
 

 

 رضا باباییرزومه مهندس  
 

 التیتحص
 عمران  –کارشناسی مهندسی عمران   •
 پایه دو نظام مهندسی محاسبات عمران  •
 پایه دو نظام مهندسی نظارت عمران  •
 پایه دو نظام مهندسی مجری عمران  •

 

 فعالیت  سوابق
 80سال  هی ن پایروئشرکت   ساختمان مرکزی هالل احمر كارگاهم در یمق  یمهندس مجر  •
 85تا   83سال  نان سازان جادهیاطمشرکت   مهندس محاسب و طراح •
 86تا   85سال   علم و صنعت ینداشرکت   باشگاه مرکزی بانک صادرات كارگاه یمهندس دفتر فن •
 86سال  پی چینشرکت   LNGتسطیح سایت گاز  مسئول کنترل پروژه  مسئول نقشه برداری و •
 تا کنون 87از  شهرداری تهران ک در  یمعاونت حمل و نقل و تراف مهندس طراح و ناظر •
 تا کنون  87خرداد  آریا نور سازهشرکت ی  یهای دوربین و روشنا دکلطراحی  مهندس محاسب و •
 87تا  85مهر  آخر د یدشرکت  غرفه نمایشگاهی  مهندس طراح •
 94تا  86سال  نان سازان جاده یاطمشرکت  سازه های ترافیکی مهندس محاسب و طراح •
 91تا  87سال   ر كاروان سازهیكو شرکت  یمحاسبات و طراح   مهندس محاسب و طراح •

 

 دوره های آموزشی گذرانده شده 
  یو سازه ها  یكیتراف ی، سازه ها، سوله )ساختمان یفوالد  ی و سازه ها یبتن یسازه ها  ی مسلط به طراح •

 خاص( یفلز 
 SAFE, SAP, ETABS, Robot Structure یمحاسبات یبه نرم افزارها مسلط •
 CAD (2D,3D), 3D MAX, V-rayی و معمار  یسه بعد یبه نرم افزارها مسلط •
 Revit Structuralو   Revit Architecture یبه نرم افزار مدل ساز  مسلط •

 

  



 

 

 دوره های آموزشی برگزار شده
،  REVIT ARCHITECTURE ،REVIT STRUCTURE ،3D Max ،V-ray ،Robot Structureآموزش  •

 تا کنون  90از سال  خانه عمراندر  نما یطراح
بهمن   جهاد دانشگاهی دانشگاه شریفدر  Cad 2D & 3D  ،3D Max & V-ray ،Revit Structureموزش آ •

 تا کنون  95
در  ETABS ،SAFE  ،SAP ،3D MAX ،V-RAY ،REVIT ARCHITECTURE ،CAD 2D&3Dآموزش  •

 93تا  88سال  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 94تا مهر   93آذر   مجتمع فنی سیدخندان ETABS ،SAFE  ،REVIT ARCHITECTUREآموزش  •
 94تا   92سال   موسسه الف تبریز در  REVIT ARCHITECTUREآموزش  •
،  3D MAX ،V-RAY ،REVIT ARCHITECTURE  ،REVIT STRUCTURE ،CAD 2D ،ETABSآموزش  •

SAFE  95تا  89سال  و پژوهش ارشد  ق یموسسه تحقدر 
 94تا بهمن  93آذر  موسسه کارشیودر  3D MAX ،V-RAY ،REVIT ARCHITECTUREآموزش  •
 سال در زمینه نرم افزاری 15آموزش خصوصی بیش از   •


