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 التیتحص
  -ن عمرا یمهندس یتخصص  شیبا گرا ر یرکب یام یاز دانشگاه صنعت ،عمران  یکارشناس •

 ( خاک  کمکانی)  مرانع
 مرانع  -ن عمرا  یمهندس شی عمران دانشگاه آزاد سنندج با گرا  یکارشناس •
( از دانشگاه ک ی )ژئوتکن  یخاک و پ کی مکان  شیعمران گرا یارشد مهندس یکارشناس •

در خصوص   یبرتر و نمونه سال دانشگاه آزاد اسالم نامهانیپا ی)دارا  یآزاد تهران مرکز 
 (یستون سنگ

 فعالیت سوابق
 :ی خاک وزارت راه و شهرساز   کیو مکان   یفن  شگاهیسال سابقه کار در آزما 28از   شیب •
کارآموز   عنوانبهخاک استان تهران  کیو مکان یفن  شگاهیدر آزما 75 تی لغا 72از سال  •

 خاک   کیمکان شگاهیآزما
 عنوانبهکردستان خاک استان  کیو مکان یفن  شگاهیدر آزما 78  تی لغا 75از سال  •

 خاک   کیکارشناس مکان 
 عنوانبه لرستانخاک استان  کیو مکان یفن  شگاهیدر آزما 81 تی لغا 78 از سال  •

 خاک   کیکارشناس مکان 
گروه   رئیس کرمانشاهخاک استان  کیو مکان یفن  شگاهیدر آزما 85 تی لغا 81از سال  •

  ییصحرا هایکاوش ارشد 
معاون به  تهران ی ستاد مرکز خاک  کیو مکان یفن  شگاهیدر آزما 91 تیلغا 85از سال  •

 خاک و سنگ   کیمکان شگاهیآزما
مسکن انقالب   اد یمشاور ساخت آزما وابسته به بن  نیمهندس در  94 تی لغا 91 سال از •

 ( یسازمان  مأموریت)  یدفتر فن رکلیمد یبا پست سازمان یاسالم
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با   یوزارت راه و شهرساز  یراه، مسکن و شهرساز  قاتی تحق  مرکز در 95لغایت  94سال از  •
  مأموریتکشور )  کیکارشناس ارشد مسئول بانک اطالعات ژئوتکن یپست سازمان 

 ( یسازمان 
با   یو عموم  یدولت تأسیساتو  هاساختمان یمجر  سازمان در 97لغایت  95 سالاز  •

  مأموریت)   کرج یتختخواب 260 مارستانیپروژه ب ییکارفرما ییاجرا ریمد یپست سازمان 
  (یسازمان 

وزارت   یهامارستانیب  زی ساخت و تجه یتخصص  مادر شرکت  99 لغایت  97 سالاز  •
 ( یسازمان مأموریت)  کی بهداشت و درمان با پست مسئول امور ژئوتکن

ستاد  یخاک وزارت راه و شهرساز  کی و مکان  یفن شگاهیآزما  در تاکنون 99  آذرماه از •
 ک ی گروه نظارت در امور ژئوتکن  سیرئ  یپست سازمان   نی تهران با آخر یمرکز 

 یو امور حفار  ییصحرا اتیعمل پیپرست اک سر •
 یی صحرا هایکاوش گروه ارشد  رئیس •
 خاک   کیکارشناس مکان  •
 خاک   یمهندس شاتیکارشناس آزما •
 ر یکارشناس مطالعات مس  •
  CBR تراکم و ،یبندطبقه  ،یبنددانهگروه  رئیس •
 ( تهران یاد مرکز ست شگاهیآزما)خاک و سنگ   کی مکان هایآزمایشگاه معاون  •
  یمسکن انقالب اسالم ادیمشاور ساخت آزما وابسته به بن  نیمهندس یدفتر فن رکلیمد •

 ( یسازمان  مأموریت) 
راه، مسکن و   قاتیکشور مرکز تحق  کی کارشناس ارشد مسئول بانک اطالعات ژئوتکن •

  (یسازمان  مأموریت)  یشهرساز 
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  یکرج در سازمان مجر  یتختخواب 260 مارستانی ه بپروژ  ییکارفرما یاجرا ریمد •
 .(یسازمان  مأموریت)  یوزارت راه و شهرساز  یو عموم   یدولت تأسیساتو  هاساختمان 

و   یشگاهیآزما زاتی بازرس تجه ،یحفار  نیبازرس ح  ک،ی عضو فعال کارگروه ژئوتکن •
 ساختمان استان تهران  مهندسینظام سازمان  یآموزش هایدورهمدرس 

  کیو مکان  یفن شگاه یآزما یسال سابقه اشتغال در بدنه کارشناس 28و هشت/  ستیب •
  کیو گزارشات مطالعات مکان  یکالن کشور  هایپروژهدر  ،یخاک وزارت راه و شهرساز 

