
 :فردي مشخصات

 

 

 

 

 

 :دانشگاهی تحصیالت سوابق
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 عمران از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوين -عمران فارغ التحصیل مقطع كارشناسی 
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 6931:   سال تصدي دراين سمت
 دانشگاهمشاور معاون توسعه و مدير ارشد پروژه هاي عمرانی    :فعلی سمت

 

 6شماره   ساختمان سلمانی، شهید كوچه ، شمالی نواب خ ، قزوين   :خدمت آدرس محل



 

 

 

 سوابق شغلی وحرفه اي :

 93همکاري با شركت مهندسین متحد قزوين در پروژه ساختمان مدرس سال 

    29و  28كارشناس دفتر فنی شركت راه ري در سال هاي  

مدير پروژه آسفالت شهر قزوين به  –به كارفرمايی اداره راه و ترابري استان قزوين ) دفتر فنی پروژه راهسازي قطعه ششم تعريض جاده بويین زهرا 

 كارفرمايی شهرداري قزوين (

 28و  29كارشناس تامین آب مديريت آب و خاک سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين  در سال هاي 

 ن و برداشت و طراحی تامین آب  كشاورزي در سطح استان () ناظر پروژه هاي كانال كشی ، لوله گذاري براي آب كشاورزي در سطح استا

  

   28مدير دفتر فنی شركت نوين صنعت البرز ازسال 

الب ) مدير پروژه وسرپرست كارگاه انتقال قسمتی از خط اصلی شهر تاكستان و مدير پروژه ايستگاه پمپاژ شهرآبیک به كارفرمايی شركت آب و فاض

 تعريض پل رو گذر شهر اقبالیه به كارفرمايی شركت حمل ونقل شهر اقبالیه (استان قزوين و مدير پروژه  

 29تا  28مشاور معاونت ترافیک شهرداري قزوين ازسال 

 ) نقشه برداري و طراحی تقاطع هاي در سطح شهر قزوين (

 29رئیس هیات مديره شركت پويا طرح البرز از سال 

 22تا سال  21امام خمینی )ره( ازابتداي سال كارشناس دفتر فنی دانشگاه بین المللی 

 )  مدير پروژه هاي شبکه محوطه سازي ، سلف سرويس مركزي ، خوابگاه داشجويان مجرد و خوابگاه دانشجويان متاهل ، كنترل نقشه هاي از نظر

زمانبندي ، كنترل صورت وضعیت ها ، هماهنگی با مشاور در معماري و سازه و تطبیق آنها با مشخصات اجرايی پروژه ها ، كنترل اجراي پروژه با برنامه 

، زير سازي وآسفالت كمربندي  933خصوص پروژه ها ، طراحی ، برآورد و نظارت پروژهاي امانی دانشگاه ازقبیل  ديواركشی ضلع جنوبی زمین 

 و ... ( 29اساسی دانشگاه در سال  شمالی و غربی و خیابان دفتر فنی و ورزشگاه جديد دانشگاه و نظارت پروژه هاي تعمیرات



 33تا سال  22مدير ساخت ونصب دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( از سال 

  21عضو نظام مهندسی ساختمان استان قزوين وداراي پروانه اشتغال ازسال 

 ) نظارت وطراحی چندين پروژه مسکونی شخصی در سطح شهر قزوين(      

 23بتن محک از سال هیات مديره شركت جوش 

 36كارشناس رسمی دادگستري از سال 

 36مسئول عمرانی پارک علم وفن آوري استان قزوين سال 

 31تا سال  36مدير دفتر فنی و طرح هاي عمرانی دانشگاه علوم پزشکی از سال 

 31مشاور معاون توسعه و مدير ارشد پروژه هاي عمرانی از سال 

 دانشگاه علوم پزشکی استان قزوين  6833دبیر دبیر خانه دانشگاه 

 عضور شوراي فنی ستاد بازسازي عتبات استان قزوين

 و ... ETABS  ،SAF  ، AutoCAD   ،Officeآشنايی با نرم افزا هاي 

 


