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 :يمشخصات فرد

 متاهل تاهل: وضعيت          7531 سال تولد:                  محسن کاشی :و نام خانوادگی نام

 

 :یسوابق تحصيل

 دانشگاه سال اخذ مدرک رشته / گرايش مقطع تحصيلی
    

 خواجه نصيرالدين طوسی 7531 /عمرانعمران کارشناسی

 

 سوابق کاري:

 ازمانیسمتهاي س -الف

 تا کنون 7531از سال  –شرکت مهندسان مشاور همکاران سرزمين آريا  نائب رئيس هيئت مديره 

 7531تا  7535از سال  –شرکت مهندسين مشاور پاسار  –کارشناس فنی  

 7535تا  7531از سال  –مهندسين مشاور افراز پيمايش  –کارشناس فنی  

 

 سوابق اجرايی -ب

 شرکت همسا  -ياده سازی سيستم اطالعات راه های استان کهگيلويه و بوير احمد  مطالعات طرح و پمدير پروژه  

 شرکت همسا  -مطالعات نقشه برداری طرح تامين آب اراضی دهدشت،کالچو  مدير پروژه  

 شرکت همسا  -و تهيه نقشه های شبکه داخلی پروژه های شهرستان ممسنی  مدير پروژه نقشه برداری  

 شرکت همسا  -  مقدماتی و توجيهی محور شهرستان های استان اصفهانمطالعات مدير پروژه  

 شرکت همسا  -کنار گذر فردوس  مدير پروژه نقشه برداری  

 شرکت همسا  -  محور دامغان،معلمانمدير پروژه نقشه برداری  

 اشرکت همس  -  نقشه برداری و تهيه نقشه های شبکه داخلی روستاهای شهرستان ارسنجانمدير پروژه  

 شرکت همسا  -  همدان BRTعمليات نقشه برداری و تهيه پالن مدير پروژه  

 شرکت همسا  -مطالعات دو نيم کيلومتر مسير و تقاطع اتصال لنده به پاتاوه دهدشت  مدير پروژه  

 شرکت همسا  -نقشه برداری خطوط انتقال و بروز رسانی نقشه های شبکه توزيع شهرستان خرمبيد و کوار  مدير پروژه  

 شرکت همسا  -نقشه برداری شبکه توزيع سير و نقشه های شبکه توزيع شهرستان مهر  مدير پروژه  

 شرکت همسا  -کشور  مدير پروژه عمليات نقشه برداری قطعه سوم طرح انتقال آب خليج فارس به صنايع جنوب  

 شرکت همسا  -و تهيه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی   GISمدير پروژه خدمات  

 شرکت همسا  -مدير پروژه نقشه برداری خطوط انتقال و تعدادی از شبکه توزيع شهرستان بوانات   

 شرکت همسا  -مدير پروژه نقشه برداری محور بافق،زرين شهر   
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 شرکت همسا  -ور گچساران،چرام  مدير پروژه نقشه برداری مح 

 شرکت همسا  -مدير پروژه نقشه برداری شبکه داخلی و خطوط انتقال شهرستان قير و کارزين   

 شرکت همسا  -مدير پروژه نقشه برداری فسا، نيريز   

 شرکت همسا  -مدير پروژه برداشت پالن و محل های پل های مسير اتصال فوالد نطنز   

 

 :یسوابق علم
 ساختمان آناليز و پی طراحی 

 تهران استان مهندسی نظام عضو 

 برداری نقشه سازمان دستورالعملهای با آشنايی 

 رياست جمهوری راهبردی نظارت و ريزی برنامه معاونت مرتبط معيارهای و ضوابط با آشنايی 

 

 :(توانائيهاي نرم افزاري)مهارتهاي حرفه اي 

 
 SAFE, ETABS, GNSSoltion, Land افزارهای نرم با آشنايی

 …, ASSHTO, AWS,ACI, API های نامه آيين با آشنايی

 