  تیسا -د آباخرم  یمصال -ل زال پ -د آباخرم مانند: آزادراه  ،یاستان کیخاک و ژئوتکن 
  یساختمان مرکز  -ن رای م یسار  یسد مخزن  -د آباخرم  دکمالون یدانشگاه میعظ
  -ن نایاشتر یبخشدار  -د  آباخرم   یبانک کشاورز  یساختمان مرکز  - آبادخرم  یهاانه یپا

  یتیترب  ،یاردوگاه فرهنگ -د دهکرد بروجر یسد خاک -د  ساختمان شرکت نفت بروجر
  خانهه تصفی -د آباخرم   ریعشا یشهدا مارستانیب  دیساختمان جد - (عپادگان حمزه )

و تقاطع   یو محور چغلوند آبادخرم  یکمربند  -د و دورو گودرزیو ال آبادخرم فاضالب 
 شانیسد گاوم -د آباخرم آب  خانهتصفیه  دیساختمان جد -ن چاالنچوال  غیرهمسطح

  -ج پل بزرگ مردوخ سنند -ج  سنند یساختمان تعاون -ه معدن سنگ قرو -ن کردستا
  دیشه   یورزش ومیاستاد -ه کرمانشا یدانشگاه صنعت -ن کردستا تهو سن نهیآد یهاپل

فاضالب  خانهتصفیه   -ه کرمانشا یاستاندار  دیساختمان جد -ه کرمانشا انیجواد
پل بزرگ   -خرداد(  15 دانیکرمانشاه )م یورود  غیرهمسطح یهاتقاطع   -ه کرمانشا

 یهامجتمع  -ر  کنگاو زاددانشگاه آ -شرکت نفت  LAB مخازن نفت  - یراز ی ش ادی ص  دیشه
  - یخسرو یمرز  انهیپا -ک ا یآموناوره و  یم یپتروش میعظ  تی سا -ر  نوبها  یمسکون

  یبانک کشاورز   - آباداسالم  یتن 25 ی لوهایس -ن ستویب -ه کرمانشا  ریمس  ضیتعر
  نگیپارک  - یشهردار   یار یطبقه سازمان هم   12ساختمان  -  نیریقصرشروانسر و صحنه و 

 یمجتمع تجار  -ه کرمانشا  انیطبقه پارس  9بانک  -ه ارک کرمانشا زرگپاساژ ب یطبقات 
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 کیدا -ق ساختمان مصد نگی پارک -ه طرح توسعه آبشوران کرمانشا -ه کرمانشا یکسر 
شبکه    -ه و صحن جوان رودو   یثالث باباجان یساختمان دادگستر  -ن الیسراب هش

  هیتخل  تیسا -  شهرنفت پل کنکاش  -ه و دستجرد نجیفارس  یفاضالب شهرها یآور جمع 
 آهنراه ستگاهیا -ن کربال و جانبازا نالیروگذر ترم یهاپل -ه شگایپاال یر یو بارگ 

  دیمحور جد - سوقره پل رودخانه  ضیتعر  - یقزانچ  یپرورش ماه  تیسا -ه کرمانشا
  نورید زدهزلزلهمنطقه  -ن سطح استا جیمقاومت بس هایساختمان  -ل یم ح  -ه کرمانشا
 هایاستان یمراسالت  یمحورها هیکل  - جوان رودفاضالب  خانهتصفیه - )سنقر( 

  یآبرسان یهاطرح   -به اصفهان  قم ریالسع یسر آهنراه  -لرستان و کرمانشاه  ،کردستان
و کالن   یمل هایپروژه  -مختلف شرکت مهاب قدس  هایاستان یر یبه مناطق گرمس 

  اءیخاتم االنب   یو مهندس   یقرارگاه فن
ن و  کراه، مس  قاتیز تحقک شور در مر کل ک  کینک اطالعات ژئوت کارشد بان یر یدب •

 ی وزارت راه و شهرساز  یشهرساز 
  کخا   کیانک و مطالعات م  کین کبر گزارشات ژئوت  ییکارفرما یو اجرا هیعال نظارت •

در   یعمومو مهم  یدولت هایساختمان ، هاومیاستاد ،هابیمارستان ،یمل هایپروژه 
 .       یوزارت راه و شهرساز  یو عموم  یدولت  تأسیساتو  هاساختمان یسازمان مجر 

 علمی   کتبمقاالت و 
  کیمکان  شگاهیآزما یجامع و کاربرد یراهنما  فردمنحصربه و   یکتاب تخصص  فیتأل •

  - شات یدر آزما یو کارشناس ینکته فن 6000با  کیخاک و ژئوتکن  یخاک، مهندس 
 نوآور  انتشارات

و مشارکت   یبا همکار   نیرانش زم المللیبین   شیهما نیدر دوم یچاپ مقاله علم •
 کردستان یدر دانشگاه مل سفیونی یسازمان جهان 
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 کردستان  یدفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مل یتخصص  - یچاپ مقاله در ماهنامه علم •
خاک در   یسه محور  یهانمونه اشباع  عیسر یهاروش  یتخصص - یعلم  ناریسم •

