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   شهرکرد    هحل تولد : 

   ابراهین    نام پدر:

 رک تحصیلیاهد

 رشته و گرایش هقطع تحصیلی

نام هوسسه / 

شهر و  دانشگاه

 هحل تحصیل

فارغ تاریخ 

 التحصیلی 

 3187 داًطگبُ آزاد ضْرکرد هٌْذسی ػوراى  کبرضٌبسی 

 3131 داًطگبُ آزاد یبسَج آة هٌببغ هذیریت ٍ هٌْذسی گرایص -هٌْذسی ػوراى کبرضٌبسی ارضذ

 3131ٍرٍدی  داًطگبُ آزاد ًدف آببد گرایص هٌْذسی ٍ هذیریت هٌببغ آة –هٌْذسی ػوراى  دکتری داًطدَی تخصصی دکتری 

 سال( 09) حدود سوابق کاری 

 تبریخ        سوت ضرکتًبم 

 3181 ّوکبری بب طرح تفضیلی ضْرکرد

 3183 3187 هسکي استیدبری کبضبى  یٍاحذ 321هسئَل دفتر فٌی پرٍژُ  ضرکت ایراى ایثبر

 3173 3183 سرپرست کبرگبُ پرٍژُ هدوَػِ فرٌّگی ٍرزضی ببًک هلی قن  ضرکت ایراى ایثبر

 ضرکت ّیربذاى 
 سبختوبى ، پرٍژُ احذاث کبرخبًِگرٍُ ًظبرت سرپرست 

 هٌطقِ ٍیژُ هبّطْر  –لَلِ سبزی سذیذ 
3173 3171 

 3171 3171 ػسلَیِ  7ٍ  8ٍ  1هذیر گرٍُ سبختوبى پرٍژُ ًیرٍگبُ فبزّبی  ضرکت ّیربذاى 

 ضرکت گَیبصٌؼت خٌَة
خبًِ اهبم تقی  تلوبِپرٍژُ ٍ سرپرست کبرگبُ پرٍژُ طرح تَسؼِ هذیر 

 هطْذ 
3171 3178 

 ضرکت ضکرًَیي خلیح فبرس
هسئَل گرٍُ اخرا ٍ دفترفٌی پرٍژُ احذاث کبرخبًِ تصفیِ ضکر خلیح 

 فبرس ٍاقغ در بٌذراهبم خویٌی 
3178 3177 

 ضرکت بلٌذ پبیِ 
پرٍژُ احذاث کبرخبًِ ضیر خطک پگبُ  ىسبختوبسرپرست کبرگبُ 

 ضْرکرد
3178 3173 

 3131 3173 ضَ ضْرکردٍسبلي ٍرزضی ٍهذیر پرٍژُ احذاث  ضرکت گَیب صٌؼت خٌَة 



 ضرکت گَیب صٌؼت خٌَة 

از خولِ  ًیسبختوب ّبی  هذیر پرٍژُ ٍ سرپرست کبرگبُ احذاث پرٍژُ

 هَارد زیر :
 استبى ٍرزش خَاًبىادارُ  ،ک  احذاث سبلي ٍرزضی کٌر -

 "        "          ِ  ًقٌ  "          "          " -

 "        "             ببرز  "          "          " -

 "        "        دضتک   "          "          " -

 استبى ،  ضرکت هخببراتاحذاث سبیت ّبی هخببراتی  -

 ًَسبزی هذارس استبى ، هذارس اخرای تبسیسبت گرهبیطی -

 احذاث سبلي ٍرزضی ٍ اداری  کبًَى خَاًبى فبرسبى -

 سپبُ قوربٌی ّبضن استبى 

زیرسبزی ٍ آسفبلت ضْرک ّبی  –ّبی هحَطِ سبزی اخرای پرٍژُ  -

 صٌؼتی  ضرکت ضْرک ّبی صٌؼتی استبى

3131 3111 

 3111 3131 در سطح ضْر ضْرکرد   تدبری  –احذاث سبختوبى ّبی هسکًَی 

 

 

 سوابق فعالیت های حرفه ای

 3111 3171 ( 3 پبیِ ًظبرت پرٍاًِ)  ضْرکرد سبختوبًی ّبی پرٍژُ در کٌٌذُ ّوبٌّگ ًبظر ٍ ػوراى ًظبرت حرفِ بِ هطغَل

 3132 3131 ( 3 پبیِ هدری)  ضْرکرد سبختوبًی ّبی پرٍژُ در ػوراى ریصالح هدری حرفِ بِ هطغَل

 کویتِ تخصصی تؼبًٍی هسکي استبًذاری چْبرهحبل ٍ بختیبریػضَ 

 یصالح ًظبم هٌْذسی سبختوبىیسِ کویتِ هدریبى رػضَ ّیئت رئ

 استبى تؼبًٍی هسکي ًظبم هٌْذسی سبختوبىت هذیرُ ػضَ  ّیئ

 کویسیَى حقَقی ٍ ًظبرت ضَرای ضْر ضْرکرد ػضَ 

 ایده و دیدگاه 

 ٌذسی در ّوِ رضتِ ّب ٍ ارتقبء خبیگبُ اختوبػی ًظبم هٌْذسی ٍ هٌْذسبى تالش در خْت دفبع از حقَق حرفِ ای ٍ اختوبػی اػضبء ًظبم هْ

 ًظبم هٌْذسی  اػضبء سبزهبى ٍ یسِ اػالهی از طرف ّیبت رئتخصصی  ّبیٍحذت رٍیِ در اظْبر ًظرٍ  تالش در خصَظ ایدبد تؼبهل

 بیي هٌْذسبى خَاى ٍ بب سببقِ  آهَزضی ٍ تببدل داًص تدربی  –تالش در خصَظ ارتقبء داًص فٌی ٍ تخصصی هٌْذسبى بب ایدبد پبیگبُ ّبی ػلوی 

 ببّذف ایدبد ضغل ٍ هسکي برای هٌْذسبى خَاى ،فؼبل ًوَدى تؼبًٍی هسکي اػضبءبرگیری ظرفیت ببلقَُ سبزهبى در خْت بِ ک

بِ اػضبء ّیبت هذیرُ ٍ استفبدُ کبهل از ایي  در خصَظ اًدبم ٍظبیف قبًًَی هحَلِاػضبء ّیبت هذیرُ ٍ ارکبى سبزهبى ًظبم هٌْذسی  ی بب دیگررکبّو

 ظرفیت در خْت ببال بردى سطح کبرایی هصَببت ، بب صرف دقت ٍ زهبى الزم ٍ کبفی.

 

 


