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 الت یتحص

 ان عمر -عمران  یمهندس یکارشناس •
 محاسبات عمران  مهندسینظام دو  هیپا •
 نظارت عمران  مهندسینظام دو  هیپا •
 عمران  یمجر  مهندسینظام دو  هیپا •

 فعالیت   سوابق

 80سال  هیپا نیشرکت روئ احمرهالل یدر كارگاه ساختمان مرکز  میمق یمهندس مجر  •
 85تا  83سازان جاده سال  نانیمحاسب و طراح شرکت اطم مهندس •
علم و صنعت سال   یبانک صادرات شرکت ندا یكارگاه باشگاه مرکز  یدفتر فن مهندس •

 86تا  85
 نیچ یشرکت پ LNGگاز  تی سا حیو مسئول کنترل پروژه تسط بردارینقشه مسئول •

 86سال 
 تاکنون  87تهران از  یدر شهردار  کیو تراف ونقلحمل طراح و ناظر معاونت  مهندس •
 87نور سازه خرداد  ایشرکت آر  ییو روشنا  نیدورب هایدکلمحاسب و طراح  مهندس •

 تاکنون 
 87تا  85آخر مهر  دیشرکت د یشگاهیطراح غرفه نما  مهندس •
تا   86زان جاده سال سا نانیشرکت اطم یکیتراف هایسازهمحاسب و طراح  مهندس •

94 
 91تا  87كاروان سازه سال  ریشرکت كو ی محاسب و طراح محاسبات و طراح مهندس •
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 های آموزشی گذرانده شده دوره 

 هایسازه)ساختمان، سوله،  یفوالد هایسازهو  یبتن هایسازه یمسلط به طراح •
 خاص(  یفلز  هایسازهو  یكیتراف

 SAFE, SAP, ETABS, Robot Structure یمحاسبات افزارهاینرمبه  مسلط •
 CAD(2D,3D), 3D Max, V-ray یو معمار  یسه بعد افزارهاینرمبه  مسلط •
 Revit Structuralو  Revit Architecture سازیمدل افزارنرمبه  مسلط •

 های آموزشی برگزارشده دوره 

 Robot Structure, V-ray, 3D Max, Revit Structure, Revit Architecture آموزش •
 تاکنون  90نما در خانه عمران از سال  یطراح

  یدر جهاد دانشگاه Revit Structure, 3D Max, V-ray, CAD 2D & 3D آموزش •
 تاکنون  95بهمن  فیدانشگاه شر 

  CAD 2D & 3D, Revit Architecture, V-ray, 3D Max, SAP, SAFE, ETABS آموزش •
 93تا  88تهران سال  یدانشگاه علوم پزشک یدر جهاد دانشگاه

تا مهر   93آذر  دخندانیس یمجتمع فن ETABS ،SAFE ،Revit Architecture آموزش •
94 

 94تا   92سال  زیدر موسسه الف تبر  REVIT ARCHITECTURE آموزش •
  ETABS, CAD 2D, Revit Structure, Revit Architecture, V-ray, 3D Max آموزش •

 95تا  89و پژوهش ارشد سال  قیدر موسسه تحق
 94تا بهمن  93آذر  ویدر موسسه کارش Revit Architecture, V-ray, 3D Max آموزش •
 ی افزار نرم نهیسال در زم 15از  شیب یخصوص آموزش •


