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  1363تولد:  سال

  وضعیت تأهل: متأهل

  وضعیت سربازي: معافیت

 جنت آباد  -آدرس : تهران

 09124177892تلفن : 

  Hosseinmcivil@Gmail.comایمیل : 

 

  تحصیلی و مدارك و گواهینامه ها: اطالعات

 1386عمران از دانشگاه رازي، کرمانشاه، سال  -کارشناسی عمران -

 1389صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، سال زلزله از دانشگاه  -کارشناسی ارشد عمران -

 1389گواهی ارائه مقاله در بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق تهران، سال  -

 1390 ، سالسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اجراي نظارت طراحی،پروانه  -

  

  سوابق کاري و حرفه اي:

 تا کنون: 1386پایداري سازه و راه (پاسار) از سال  مهندسین مشاور -1

  1سرپرست بخش طراحی سازه مهندسین مشاور پایه  -

  راهراه آهن و سایر ابنیه فنی هاي راه، انواع پل و نظارت کارشناس طراحی -

  روژه هاي راه و ابنیهپ انواع متره و برآورد تهیه -

 راه و ابنیهپروژه هاي انواع تهیه مطالعات مرحله اول و دوم  -

  تعدادي از پروژه هاي انجام شده:

 قائمیه در استان فارس -نورآباد -ابنیه فنی مسیر چهارخطه بابامیدان مطالعات -

o  متري) استان فارس 20دهانه  22متر ( 440فهلیان به طول کل رودخانه طراحی پل بزرگ 

o  متر) استان فارس 16+28,3+3×34,3+28,3+16متر ( 191,5طراحی پل رودخانه شاهپور به طول کل 

 ایواوغلی در استان آذربایجان شرقی -ابنیه فنی مسیر چهارخطه مرند مطالعات -

 متري) استان آذربایجان شرقی 40دهانه  6متر ( 240طراحی پل بزرگ قرنقو به طول کل  -

 تنکابن (قطعات سوم و چهارم و پنجم) -الموت -ابنیه فنی مسیر اصلی قزوین مطالعات -

 ابنیه فنی کنارگذر شمالشرقی شیراز مطالعات -
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 ابنیه فنی تعریض قسمتی از محور هراز ، محدوده شنگلده به گزنک مطالعات -

o متر 50متر و طول دهانه قوس اصلی  100 طراحی پل قوسی بتنی مسلح به طول کل 

 ابنیه فنی مسیر چهارخطه احمدآباد مستوفی تهران مطالعات -

 چالوس -ابنیه فنی تعریض گالري هاي محور کرجمطالعات  -

  ابنیه فنی تقاطعات شهرستان شهریار (تقاطعات امیرکبیر، صیاد شیرازي، میدان سپاه)مطالعات  -

 
  :تا کنون 1387از سال  پروژه هاي ساختمانی اجرايو نظارت طراحی،  -2

 21و 14، 10، 9، 8در مناطق  تا کنون 1391پروژه ساختمان مسکونی از سال  15مهندس ناظر در بیش از  -

 شهرداري تهران 

 1393تا سال  1387شهرداري تهران از سال  21در منطقه مسکونی  واحد 15و  8، 3پروژه  سهمجري ساخت  -

  :ي تخصصیمهارت ها

) و بین 395-389-463 -139 تسلط بر آیین نامه هاي طرح پل هاي راه و راه آهن ایران (نشریات شماره -

 )AASHTO 2002 Standard- AASHTO LRFD 2012- CALTRANS- AREMAالمللی (

 نرم افزارهاي تخصصی عمران تسلط بر -

)CSI Bridge, SAP 2000, Etabs, Safe, Autocad, Tadbir, Seismosignal, …( 

 Microsoft Office کاربردي تسلط بر نرم افزارهاي -

 Arc GIS و CIVIL 3D و نرم افزارهاي تخصصی  ABAQUSالمان محدود  آشنایی متوسط با نرم افزار -

  

 :زبان هاي خارجی

 صحبت کردندر مهارت هاي خواندن، نوشتن، شنیدن و تسلط بر زبان انگلیسی  -

  ترکیتسلط محاوره اي بر زبان  -


