
 

 مشخصات فردی

  حسین جمادی                                                                               نام و نام خانوادگی

 
 

 کارشناسی ارشد راه و ترابری  –کارشناسی عمران عمران  دانشگاهیمقطع و رشته 

 پایه سه نظارت و اجرا رشته و پایه پروانه

 سال  10 سابقه کار

 09137740694 تلفن

 خیابان انقالب اسالمی جنب فروشگاه افق کوروش شانین

 

 درباره )بیوگرافی یا شرح حال مختصر(

 انگلیسی فارسی

 

 عناوین و افتخارات

 

 

 سوابق تحصیلی

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

 آموزشکده امام علی طبس  14 88 ساختمان  کاردانی 

 دانشگاه آزاد یزد  14.5 91 عمران  کارشناسی

 دانشگاه هرمزان بیرجند  14.58 98 راه و ترابری کارشناسی ارشد 

  نامهعنوان پایان

 

 ها و مدارک تخصصیدوره

GPSدوربین های توتال استیشن و  دو فرکانسه   

 mspآشنایی کامل با نرم افزارهای برنامه زمان بندی  

ssdp map 
 ، visiual levelتسطیح زمین  

 surfer- land- sivilمحاسبه احجام 

 نرم افزار های صورت وضعیت تویسی تدکار ، تکسا

 ایمنی ؛ بهداشت ، محیط زیست

) صدور پروانه اجرا ( دوره تاسیسات برقی  

 دوره تاسیسات مکانیکی  ) صدور پروانه اجرا (



 

دوره  اجرای ساختمان های  بتنی و فوالدی         ) صدور پروانه اجرا (  

 دوره  قالبندی  ) صدور پروانه اجرا (

 

 تالیفات

و  یشهر یزیو برنامه ر ایجغراف یکنفرانس مل نینخست  کیتراف تیریحمل و نقل هوشمند در مد یسامانه ها ریتاث یبررس COI مقاله: 

GCONF01_080 

 

 

 

 ایسوابق شغلی و حرفه

 سمت /ادارهشرکت/موسسه
 سابقه مدت همکاری

 بیمه
 مرتبط پروژهو زیربنای  عنوان

 تا از

عمران سلیم امید طبس شرکت  01/04/87 نقشه بردار    31/06/87  ماه  2  

 شرکت متین کاو طبس
سرپرست 

 کارگاه 
01/06/87  30/10/87  ماه  4  

01/11/87 دفتر فنی  شرکت مسیل طبس   29/12/87  ماه 2  

 شرکت سامان ابنیه طبس
سرپرست 

 کارگاه 
01/04/88  15/09/88  ماه 6  

زد شرکت جویبار سازان افق طالیی ی  
سرپرست 

 کارگاه 
01/02/89  30/05/89  ماه 3  

 شرکت متین کاو طبس
سرپرست 

 کارگاه 
30/05/89  31/04/90  ماه 11  

01/01/90 دفتر فنی  ناحیه مقاوت بسیج طبس   31/01/90  یک ماه  

 شرکت اساس سازه شرق بیرجند 
سرپرست 

 کارگاه 
01/10/93  31/06/96  ماه 40  

یمسئول اجرای شرکت ابنیه طبس گلشن   30/06/96  30/07/96  یک ماه  

هان پژوشرکت مهندسین مشاور  نقش 

 اترک

سرپرست 

 نظارت
01/10/96  29/12/98  ماه 26  

01/10/98 ناظر پروژه  شرکت مهندسی مشاور طوس آب   30/07/99  ماه 8  

رقشرکت مهندسین مشاور ساز آب ش 01/10/99 ناظر پروژه   ماه 8  تاکنون  

01/05/1400 ناظر پروژه شرکت مهندسین مشاور ری آب  ماه 3  تاکنون 

شرکت مهندسین مشاور  سیال    

 پویای شرق

سرپرست 

 نظارت
18/03/1400  09/05/1400  ماه 3  

 



 

