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مدت فعالیتپروژه/نام شرکت ردی

ادامه دارد-93شرکت بوم شهر1

93-89نمایشگاه بین المللی تهران2

89-87جهاد توسعه منابع آب3

4
شرکت بتن سازان مهراولین 

شرکت مترو ساز کشور
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5
شرکت پیکرنهاد یارد 

پاالیشگاه پارسیان
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یول بزرگراه -شرکت او

تهران- یادگارامام
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شرکت مشاور آهون  

 صنایع C-3کارخانه شماره 

ارتباطی پایا

81-84

:مهارت ها 

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

.اجرای انواع سازه های صنعتی و کارخانجات و بیمارستانی به صورت بتنی و فلزی 

بسمه تعالی

0912 - 193 - 4324: تلفن 

safe-Etabs -Auto cad - Word - Excele - photoshop - Visual Basic- متره برآوردکاسپین امید - تدبیر : تسلط به نرم افزار های 

دفتر فنی و صورت وضعیت و باقی امور دفتر فنی
برنامه نویسی ویژوال بیسیک و استفاده از آن در پروژه و نرم افزار های عمرانی که تاکنون نوشته ام که مهمترین آن نرم افزار متره برآورد امید است که در وب 

.با فرمت صورت وضعیت دقیقا شبیه نرم افزار تدبیر .  به همراه فیلم های آموزشی موجود است  softomran.comسایت بنده 
.اجرای پروژه های صنعتی سوله و کارخانه جات مختلف 

.تاسیسات مکانیکی مربوط به پروژه های صنعتی 

.نقشه برداری با دوربین توتال نیکون و تریمبل 

. و ایستگاه مترو به روش شمع و ریب NATMتونل سازی به روش 

.نقشه کشی اتوکد در دفتر فنی 

.تجربه در نازک کاری های پیچیده 

(تجربه چندین طراحی محوطه را دارم )عملیات خاکی و آسفالت و محوطه سازی 

از دانشگاه شاهرود و رودهن

کارشناس اجرا

 3 مترمربع  ساختمان های اداری و نگهبانی 5000 مترمربع سوله و 25000 هکتار زمین که دارای 5شامل 

 مترمکعب بتن ریزی و دیوار های حائل 18000کیلومتر جاده آسفالته به همراه محوطه سازی پیچیده و 

کیلومتر کانال تاسیسات بتنی نفررو زیر زمینی و سقف های کاذب و تاسیسات مکانیکی 1سنگی و 

پیشرفته و حجیم و طرح های پیچیده آجرنما و نمای شیشه ای و سالن های کارخانه شامل سالن رنگ و 

موتورخانه- مخازن آب بتنی - تصفیه خانه فاضالب - پست برق  - CNCتزریق پالستیک و آهنگری 

نظارت

رشت             طراح نرم افزار متره برآورد و صورت وضعیت  امید:تهران                      محل تولد :                 محل سکونت 

:نام و نام خانوادگی 

:تحصیالت 

http://softomran.com

Behzad.noroozzadeh@Gmail.com عمران- مهندسی عمران 

سمتمشخصات پروژه

 تختخوابی تربت حیدریه200بیمارستان 
  دفتر فنیسرپرست 

فهرست بها

کلیه امور عمرانی و تعمیراتی نمایشگاه بین المللی نظیر تعمیرات سالن ها و سقف ها و -راهبر ابنیه مقیم

محوطه سازی و آسفالت و بخش تاسیسات مکانیکی و نیاز به تمام فصول فهرست بها و قیمت جدید 

.نمودن بسیاری از آیتم ها و بررسی  مناقصات ساالنه با شرکت های مختلف 

سرپرست دفتر فنی 

فهرست بها

 متر 500 و CUT&COVERکیلومتر تونل  4 مترمربع سوله صنعتی آشیانه قطارو50000 مترو 3خط 

گالری 8 پروژه ایستگاه به روش ترانشه باز و ریب دارای سه خط ریل و 4 وCOVER&CUTتونل 

 مترچاه جهت شمع بتنی با خاک ناپایدارو 2000 شفت هواکش وحفر 5 کارگاه متفاوت و 8دسترسی در 

(88تعطیلی به علت حوادث ). اجرای یک روش جدید برای سازه تحتانی تونل برای اولین بار در کشور

EPCکارشناس دفتر فنی 

 به همراه گالری و سه راهی و T1-U1 متروی تهران حفاری و اجرای شفت دسترسی و هواکش 1خط 

با نوع خاک شنی و آّبدار و بسیار  (الینینگ) وسازه اصلی تونلNATM متر تونل اصلی به روش 800

. متری خیابان شریعتی تهران 10در عمق - ریزشی 

سرپرست کارگاه

- تعمیرگاه -مهمانسرا-  مترمربع ساختمان های اداری 5000 مترسوله و 9000پروژه صنعتی شامل 

و محوطه سازی در شهر المرد عسلویه- نگهبانی - مخابرات 
سرپرست اجرایی

عملیات خاکی و لول نمودن الیه های خاکریزی و اجرای کانال های سرپوشیده و باز و اجرای جداول و 

و قالب بندی و بتن ریزی دیوار های حائل بزرگراه و زهکشی آب - کانال های عرضی و اجرای پل فراز

.های زیرزمینی 
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