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 :یسوابق تحصيل

 دانشگاه سال اخذ مدرک رشته / گرايش مقطع تحصيلی
 تهران 6536 )سازه های هیدرولیکی(عمران ارشد کارشناسی

 خواجه نصیرالدین طوسی 6531 عمران کارشناسی

 

 سوابق کاري:

 سمتهاي سازمانی -الف

 6533-6536کارشناس هیدرولوژی  وزارت راه و شهرسازی  

 6533-6533   ن مشاور مترا و هیدرولوژی  شرکت مهندسی کیهیدرول مدیر گروه 

 6513-6533   رزمین آریا)همسا(سکاران اون فنی شرکت مهندسان مشاور همعضو هیات مدیره و مع 

 تا کنون 6513     رزمین آریا)همسا(سکاران مهندسان مشاور هممدیرعامل شرکت  

 تا کنون 6511      مدیر بخش آب مهندسین مشاور مآب 

 سوابق اجرايی -ب

 ت همساشرک  -مدیر پروژه مطالعات مرحله اول و دوم پل بزرگ لنده    

 شرکت همسا  -مدیر پروژه نقشه برداری و تهیه نقشه های خطوط انتقال شهرستان اقلید   

 شرکت همسا  -باند صعود محور یاسوج، سمیرم  مدیر پروژه مطالعات مرحله اول و دوم احداث  

 شرکت همسا  -مدیر پروژه نقشه برداری شبکه داخلی کازرون، فیروزآباد   

 شرکت همسا   -حله اول و دوم راه ارتباطی و پل بین روستاهای کمر، گاو   مدیر پروژه مطالعات مر 

 شرکت همسا   -مدیر پروژه میخکوبی و تهیه نقشه های اجرایی راه های شهرستان اردبیل    

 شرکت همسا  -مدیر پروژه نقشه برداری آنتن اتصال کنار گذر اهر،کلیبر   

 شرکت همسا  -شه برداری مسیر انارک تا سایت شرکت پسمانداری  مدیر پروژه مطالعات مرحله اول و دوم و نق 

 شرکت همسا  -مدیر پروژه مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی راه های شهرستان استان اردبیل   

 شرکت همسا    -مدیر پروژه مطالعات ابنیه فنی کمربندی آبادان )پل و تقاطع(   

 شرکت همسا  -ایت شمالی انرژی بر پارسیان  مدیر پروژه عملیات نقشه برداری پیرامونی س 

 شرکت همسا  -مدیر پروژه احداث باند دوم محور سه راهی ریمدان تا بازارچه مرزی ریمدان   

 شرکت همسا  -کیلومتر پایانی راه اصلی منجیل،طارم   1مدیر پروژه عملیات میخکوبی  

 شرکت همسا  -استان فارس  مدیر پروژه نقشه برداری خط انتقال و شبکه داخلی روستاهای  

 شرکت همسا  -ساختگاه سد رسوبگیر دره زار   355/6مدیر پروژه نقشه برداری  
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 شرکت همسا  -مدیر پروژه نقشه برداری اطراف سایت انرژی بر المرد و مقاطع عرضی  رودخانه شور مهران   

 شرکت همسا  -مدیر پروژه نقشه برداری سایت امرژی بر المرد   

 شرکت همسا  -خط متروی تهران،پاکدشت،گرمسار   2وژه و میخکوبی قطعه مدیر پر 

 شاهرود مهندسین مشاور مترا.-مدیر پروژه مطالعات مقدماتی راه آهنِ گرگان 

 بجستان مهندسین مشاور مترا.-مدیر پروژه بررسی و کنترل مطالعات مرحله اول و دوم آزاد راه فردوس 

 مدیر پروژه مطالعات طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهرک صنعتی گلپایگان. 

 مدیر پروژه مطالعات طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهرک صنعتی زواره. 

 تهران مهندسین مشاور پاسار. 26کارشناس پروژه مطالعات طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی منطقه  

 تونل آبرسانی غیاثوند)تهران( مهندسین مشاور پاسار.کارشناس پروژه مطالعات طراحی  

 پارس جنوبی)عسلویه( مهندسین مشاور توسعه صنعتی ایران 63و  63مدیر پروژه مطالعات طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی فاز  

 مدیر پروژه مطالعات مرحله اول و دوم کنترل سیالب سایت انرژی بر المرد، مهندسین مشاور مآب 

 دهدشت مهندسین مشاور مترا-ژه بررسی و کنترل مطالعات مرحله دوم راه اصلی پاتاوهمدیر پرو 

 تهران، مهندسین مشاور عمران محیط زیست 25و  1مدیر پروژه مدیریت آبهای سطحی مناطق  

 

 :یسوابق علم
 6531-6531مدرس دانشگاه ازاد قزوین  

 6513-6512مدرس دانشکده فنی دانشگاه تهران)دانشکده نقشه برداری(  

 تحلیل حساسیت مدلهای روندیابی جریان متغیر تدریجی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران 

 عضو اصلی تیم تدوین دستورالعمل هیدرولوژی مسیر )کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری( 

 فرما: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری()کار -عضو اصلی تیم تدوین راهنمای طراحی دیوار هدایت پلها 

 مدیر تدوین راهنمای پیشگیری و تعمیر خرابی  پلهای در معرض آبشستگی )کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری( 

 

 :(توانائيهاي نرم افزاري)مهارتهاي حرفه اي 

 MS-OFFICE (Word, Excel, PowerPoint,…) 

 Stormcad 2014(Civil3D)…..   Drawing&Surveying 

 SWMM………     Surface &storm Water Modeling 

 HEC-Ras                               River Analyses System 

 HEC-Hms                      Hydrologic Modeling System 

 HECGeo HMS               Hydrologic Modeling System 

 Mike11                 River Analyses System 

 Smada                                  Hydrologic modeling 

 AutoCad2014     Drawing 

 ArcGIS10                                 GIS 

 Poly Work 10     Surveying & Laser Scanning 

 GNSS Solution                              GPS Raw Data Analysis 


