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مشهد1367-
دانشگاه اصفهان
عمران خاک و پی
طراح و مجری سازه های صنعتی ،فضاکار و پاالیشگاهی

شغل

تخصص
-

کار با امور قرارداد ها ،پیمان ها ،صورت وضعیت ها از جمله  PMS & Unit Rateبا تسلط به نرم افزار تکسا
طراحی انواع سازه با Etabs , Safe , Sap
کار با  Mechanical And Structureپاالیشگاهی و فرآیند مدیریت ترتیبی فازهای  Pو C
تسلط به نرم افزار  Tekla Structureتهیه نقشه های شاپ سازه های فلزی و تدریس آن
آشنایی و کار با نرم افزار های تحلیل ژئوتکنیکی ؛ Flac 2D , Flac 3D , Plaxis 2D , Plaxis 3D
تسلط به نرم افزار های عملیات خاکی و راهسازی (مدرس)؛ Civil 3D
تسلط به نرم افزار های عملیات خاکی و راهسازی (مدرس)؛ Auto Land desktop development
تسلط به زبان برنامه نویسی (مدرس)؛ )Visual basic for application (VBA
تسلط به زبان برنامه نویسی (مدرس)؛ Virtual Autolisp
تسلط به نرم افزار  ، Abaqusتحلیل انتشار امواج االستیک در محیط های پیوسته
تسلط به نرم افزار SACS؛ تحلیل ایستایی در دریا ،تحلیل دینامیکیPile Designing ،

سوابق شغلی
 .1مدیر عامل شرکت آپادانا طرح تهران ،مجری و مدیر طرح انواع سازه های فلزی و صنعتی
 .2از تاریخ  1394/2تا  1396/12سرپرست فنی ،مشاور ،محاسب سازه های فلزی و فضاکار ،سرپرست گرروه
شاپ؛ شرکت سازههای فلزی آساک ،محاسب سازه های فضاکار واسکای الیت متجمع پارمیس تهران ،محاسبب و شباپ
کار اسکای الیت سقف دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و چندین پروژه شخصی دیگر
 .3از تاریخ  1394/2تاکنون؛ مشاور شرکت سازه پایدار خراسان ،طراح و مجری انواع سوله های صنعتی
 .4از تاریخ  1394/2تبا  : 1395/5سرپرست فنی پيمان و رسبیدگی ایسبتگاههای E,I,F؛ خبط  2قطبار شبهری مشبهد،
موسسه رهاب وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا ،قرب قائم
 .5از تاریخ  1392/11تا  :1394/2جانشین فنی استراکچر(سازه های فلزی)؛ شبرکت آبادراهبان پبارس ،پرروهه پاایشرااه
معيانات گازی بندرعباس (نفت ستاره خليج فارس)
 .6از تاریخ  1392/4تا  :1392/9سرپرست دفتر فنی؛ شرکت آبادراهان پارس ،پروژه تقاطعات غیر همسطح اراک
 .7از تاریخ  1391/4الی  : 1391/11کارشناس دفتر فنی؛ شرکت آبادراهان پارس ،طرح توسعه منطقه  2اقتصادی کنگبان،
پروژه تاسیسات خشکی پاالیشگاه فاز  13میدان گازی پارس جنوبی
 .8از تاریخ  1390/10الی  : 1391/3کارشناس دفتر فنی ،شرکت آبادراهان پارس ،طرح بهره برداری میبدان گبازی پبارس
شمالی ،پروژه بزرگ راه دیر -بوشهر ،کارگاه جبرانی

