماره تماس :

               93811113893  

 رایان نامه :
admin@dcivil.ir 

 وبگاه :
Dcivil.ir 



 افتخارات

8831 
 دبیر هسته علمی عمران

) علمی و تخصصی رشته مهندسی عمران (عضو هیئت تحریریه نشریه لنگر   

8838 
 دبیر هسته علمی عمران

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز مسئول علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی   

 دبیر برگزاری کارگاه آموزشی مسابقات ماکارونی

آذر ماه  -مسئول بازدید علمی سیمان صوفیان   

اسفند ماه  -مسئول بازدید علمی سد ارس   

) علمی و تخصصی رشته مهندسی عمران (سردبیر نشریه لنگر  

8831 
آبان  ماه  -دبیر اولین همایش ملی پدافند غیر عامل دانشجویی   

هسته علمی برگزیده استانی بسیج دانشجویی    -دبیر هسته علمی مهندسی عمران   

 مدیر اجرایی نشریه الگوریتم ) نشریه برگزیده استانی بسیج دانشجویی(

 نایب دبیر کانون هالل احمر دانشگاه ازاد اسالمی تبریز

شهریور  ماه -مسئول گروه عمرانی اردو های جهادی دانشگاه ازاد اسالمی تبریز   

تیر ماه  -مسئول بازدید علمی مترو تبریز    

اردیبهشت ماه  -مسئول بازدید علمی پسماند تبریز و محیط زیست    

اذر ماه  -مسئول بازدید علمی سیمان صوفیان    

دبیر برگزاری کارگاه آموزشی مسابقات بتن    

8831 
) برگزیده کشوری جشنواره نشریات دانشگاهی ( و ) برگزیده سردبیر و مدیر مسئول نشریه لنگر 

 استانی (

)مقام چهارم  کشوری جشنواره نشریات دانشگاهی ( و )مقام دوم مدیر اجرایی نشریه الگوریتم  

 استانی (

 نایب دبیر کانون هالل احمر دانشگاه ازاد اسالمی تبریز
مسئول علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز    

) مقام سوم نشریات دانشگاه های ازاد استان ( و )مقام اول نشریات  مدیر اجرایی نشریه الگوریتم نویز

 در جشنواره استانی بسیج دانشجویی ( 

 مدیر مسئول و سردبیر برتر نشریات علمی در دانشگاه های آزاد استان 
امین دوره مسابقات ملی بتن ایران  81مدیر تیم های بسیج دانشجویی در   

 11ام از بین  81و کسب مقام 

 نرم افزار ها

Adobe indesing 

Civil 3d 

Etabs 

 
Internet 

 
Photoshop 

 
Microsoft word 
 

Microsoft publication 
 

Microsoft exel 
 

Microsoft PowerPoint  
 
 
 
 
 

 

 انگلیسی 

 ترکی

 فارسی

 عربی

     

     

     

     

     

     

     

     

 زبان

     

     

     

     

 نقاط قوت رفتاری
 ارتباطات قوی                   مشتری مداری                           

 تاثیرگذاری در مذاکره       تدبیر / فهم سیاسی

 رهبری                              کار تیمی

 مسئولیت پذیری و پاسخگویی

 استراتژی محوری )تفکر راهبردی (

 مشاهده الکترونیکی به روز این رزومه:


