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 التیتحص

 عمران   یکارشناس •

 فعالیت سوابق

 ( کو نیتک  یشرکت بازرس )  یبرق  یآسانسورها یبازرس •
 ( شیروشا اند یشرکت بازرس )  کیدرول یه یآسانسورها بازرس •
 ( شی روشا اند یشرکت بازرس ) متحرک  روپیادهو  یپلکان برق  بازرس •
  یو شرکت بازرس شیروشا اند  یشرکت بازرس)  یبرق یآسانسورها یبازرس  یفن ریمد •

 گستر صدر(  اریمع
 (شیروشا اند  یشرکت بازرس)   کیدرولیه یآسانسورها یبازرس  یفن ریمد •
 ( شیروشا اند  یشرکت بازرس) متحرک  روپیادهو   یپلکان برق یبازرس  یفن ریمد •
اداره کل   تیقابل استعالم از سا) اداره کل استاندارد استان تهران  دیمورد تائ  مدرس •

 (استاندارد تهران
 اتوکد  افزارنرم آموزش  هایدوره مدرس •
 ( الماس  ی شرکت فتح)  یساخت پلکان برق  تیف یکنترل ک  ریمد •
 تاوه و شرکت فضا کار هموند سازه و ...(   نیشرکت نو)   یعمران هایسازه پروژه  ریمد •
شرکت فضا کار  ) فضا کار و راه  هایسازهو    یعمران هایسازه از  برداری نقشهگروه  ریمد •

 ( هموند سازه 
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 های آموزشی گذرانده شده دوره 

کو و شرکت روشا   نی شرکت تک)  1-3030 بر اساس استاندارد  یبرق  یآسانسورها یبازرس •
 (شیاند

 ( شی )شرکت روشا اند 2- 3030 بر اساس استاندارد  کی درولیه  یهاآسانسور یبازرس •
  2- 10803,  1-10803متحرک بر اساس استاندارد  یهاروپیادهو  یبرق  هایپلکان  یبازرس •

 (ا ی)شرکت ارتقا گستر پو
 ( کو نیشرکت تک)   ربکسی بدون موتورخانه و بدون گ یبرق  یآسانسورها یبازرس •
  برقیپله آسانسور و  ی کای سند) در صنعت آسانسور  نینو هایآوری فن با  ییآشنا یبازرس •

 ( و اداره کل استاندارد استان تهران
 ( ایشرکت ارتقا گستر پو)   17323با استاندارد  ییآشنا دوره •
 ( کو نیشرکت تک )  UT, MT, PT, VT, Level I & Level II جوش  یبازرس نامهیگواه •
 (یدانشگاه آزاد اسالم)  یجامع پلکان برق یل یو تکم  یتخصص دوره •
شرکت ارتقا  )   ونیبراسی و کال شناسیاندازه، گیریاندازهدر  هیپا میبا اصول و مفاه یی آشنا •

 ( ایگستر پو
 ( ایشرکت ارتقا گستر پو)  5S یبا نظام آراستگ یی آشنا •
 ( شی اندشرکت روشا )  فتراکیو ل یبرج ،ایدروازه  ل،یموبا ،یسقف هایجرثقیل  یبازرس •
 ( ایشرکت ارتقا گستر پو)   ISIRI 14129با استاندارد  یی آشنا •
 ( ایشرکت ارتقا گستر پو)   ISIRI 16291با استاندارد  یی آشنا •
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 های اجراییپروژه 

 (تاوه  نیشرکت نو) گمنام تهرانسر  یشهدا ادمانیسرپرست کارگاه پروژه  •
 ( تاوه  نیشرکت نو)  یبهشت دیکارگاه پروژه مسجد شه  سرپرست •
 ( تگر یتوسعه و عمران چ  ادیبن) انیرانی کنترل پروژه شهرک بزرگ ا سرپرست •
  9 به طولخط لوله گاز سمنان شاهرود ) ر ی مس یمل بردار پروژهنقشهکارگاه و  سرپرست •

 ( لومتر یک
 ( ف مهن نزاجا) نزاجا  یمهندس یدر فرمانده بردارنقشه  پیاک  سرپرست •
 پارسه شرکت سازه فضا کار هموند  بردارینقشه مسئول •
 شرکت سازه فضا کار هموند پارسه  اتیاجرائ مسئول •
شرکت  )  برآوردو متره و  تی وضع  صورتبهو   یدگیو رس یدر دفتر فن تی فعال سابقه •

 ( تاوه  نینو
 ( یمان ی پ) هیزعفران ومیخط پروژه پاالد بردارنقشه •
جهرم، هتل    یبیترک  کلی س روگاهینهای دکل  ییجانما) مختلف  هایپروژه بردارینقشه •

  یهکتار  03  ینفت دهلران، برداشت توپوگراف هایمخزن ساختمان و  یی، جانمازدیارگ 
 )شرکت سازه فضا کار هموند پارسه(  (و... رانشهریپ

،  رازی، زاهدان، شهی، اروم کرمانشاه ،کرج در تهران، یو توپوگراف  یمساح هایبرداشت  •
 تاوه و شرکت سازه فضا کار هموند پارسه( نیشرکت نو) ، اهواز و... زدی
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 های آموزشی برگزارشده دوره 

 آسانسور در اداره کل استاندارد استان تهران  یدر بازرس  یمنیو ا HSE ناریسم •
و شرکت روشا    ایشرکت ارتقا گستر پو)  یبرق   یآسانسورها ی با بازرس  ییآشنا دوره •

تهران و اداره کل استاندارد   یمترو یبردار  کو و شرکت بهره  نی و شرکت تک شیاند
 ( استان بوشهر 

 ( شیشرکت روشا اند)  کی درول یه یآسانسورها ی با بازرس  ییآشنا دوره •
 ( شیشرکت روشا اند) متحرک  روپیادهو  ی برق هایپلکان  ی با بازرس  ییآشنا دوره •
 ( شی شرکت روشا اند) ( ت یزیو  تیاز محل پروژه )سا یآسانسور برق یبازرس  آموزش •
 اتوکد  افزارنرم  آموزش •
 ( شیشرکت روشا اند)  یبرق یمحاسبات آسانسورها دوره •


