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مشهد
گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناس دفتر فنی و مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه

تخصص
.1

آشنایی با نرم افزارهای MS Project, Primavera, AutoCAD,CIVIL3D, REVIT TAKSA & Office

.2

آشنایی حرفه ای و کامل با تهیه و تنظیم صورت وضعیت و انواع قراردادهای فهرستی و متر مربع زیربنا

.3

انجام حرفه ای امور کنترل پروژه از جمله برنامه زمان بندی تهیه  WBSو  ،CBSکنترل هزینه و زمان ،کنتررل جریران نیردین ی ،مباسر ات
. EVM

.4

آشنایی حرفه ای با فرآیند مدیریت  Claimدر پروژه و مدیریت اسناد مربوطه.

.5

آشنایی با م احث مربوط به الیبه تاخیرات .

.6

مدرس دوره متره و برآورد ابنیه و متره و برآورد میاوم سازی ابنیه با گروه آموزشی س ز سازه ((sabzsaze.com

.7

مدرس دوره روش اجرای روسازی ریلی و متره و برآورد راه و راه آهن با وب سایت فرادرس ( (faradars.com

.8

آشنایی حرفه ای با زبان ان لیسی و آشنایی اولیه با زبان آلمانی

سوابق شغلی
)1

شرکت راهسازان کادوس تهران  -گرید  1راه و ابنیه

پروژه روسازی و ریل گذاری خط  1و  2قطار شهری مشهد


کارشناس دفتر فنی و مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه  .تهیه پرمیت ها و اردر ها ،دستورکارها و صورتجلسات و صورت وضعیت  .تهیه
و رسیدگی به امور پیمانکاران جزء  .کنترل  DCCپروژه و انجام امور دفتر فنی



انجام امور کنترل پروژه از جمله برنامه زمان بندی کنترل هزینه و زمان و تهیه  EVMپروژه .تهیه الیبه تاخیرات و ماده 28



تهیه و رسیدگی به باالنس کتریال پروژه و کنترل ان ار

)2

سازمان نوسازی مدارس ایران

پروژه های مقاوم سازی ابنیه


کارشناس دفتر فنی واحد میاوم سازی انجام متره و برآورد و تهیه اسناد قراردادی پروزه ها



هماهن ی و نظارت کارگاهی بر پیمانکاران پروژه های میاوم سازی ابنیه



رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران و کنترل برنامه زمان بندی پیمانکاران

 )3شرکت مقدم سازه  -گرید  5ابنیه

پروژه احداث اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی


کارشناس دفتر فنی مییم در پروژه



تهیه و تنظیم گزارشات و رسیدگی به اسناد و تهیه صورت وضعیت پیمانکاران جزء



تهیه صورت جلسات کارگاهی و انجام کار

 )4شرکت جهان بتن  -گرید  3ابنیه

پروژه احداث ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان خراسان جنوبی  -همکاری به صورت پاره وقت


کارشناس دفتر فنی مییم در پروژه



تهیه و تنظیم گزارشات و رسیدگی به اسناد و تهیه صورت وضعیت پیمانکاران جزء