 یخاک وزارت راه و شهرساز  کی و مکان  یفن شگاهیآزما
 و آسفالت  ر ی ق المللیبین  شیر در هماچاپ مقاله و پوست •
و   یفن شگاهی در آزما یدستگاه تورم سنج نروژ  اندازیراه  یتخصص - یعلم  ناریسم •

 ی خاک وزارت راه و شهرساز  کی مکان
  شاتیو آزما زاتی تجه شی و آزماآموزش  ،اندازیراه  مأموریت  114  و چهارده/ صدکی •

سطح   یوزارتخانه متبوع، سدها یاستان هایآزمایشگاهخاک در   یو مهندس کی مکان
 .کشور، دانشگاه نجف کشور عراق

 مربوطه  زاتی خاک و تجه یمهندس شاتیدر انجام آزما  یاتیعمل ی و ابتکارات فن   یطراح •
دوال   کرویاز دستگاه م یبردار بهره و  اندازیراهو ساخت به همراه    یسفارش طراح •

  (آنجلسلس به روش  شی سا نیگزیجا شی)آزما

 انده شده ی گذرآموزش  هایدوره 
 یهانهیزم در  یآموزش تخصص  هایدوره یهانامهیگواهساعت  1680از   شیب یدارا •

  ؛یدگیو رس مانی بتن، آسفالت، پ  ک،یخاک، ژئوتکن یو مهندس  کی عمران، مکان یمهندس
 ضمن خدمت  یتیریسطوح مختلف مد هایدوره و 

 آموزشی برگزارشده  هایدوره 
کشور؛    یعمران در مراکز آموزش عال یدروس مهندس سیسال تدر  26به  کینزد زمانهم •

و   یدانشگاه فن ،کردستان ،لرستان ،کرمانشاه یراز   ر،یرکب یام یصنعت یهادانشگاه مانند: 
 .تهران یو انقالب اسالم آبادخرم  یمدن دیشه   ،کرمانشاه یو مهندس یتهران، فن یاحرفه 



 

 

www.namatek.com 
 

6 

  ،یساز ی پخاک و  کی عمران؛ مانند: مکان یو مهندس یفن یدروس و واحدهاتدریس  •
  ک،یوتکن ژئ شگاهیآزما ،خاک شگاهیآزما ،بتن یتکنولوژ  ،مقاومت مصالح ،کیاستات
و  سازیراه و   یساختمان آالتن یماش  ،یساز محوطه  ،بتن و طرح اختالط بتن شگاهیآزما

 .یشناسن یزم
  کیخاک، ژئوتکن کیخاک و مکان   یمهندس شات یآزما  یتخصص یدوره آموزش  14مدرس  •

 کارشناسان کشور  یبرا یشگاهیآزما زاتیتجه  یو نگهدار  سیو دوره سرو
  یو تخصص یفن هایدوره لوح فشرده از  27جزوه و  47از   شیداشتن ب  اریدر اخت •

 ی آموزش یهالم یف و  یشگاهیآزما

 ها ی توانمندتخصص، مهارت و 
بر  سنگ و بتن   ،خاک  یمهندس ،خاک کیمکان  شاتیآزما هیکل ییانطباق و عملکرد اجرا •

 استاندارد نیآخر اساس
 ی و حفار   ریمطالعات مس  ،کی ژئوتکن ،خاک کیگزارشات مکان  ری و تفس هیته •
  ،خاک کی عمران؛ شامل: مکان یو دروس مهندس یتخصص  یآموزش هایدوره  سیتدر •

 ر یو مطالعات مس کین کژئوت ،ی حفار  ،خاک یمهندس
و   کی مکان شگاهی آزما  زاتی و تجه هادستگاه هیکل یو آموزش کاربرد اندازیراه ،نصب •

، یر ی نفوذپذ، می برش مستق ، یسه محور ، یمحور تک   :خاک و بتن شامل یمهندس
 ن کبتن ش یفشار  یهاجک ،  تراکم، و تورم میتحک 

و   کی ئوتکنژ یبهافهرست و دفاتر  حسابصورت  هیدر خصوص ته  یدگ ی و رس  مانیامور پ •
 مقاومت مصالح 

 یعمران  هایپروژه  شاتی آزما جیاکثر نتا  لیتحل •
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مان  و ساز هااستان  یز یربرنامهو  ت ی رینظارت سازمان مد یهاته یکمعضو فعال  •
 ساختمان مهندسینظام 

و   مانی و پ سازیراه ،بتن  ،کیژئوتکن  ،خاک ی مهندس  ،یخاک  اتیو عمل  یمباشر در امور فن •
 ی دگ یرس

صنعت ساخت   ییمشاوره و اجرا ،یو عوامل طراح انیبا مجر ی و ارتباط قو یار یدست •
 ی و درمان  یو مراکز بهداشت هابیمارستان 


