
 بسمه تعالی

 نام : میثم

                                                                                                            نام خانوادگی : نوری

  1368تاریخ تولد : 

 4380072371شماره شناسنامه : 

 رک تحصیلی :امد

 1389سال  -آزاد اسالمی واحد تاکستاندانشگاه –ی نقشه کشی معماری کاردان 

 1391سال  –زنجان  –آزاد واحد ابهر دانشگاه  –ماری عکارشناسی مهندسی تکنولوژی م  

  1393سال  –لوم و تحقیقات تهران عآزاد اسالمی واحد دانشگاه  –کارشناسی ارشد مهندسی معماری 

........................................................................................................................................................................ 

  1395سال  –علمی بسیج نخبه  

  عضو سازمان نظام مهندسی استان قزوین 

   مدرس نرم افزار هایREVIT Architectural – Auto Cad 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

  خدمت : پایان خدمت وضعیت 

  ارای فرزند دوضعیت تاهل : متاهل 

  سال  10کار بدون بیمه  هسابق –سال  3سوابق کاری : بیمه 

  : 09127897351شماره تماس 

........................................................................................................................................................................ 

 سوابق اجرایی : 

 1397تا  1395 –گروه معماری و سازه مسئول  –تتیس ات ساختمان عشرکت مدیریت یکپارچه اطال 

 1395تا  1394 –ئول دفتر مس –ان آذین رشرکت مهندسی نقشینه معما  

  1394تا  1393 –کارگاه سرپرست  –فرهنگسرای شهر زنجان پروژه  –شرکت عمرانی آشیانه آبی الموت 

  1393تا  1392 –کارگاه سرپرست  –شهر زنجان  کتابخانهپروژه  –شرکت عمرانی آشیانه آبی الموت 

  1392تا  1390 -کارگاه سرپرست  –شهر زنجان  مجموعه ورزشی مادران و کودکانپروژه  –شرکت عمرانی آشیانه آبی الموت 

 1390تا  1386 –سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین  -استخر های آبیاری پیمانکار پروژ های الینینگ و  

......................................................................................................................................................................... 



 تخصص ها :

  به اجرای سازه های بتنی و فلزی و ...تسلط 

  2و  1تسلط کامل به نقشه های فاز  

  تسلط به تولید و ساخت الینینگ 

  تسلط کافی به نقشه برداری و کار با دوربین نقشه برداری 

  تسلط کافی به UTM , GPS   

  تسلط کامل به نرم افزارAtodesk Revit  ( 2و  1مدلسازی سه بعدی فاز ) 

  م افزار تسلط کامل به نرAuto Cad   نقشه کشی معماری 

  تسلط کامل به کار با کامپیوترInternet  ،Power point  ،Microsoft word ،Photoshop 

...................................................................................................................................................................... 

 افتخارات :

 ات صنعت ساختمان عداور اولین فستیوال و کنفرانس مدلسازی اطالBIM  1396اسفند  –تهران 

  ن اطالهات صنعت ساختمان در ایران نفر برتر مدلسازا 8جزو 

...................................................................................................................................................................... 

 سوابق طراحی معماری 

 1392سال  –جموعه اداری کارگاهی و محوطه شرکت کارخانجات صنایع مفتولی زنجان طراحی م 

  1391-طراحی طرح پیشنهادی پارک مشاهیر شهر ابهر  

 و  تعداد سه  ه گنبد کوهین ،طراحی یادمان های شهدای گمنام استان قزوین ) تپه باستانی اقبالیه ، شهدای شهر آوج ، شهدای یل

  1395تا  1394کارفرما : بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس  دیگر .....( مورد

  1397تا  1388  - طرح معماری پایان نامه ارشد و دکتری رشته مهندسی معماری با کاربری های مختلف 100طراحی  

  طراح مبلمان های شهری در شرکت ها و شهرداری ها 

 معماری مدلساز  –و مبلمان  2و  1تمان و عناصر فاز طراح و مدلساز ساخBIM 

 ژه های زیر :پرو BIM و سازه معماریمدلسازی 

مرکز تجارت جهانی فرش نجف آباد اصفهان ،  نبی اکرم بیمارستان امام حسین کرمانشاه ، بیمارستان هاجر شهر کرد ، بیمارستان

، مجتمع  M,Dآفتاب کیش بلوک مع مسکونی شهر تبریز ، پروژه برج حکیم تهران ، ساختتمان اداری بیمه پاسارگارد تهران ، مجت

مسکونی پیکان شهر تهران ، مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه آزاد واحد قزوین ، مدلسازی بانک مدل های تجهیزات ساختمانی 

 روف در ایران در گروه های معماری ،مکانیک ، برق، عمران و ..........عشرکت م 20

................................................................................................................................................................... 

 