 سوابق آموزشی و فرهنگی

 نوع همکاری فعالیت ارگان/موسسه
 مدت همکاری

 تا از

 کارفرما اداره کل راهداری استان یزد  
اجرای جاده شاهزاده امام 

  -علی
01/04/87 نقشه بردار   31/06/87  

کارفرما جهاد کشاورزی شهرستان  –

 طبس

اجرای قنوات سرپوشیده 

روستای بهشت آباد و 

 دیهشک 

01/06/87 سرپرست کارگاه   30/10/87  

کارفرما اداره آب و فاضالب  –

 روستای شهرستان طبس
اجرای خط انتقال به 

 شهرطبس 
01/11/87 دفتر فنی   29/12/87  

کارفرما آب و فاضالب شهری استان  –

 یزد

 اجرای خط انتقال و اصالح

شبکه توزیع آب  به 

 شهرستان طبس 

01/04/88 سرپرست کارگاه   15/09/88  

کارفرما اداره کل منابع طبیعی استان  –

 یزد
اجرای سد زیر زمینی 

 روستای مرغوب 
01/02/89 سرپرست کارگاه   30/05/89  

کارفرما جهاد کشاورزی شهرستان  –

 طبس
اجرای استخر های 

 ژئوممبران 
30/05/89 سرپرست کارگاه   31/04/90  

کارفرما جهاد کشاورزی شهرستان 

 طبس
ن اجرای قنات دیهشک پایی

–  
01/01/90 دفتر فنی   31/01/90  

کارفرما اداره کل جهاد کشاورزی 

 خراسان جنوبی
اجرای عملیات تسطیح 

  –اراضی  روستای کریت 
01/10/93 سرپرست کارگاه   31/06/96  

 کارفرما اداره آب و فاضالب شهری
اجرای عملیات اصالح 

تان شهرس -شبکه توزیع آب

 طبس 

30/06/96 مسئول اجرایی  30/07/96  

کارفرما سازمان جهاد کشاورزی 

 خراسان جنوبی

اجرای عملیات نظارت 

 کارگاهی پروژه تسطحیح

اراضی و اجرای شبکه 

توزیع آب و اجرای جاده 

ت بین مزارع  روستای کری

 شمس ،تشکانان ،فهالنج ،

  –آباد، بهشت آباد 

01/10/96 سرپرست نظارت  29/12/98  

کارفرما آب منطقه ای استان خراسان  –

 جنوبی

 اجرای عملیات خط انتقال

 آب از نیروگاه زغال سنگی

 به شهر طبس 

01/10/98 ناظر پروژه   30/07/99  

01/10/99 ناظر پروژهاحداث  ، تصفیه خانه ، کارفرما اداره کل عشایر استان  -  تاکنون  



 

ایستگاه پمپاژ و احداث  خراسان جنوبی

 مخازن بتنی و خط انتقال

ه آب به محالت عشایری چا

 مسافر 

کارفرما شرکت توسعه و زیرساخت  -

 زمرد پروده

،  پروژه تهیه ، حمل ، نصب

تست و راه اندازی 

تجهیزات چاه های کارگاه 

و خط انتقال آب  2شماره 

متر مکعبی 1100به مخزن   

01/05/1400 ناظر پروژه  تاکنون 

 اداره شهرک های کشاورزی ایران -

احداث خط انتقال، 

ر ت سساختمان و تأسیسا

چاهی و ساختمان کلرزنی 

د شهرک دامپروری مهریز یز  

18/03/1400 سرپرست نظارت  09/05/1400  

 

 های خارجهمهارت در زبان

 ترجمه و درک مطلب مکالمه نوشتن خواندن زبان

 ضعیف ضعیف خوب  خوب  انگلیسی

 ایافزارهای رایانهمهارت در کار با نرم

 میزان تسلط نرم افزار

 زیاد ، mspزمان بندی  

ssdp map ، زیاد 

visiual level زیاد 

 زیاد نرم افزار تدکار و تکسا

 زیاد گوگل ارث،  

- sivil3d زیاد 

surfer- land زیاد 

 زیاد 

 زیاد 

 

 هاسایر مهارت

 آشنایی کامل با اجرای  راهسازی و ابنیه

 کاری، تسطیح زمین ، محوطه سازی ، جدول  انتقال آب 

 ، ایستگاه پمپاژ -roمخازن انتقال آب سامانه های نوین آبیاری تحت فشار و کم فشار، تصفیه خانه 



 

 آشنایی کامل با کلیه ماشین آالت راهسازی و معدنی،

 آشنایی کامل با نامه نگاری و اتوماسیون اداری و نرم افزار های صورت وضعیت نویسی و آنالیز بها

 

 های تخصصیتواناییعالیق و 

 

 

 

 

 


