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 . اطالعات عمومی :1

 ویسی  نام خانوادگی : میالد  نام :

 معافیت )سه برادری( وضعیت نظام وظیفه :  سال31 :سن 

 کرمانشاه  محل تولد: گیالن رشتمحل سکونت ) منطقه حدودی ( : 

 کارشناسی ارشد سطح تحصیالت :  16115321451  شماره تلفن همراه : 

 miladveisi66@gmail.com ایمیل :  113-33532264  شماره تلفن ثابت :

 مجرد وضعیت تاهل :  شیعه مذهب: 

 

 . سوابق تحصیلی : 5

دانشگاه محل  مقطع رشته تحصیلی ردیف

 تحصیل

رتبه در 

آزمون 
 سراسری

تاریخ 

 شروع

 معدل تاریخ اتمام

 52/14 1365 1361 1115 گیالن کارشناسی ارشد سازه -مهندسی عمران 1

        
 

 



 سوابق تدریس :. 3

 سال  5( به مدت  Etabsسابقه ی تدریس در دانشگاه جهاد دانشگاهی رشت) بتن و .1   

 سال1سابقه ی تدریس در دانشگاه آزاد مهرآستان )مقاومت مصالح( به مدت .5   

 دکتر سعیدپورزینلی ودکتر آرش بهار در دروس    دکتررضا صالح جاللی و /سال1دکتر نصرت اله فالح در مقطع کارشناسی ارشد)اجزا، محدود (به مدت  ی دستیار.سابقه ی 3   

   سال5مقاومت مصالح و تحلیل سازه و ایستایی به مدت    

 سال3به مدت  شعبه رشت (( در آموزشگاه مجتمع فنی تهرانEtabs , safe , sap سابقه ی تدریس نرم افزار های .1   

 

 داخلی وخارجیمقاله بین المللی و ملی در کنفرانس های معتبر  3دارای   

 

 

 

 

 

 

 



 بق طرح،نظارت و اجراسوا.1

نوع قالب های مورد  سیستم سازه و سقف سمت در پروژه شرکت نام پروژه ردیف
 استفاده جهت قالبندی

تعداد  متراژ پروژه
 طبقات

تاریخ آغاز 
 اسکلت

اتمام تاریخ 
 اسکلت

مرکز تجاری هپی  1
 مارت

ناظر فنی و طراح  شرکت رادمان
 مقاومساز

سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی و 
 دیواربرشی

 سقف هالوکور

 قالب فلزی
 اسکافولد

111,11 

 مترمربع

 -- 1361 سقف2

  شرکت رادمان کارخانه هپی لند 5

 طراح و ناظر فنی

سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی و 

 سقف هالوکور، دیواربرشی

 قالب فلزی

 اسکافولد

4211  

 مترمربع

 -- 1362 سقف3

3  
 ران هپی لندورست

 
 شرکت رادمان

 
 طراح و ناظر فنی

 سیستم قاب خمشی بتنی
 سقف هالوکور

 قالب فلزی
 اسکافولد

1311 

 مترمربع
 

 
 سقف1

 
1363 

 
-- 

 

