
 

 مشخصات فردی

 مصطفی بورنگ نام و نام خانوادگی

 

 گرایش مدیریت پروژه و ساخت  –کارشناسی ارشد معماری  دانشگاهیمقطع و رشته 

 پایه سه نظارت عمرانقبولی  رشته و پایه پروانه

 سال 25 سابقه کار

 05137653510 تلفن

 طبس -مشهد شانین

 

 درباره )بیوگرافی یا شرح حال مختصر(

  

 

 عناوین و افتخارات

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی

 نام و محل موسسه آموزشی معدل سال اخذ گرایش-رشته مقطع تحصیلی

 مشهد دانشگاه آزاد اسالمی واحد 71/18 98 مدیریت پروژه و ساخت  -یمعمار ارشد  یکارشناس

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 73/16 92 عمران -عمران یکارشناس

تهران )مرکز آموزش  ییرجا دیدانشگاه شه 72/17 74 راه یساز ریز -عمران کاردانی

 (یانقالب اسالم یفن یعال

 FAHPدر پروژه های عمرانی با استفاده از روش  BIMشناسایی و اولویت بندی مشکالت بکارگیری  نامهعنوان پایان

 

 ها و مدارک تخصصیدوره

 دانشگاه صنعتی شریف  -مدیریت پروژه 

 اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی  –تکنولوژی نوین ساختمان 

 

 

 تالیفات

 

 

 

 

 



 

 ایسوابق شغلی و حرفه

 سمت /ادارهشرکت/موسسه
 سابقه مدت همکاری

 بیمه
 مرتبط پروژهو زیربنای  عنوان

 تا از

 طبس ابیهادشرکت 
و  رهیمد ئتیه سیرئ

 ییو اجرا یفن تیریمد

تا  1378سال 

 کنون
 سال 22

                                      یپروژه عمران  55از  شیب یمجر

خطوط انتقال ،  ،ی) ساختمان

پمپاژ و  ستگاهیا ع،یشبکه توز

مخازن آب، احداث جاده، شبکه 

فاضالب و سد  یجمع آور یها

 یو ...( در استان ها یساز

 ،یو جنوب یشمال ،یخراسان رضو

 کرمان زد،ی

 طبس ابیشرکت هاد
سرپرست اجرا و 

 کارگاه
 کوثر طبس یپروژه آبرسان سال 1 78الی  77سال 

 یانتظام یروین یعمران یدفتر طرح ها

 استان کرمان

سرپرست نظارت 

 یساختمان
 نظام وظیفه سال 2 77الی  75سال 

 شرکت جهاد نصر
نقشه بردار و مباشر 

 یخاک اتیعمل
 یخاک اتینقشه بردار و مباشر عمل سال 1 75الی  74سال 

 طبس -جاده یزد  8قطعه ی  ماه 2 دو ماه نقشه بردار شرکت سیمین سپاهان

 

 

 های خارجهمهارت در زبان

 ترجمه و درک مطلب مکالمه نوشتن خواندن زبان

 متوسط متوسط خوب خوب انگلیسی

 

 ایافزارهای رایانهمهارت در کار با نرم

 میزان تسلط نرم افزار

Word کامل 

Excel کامل 

MSP کامل 

Tadkar کامل 

Taksa کامل 

 

 هاسایر مهارت

مابه ألتفاوت،  لیها، تعد تیصورت وضع میسازمان برنامه و بودجه ،تنظ یانواع قراردادها، فهارست بها مان،یپ یعموم طیتسلط به شرا

 بها و ... زیآنال

 

 

 


