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 به نام خدا

 

 مشخصات فردي:

 متاهل تاهل: وضعيت         7331 سال تولد:           : مسعود آقایینام و نام خانوادگی     

 

 سوابق تحصيلی:

 دانشگاه سال اخذ مدرک رشته / گرايش مقطع تحصيلی

 صنعتی شریف 7337 عمران/سازه کارشناسی

    
 

 سوابق کاري:

 سمتهاي سازمانی -الف

  تا کنون 7331از سال  –شرکت مهندسین مشاور مآب  –مدیر عامل و مدیر پروژه 

  تا کنون 7331از سا ل –شرکت مهندسین مشاور همسا  –عضو هیئت مدیره 

 عضو نظام مهندسی استان تهران 

 

 سوابق اجرايی -ب

  7317   -  08 ها وسرپرست بخش سازه مهندسین مشاور مآبپروژهمدیر   -

 هکتاری صنعتی پروژه صنایع  انرژی بر پارسیان و المرد 780888مدیر پروژه طراحی سایت  -

 تا کنون 7311از  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور مآب   -

 7317مدیر طرح سازماندهی توسعه صنایع جانبازان     -

 7311طراح سازه بیمارستان رویین تن تهران   -

 7313طراح سازه مجتمع های تجاری جنت آباد وشهرك ژاندارمری   -

 7313مدیر طرح و طراح سازه مجتمع آموزش صیادی بوشهر   -

 7313مدیر طرح و طراح سازه مجتمع آموزش صیادی اروند کنار   -

 7313در عباس مدیر طرح و طراح سازه مجتمع آموزش صیادی بن  -

 7313مدیر طرح و طراح سازه ساختمان اداری بنیاد جانبازان خوزستان  -
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 7311مدیر طرح و طراح سازه مرکز اعصاب وروان بوستان اهواز  -

 7311واحدی شیان  10مجتمع مسکونی  مدیر طرح و طراح سازه -

 7313طرح بازسازی کارخانه گاما خودرو  مدیر طرح و طراح سازه -

 7310واحدی خانی آباد تهران  731مجتمع مسکونی  مدیر طرح و طراح سازه -

 7310واحدی آالله تهران  12مدیر طرح و طراح سازه مجتمع مسکونی  -

 مدیر طرح و طراح سازه ساختمان - 7310سالن غذاخوری دانشگاه آزاد آبادان    -

 7308واحدی گلزار تهران  12مجتمع  مدیر طرح و طراح سازه -

 7307واحدی آجودانیه  70مدیر طرح مجتمع مسکونی  -

 7311آماده سازی اراضی اسماعیل آباد تهران مدیر طرح  -

 7317مدیر طرح بهینه سازی استفاده از شناورهای فایبرگالس ماهیگیری  -

 7312مدیر اجرایی طرح مطالعات منطقه ای دشت آزادگان خوزستان  -

 7318بخشی سازه های غیر مهندسی در مناطق زلزله زده گیالن وزنجان مسئول بخش سازه طرح استحکام  -

 

 سوابق اداري :

 7337-33   آبادان ودشت آزادگان در بازسازی هایمسئول ستاد -

 7331-32   باز سازی مناطق جنگ زده استان خوزستان جانشین مسئول ستاد -

 7333طرح تجدید سازماندهی در بازسازی مناطق جنگی در آبادان وخرمشهر  مسئول -

 7330 -33    مسئول باز سازی خرمشهر - 

 7333 -18 مشاور شرکت سهامی شیالت ایران -

 
 

 

 مهارتهاي حرفه اي )توانائيهاي نرم افزاري(:

 

Auto CAD  
 Auto CAD Land 

Development 

SDRmap   
 0 Microstation 
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