ساختمان مهندس  1
 جدی نیا

 مقاومسازی( طراح) شرکت بهراد پارس
 فنی و ناظر

سیستم دیوار برشی به همراه 
 قاب خمشی بتنی

-- 1311 

 مترمربع

4 

 سقف

1363 -- 

دفتر فنی برادران  ساختمان علی  2
 ویسی)رادمان(

پیمانکار  –طراح 

 اسکلت

 سیستم قاب خمشی بتنی
 تیرچه بلوک

 1531 چوب

 مترمربع

 1361 1356 سقف 3

دفتر فنی برادران  ساختمان اهورا 3
 ویسی)رادمان(

 -ناظر-طراح
 پیمانکار اسکلت

 سیستم قاب خمشی بتنی
 تیرچه یونولیت

  1211 چوب

 مترمربع

 1363 1361 سقف 2

 سیستم قاب خمشی بتنی ناظر دفتر فنی کسری ساختمان ایزدپناه 4
 تیرچه یونولیت

 1111 چوب

 مترمربع

 1363 1362 سقف 2

بازار فرش  اول فاز 5

 گیالن

دفتر فنی برادران 

 ویسی)رادمان(

کنسولی با سقف سازه سیستم  مدیر پروژه-طراح

 فضاکار . اتصال تک پیچ

--- 211 

 مترمربع

 1363 1363 سقف 1

فاز دوم بازار فرش  6
 گیالن

دفتر فنی برادران 
 ویسی)رادمان(

سیستم قاب خمشی بتنی)با دهانه  مدیر پروژه-طراح
 متری( 11

 سقف تیرچه بلوک

 5311 چوب

 مترمربع

 ؟؟ 1363 سقف 1

نمایشگاه موقت  11

 هپی لند

کنسولی با سقف سازه سیستم  ناظر فنی -طراح  شرکت رادمان

 فضاکار . اتصال مرو

-- 321 

 مترمربع

 1362 1362 سقف 1

دفتر فنی برادران  ساختمان واله 11
 ویسی)رادمان(

سیستم قاب خمشی بتنی)با دهانه  مدیر پروژه-طراح
 متری( 11

 سقف تیرچه بلوک

 چوب
 داربست

121 

 مترمربع

 1363 1363 سقف1



ساختمان مسکونی  15

 مهندس آبتین

دفتر فنی برادران 

 ویسی)رادمان(

-طراح مقاومساز 

 مجری

 411 چوب قاب خمشی بتن آرمه

 مترمربغ

سقف 1

بهمراه 
یک 

سقف 
 مازاد

 

 
1364 

 

 
 

ساختمان مسکونی  13
 غریبی

دفتر فنی برادران 
 ویسی)رادمان(

 1211 چوب ساده با دیواربرشیسیستم قاب  طراح سازه یوبوت

 مترمربع

  1364 سقف3

ساختمان مسکونی  11

 امینپور

دفتر فنی برادران 

 ویسی)رادمان(

 511 چوب سیستم قاب خمشی طراح سازه یوبوت

 مترمربع

  1364 سقف3

سازه  بتنی و  12
 فوالدی

 1بیش از  -- انواع مختلف طراح و اجرا دفتر برادران ویسی
میلیون 

 مترمربع

تا  1 از

53 

 سقف

 64تا  56از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . تجربیات خاص در اجرای اسکلت 2

 

 متراژ پروژه سیستم خاص استفاده شده در پروژه سمت در پروژه شرکت نام پروژه ردیف

مرکز تجاری هپی  1
 مارت

ناظر فنی و طراح  شرکت رادمان
 مقاومساز

سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی و 
 سقف هالوکور،دیواربرشی

11111 

سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی و  طراح و ناظر فنی شرکت رادمان کارخانه هپی لند 5

 سقف هالوکور،دیواربرشی

4211 

 سیستم قاب خمشی بتنی طراح و ناظر فنی شرکت رادمان رستران هپی لند 3

 سقف هالوکور

1311 

 

بازار فرش  اول فاز 1
 گیالن

دفتر فنی برادران 
 ویسی)رادمان(

کنسولی با سقف سازه فضاکار . سیستم  مدیر پروژه - طراح
 اتصال تک پیچ

211 

نمایشگاه موقت هپی  2
 لند

کنسولی با سقف سازه فضاکار . سیستم  ناظر فنی -طراح  شرکت رادمان
 اتصال مرو

321 

ساختمان مسکونی  3
 مهندس آبتین

دفتر فنی برادران 
 ویسی)رادمان(

 411 آرمه قاب خمشی بتن مجری-طراح مقاومساز 

ساختمان مسکونی  4
 غریبی

دفتر فنی برادران 
 ویسی)رادمان(

 1211 سیستم قاب ساده با دیواربرشی طراح سازه یوبوت

ساختمان مسکونی  5
 امینپور

دفتر فنی برادران 
 ویسی)رادمان(

 511 سیستم قاب خمشی طراح سازه یوبوت

 

 

 

 

 



  ابزار و نرم افزار :.3

Etabs, Safe , Sap ,Aouto Cad,Word, Matlab , Excel /) مد نظر است( پیشرفته تمامی موارد ذکر شده در سطح 

 .زبان4

 Advanceکانون زبان در سطح آموزشگاه انگلیسی / پیشرفته / شرکت در کالس های زبان انگلیسی 

 


