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 حسن فراهانيمهندس  مختصر رزومه 

  : مشخصات فردي •
- : نام پدر  - 3 حسن:  نام - 2  فراهاني: نام خانوادگي  - 1   
1348:  تاريخ تولد  - 6 تهران:  محل صدور شناسنامه- 5  - :شماره شناسنامه  - 4   
متاهل:  وضعيت تاهل  - 9 مرد:     جنس - 8  تهران: محل تولد  - 7   

ايران:  تابعيت -12 شيعه  -اسالم:  دين -11  2: تعداد فرزندان  -10   
:   خدمت زير پرچم  -com.gmail@48hfarahani  13: ايميل ،  09123905772تلفن همراه  استان تهران،  : نشاني -14  

 پايان خدمت
  

  : تحصيليسابقه  •
 ).M.Sc)(1393مرداد سال (سازه  -كارشناس ارشد عمران -

 )ورزقان - اهر: مطالعهموردي(تغييراتپوستهزمينواثراتĤنبرطراحيسازه: عنوان پايان نامه 
سـاعت آمـوزش علـوم نقشـه بـرداري       800حدود بـيش از  )(.M.Sc)(1391سال )(اتمام دوره هاي پودماني(كارشناس ارشد پودماني نقشه برداري -

 ) پيشرفته و در انتظار آزمون جامع
 بررسي نقاط قوت و ضعف ساختمان ايستگاههاي نقشه برداري بر اندازه گيريها: عنوان پايان نامه 

 ).B.Sc) (1377سال (كارشناس عمران راه و ساختمان -
 )1395از مهرماه سال (برداريدانشجوي كارشناسي مهندسي تكنولوژي نقشه  -
 )1374سال ) (آموزشكده نقشه برداري(كاردان نقشه برداري -
 )1368سال (ديپلم رياضي و فيزيك -

  

 :) مهارتها(سابقه كار و تجربه •

 )سازمان نظام مهندسي استان تهرانبرگزيده(در رشته عمران 1394اسفندماه سال  5جشنواره خواجه نصرالدين طوسي مهندس نمونه -
 سال سابقه كار كارشناسي، اجرايي و مديريتي در سازمان نقشه برداري كشور 22 داراي -
 )1385لغايت  1382سال  از (نائب رئيس هيئت مديره تعاوني مسكن سازمان نقشه برداري كل كشور -
در مسائل فني امور اجرايي پروژه و مشاور )لغايت ادامه دارد 1394از سال (هيات مديره تعاوني مسكن سازمان نقشه برداري كشورعلي البدل عضو  -

  .هاي عمراني تعاوني
 ))لغايت ادامه دارد 1378از سال (عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و كارشناس پايه يك رشته عمران -
 )ادامه داردلغايت  1392از سال ) : (27كارشناس رسمي ماده (رشته عمران نظام مهندسي) عمومي(كارشناس رسمي -
 )لغايت ادامه دارد 1395 مهر از سال()بازرسي فني(اس كنترل كيفيت خدمات مهندسيكارشن -
از اواسطسال (شهر تهرانبافت فرسوده  10و  9تيم كنترل مضاعف و خدمات مهندسي مناطق سرپرست ناظر ويژه رشته عمران نظام مهندسي و  -

 )1393سال  لغايت تيرماه 1392
از اواسط سال (تيم نظارت كنترل مضاعف و خدمات مهندسي رشته عمران نظام مهندسي در كانون مهندسين شهرستان اسالمشهراصلي عضو  -

 )1393سال تيرماه لغايت  1392
 )لغايت ادامه دارد 1374حداقل از سال ()مرتبط با كار و فعاليت عمراني(آشنايي و كار با نرم افزارهاي تخصصي -

 

 
 

 رزومه كاري و تحصيالتي



 

٢ 

 آموزشهاي تخصصي و مهارتيگذراندن هزاران ساعت  -
 عضو فعال بسيج سازمان نقشه برداري كشور و عضو بسيج مهندسين استان تهران -
 مشاور افتخاري در فرمانداري اسالمشهر -

 

  :سابقه علمي و دوره هاي آموزشي  •

 )و موسسه سرا دكتر خلوتي 808برداري، موسسه آموزشكده سازمان نقشه (و همكاري با موسسات آموزشي )لغايت ادامه دارد 1393از سال (مدرس دانشگاه - 
 گذراندن چندين هزار ساعت دوره هاي آموزشي مرتبط با كار و فعاليت عمراني -
 حضور در بيش از ده سمينار و كنفرانس تخصصي مرتبط با كار و فعاليت عمراني -
 دودي از مقاالت تخصصي در همايش و فضاي مجازيارائه تعداد مح -

 

o فضاي مجازي و انجمنهاي تخصصي  فعاليتهاي شاخص در:  

رشته عمران و تمركز و ايجاد آرشيو مناسب عمراني بر اساس نيازهاي متخصصين و دانشجويان اين رشته طي حوزه علمي گرايش در راستاي تخصص 
 ميليون بازديد هشتمورد و معادل بيش از  2000با بيش از دوازده هزار پست مفيد و بازديد متوسط روزانه  )لغايت ادامه دارد 1388از سال (چندين سال

  .شدهاست تالشهاي خوبي انجام داده )تاكنون
  

 )ir.48hfarahani.www(صاحب وب سايت تخصصي با عنوان مهندسي عمران راه و ساختمان  -1
 )com.civilstars.www(رز  فعال و مدير ارشد سايت تخصصي مهندسي عمران با نام سيويل استا -2
 )com.iransaze.www(فعال و ناظر سايت  تخصصي مهندسي عمران با نام ايران سازه   -3
 )ir.kanoon-i.www(يا  )com.kanoon-i.www/(مهندسين اسالمشهر و سايت  تخصصي آن  )انجمن(عضو فعال در كانون -4
 )com.808civil.www(808تيم خبري تحليلي عضو  -5
 )com.ir-isce.www(عضو انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران  -6
 )ir.issge.www( نقشه برداري يمهندسعضو وابسته انجمن  -7
 )IEEA( )ir.ieea.www(زلزله ايرانعضو پايه انجمن مهندسي  -8
 )ir.iraniansse.www(عضو انجمن ايراني مهندسان محاسب  -9

 )ir.ici.www(عضو انجمن بتن ايران - 10
 ايران سازه هاي فوالدي انجمنعضو  - 11
 )ir.Lobe.www(جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان ارشد عضو  - 12
 ...)وايبر و –تلگرام (فضاي مجازيحضور و فعاليت در ده ها گروه تخصصي عمراني  -13

  
  

 


