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  ((بسم اهللا الرحمن الرحيم))
  

  

  تاريخ  سوابق تحصيلي
  1388شهريور   عمران از دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس –رشته مهندسي عمران  تحصيللفارغ ا

  1384تيرماه   اخذ مدرك پيش دانشگاهي در رشته رياضي فيزيك 
  

  تاريخ  متس  ليسوابق شغ
  تاكنون  1388تيرماه   نقشه كش - محاسب –طراح   مهندسي ايران فردابا دفتر فني و همكاري 

همكاري با يگان پست مهندسي نيروي زميني ارتش جمهوري 
  مراغه - 4واحد پش م - اسالمي ايران

ناظر پروژه هاي تخريب و بازسازي ساختمانهاي 
طراح و ترسيم پروژه هاي ساختماني  –فرسوده 

  كارتيست بايگاني يگان پست مهندسي –
  1389الي آذر  1389شهريور 

 -كالچاي–همكاري با دفاتر فني و مهندسي شهرستان رودسر 
  چابكسر

  تاكنون  1389آذرماه   طراح و محاسب پروژه هاي بتني 

واقع در حومه شهر  –دستگاه ساختمان وياليي  1اجراي پروژه 
  رودسر(حسن سرا)

معاون  –سرپرست كارگاه - محاسب –طراح 
  مدير اجرايي پروژه 

   1390تا ارديبهشت  1389بهمن 

   1390تابستان   مدرس  مدرس خصوصي دروس فني و اجرايي 
دروس شاخه ي عمران و  ETABS ,SAFEمدرس نرم افزار 

  ي اشراق كامپيوتر در شهرستان رودسرهمكاري با آموزشكده 
   92تا شهريور  1390تيرماه    مدرس 

و دروس شاخه ي عمران  ETABS ,SAFEمدرس نرم افزار 
  همكاري با آموزشكده ي كسري در شهرستان رودسر

  تاكنون   1392دي ماه   مدرس  

 2 –طبقه  1پروژه ساختماني بتني ( 50طراحي و محاسبه بيش از 
طبقه ) و تهيه ي دفترچه محاسبات با  5طبقه و  4-طبقه 3-طبقه 

  در شهرستان رودسر    ETABS , SAFEنرم افزار هاي 
  تاكنون  1388تيرماه   طراح و محاسب 

  تاكنون 1390بهمن ماه   هندس ناظرم  در استان گيالن  -  3پايه -مهندس ناظر

  تاكنون 1390بهمن ماه   مهندس ناظر  مهندس ناظر پروژه هاي بنياد مسكن در استان گيالن 

  

  تاريخ  متفرقه سوابق 
  تاكنون 1388شهريور    يه ي مقاالت تخصصي شركت در پروژه هاي تحقيقاتي مقطع كارشناسي ارشد گرايش هاي سازه و خاك و پي و ته

رحيم آباد در زمينه بازديدهاي ميداني و همچنين مشاوره در  –املش  –كالچاي  –همكاري با مهندسين و دفاتر شهرستان رودسر 
  مورد بهسازي پروژه هاي ساختماني فرسوده 

  تاكنون 1389آذرماه 

تاجندس  وری   ن 
 عمران  –عمران  مهندس
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  تاكنون 1389آذرماه   انجام پروژه هاي تخصصي دانشجويان مقطع كارشناسي و همكاري به عنوان مشاور و راهنماي پروژه 
  87پاييز   مسئول برگزاري دوره هاي آموزشي مقدماتي نقشه برداري در دانشگاه آزاد اسالمي

  

  تاريخ  او دوره ه مهارتها
  ‐ AUTOCADو  SAFEو  ETABS(CONC)تسلط كامل به نرم افزار 
  -   Microsoft Word , Microsoft Powerpoinetتسلط كامل به نرم افزار 

  ‐  و بسياري از نرم افزار هاي جانبي كامپيوتر ,Excel,Photoshopمجرب در نرم افزارهاي 
بعدي توسط نرم  3مان فني و حرفه اي كل كشور در زمينه تحليل و طراحي سازه هاي زاري سادودارنده مدرك قبولي از آزمون ا

   ETABSافزار 
  1390آبان ماه 

  1390آذرماه    Ms Projectگذراندن دوره تخصصي مديريت پروژه تحت نرم افزار 
  تاكنون 85  دارنده مدرك ممتاز از انجمن خوشنويسان ايران

از    TUV REINLANDودريافت گواهينامه  HSE  MANAGEMENT SYSTEM    شركت در دوره هاي مقدماتي 
  نمايندگي مربوطه

1391  

  1391  از نمايندگي مربوطه .    TUV REINLANDشركت در دوره هاي مديران اجرايي و دريافت گواهينامه 
  1391  از نمايندگي مربوطه .    TUV REINLANDشركت در دوره هاي مديريت فروش و دريافت گواهينامه 

  

  تاريخ  متفرقه  - سوابق عضويت 
  تاكنون 88 شهرستان رودسر –عضويت در سازمان نظام مهندسي استان گيالن 

  تاكنون iransaze-irancivilcenter‐....( 84عضويت در سايتها و مجامع اينترني مرتبط با رشته ي تخصصي خود (
  88-85  دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس در مقطع دانشجويي عضويت در انجمن علمي و پژوهشي

  88-87  مسئول واحد علمي پژوهشي دانشجويي دانشكده فني و مهندسي در مقطع كارشناسي  
  تاكنون 85 عضويت در انجمن خوشنويسان ايران

  

  تاريخ  مقاالت ارائه شده در مقطع كارشناسي 
  1386 كاويتاسيون در سر ريزها * بيرجند

  1387  چاپ مقاله)*چالوس- در صنعت ساختمان (پوستر  FRPكاربرد پليمرهاي اليافي 
  1387  در صنعت ساختمان *چالوس  GFRCكاربرد پليمرهاي اليافي 

  -  دانشگاه-دبيرستان -راهنمايي-استاني در زمينه هاي فرهنگي و هنري از مقاطع ابتدايي–كسب مقام هاي شهرستاني 
 

  مورد عالقه كاريزمينه هاي 
  همكاري در زمينه هاي مختف نرم افزاري و مشاوره در كليه ي رشته هاي كاري در زمينه هاي مهندسي عمران 

  همكاري در زمينه ي اجراي پروژه هاي گوناگون مهندسي بدون محدوديت اجرايي و باال بردن دانش علمي و تجربي 
  همكاري در زمينه هاي مختلف تحليل و طراحي و برآورد پروژه ها 

  

  زبان
  فعال  فارسي

 Basic-pre  انگليسي
intermediate 

 فعال  گويش گيلكي

  

  


