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 درباره )بیوگرافی یا شرح حال مختصر(

سالم هست و در حال حاضر  40متولد و ساکن طبس هستم. 

متاهل و دارای دو فرزند هستم. بدلیل عالقه ای که به تاسیسات 

همین زمینه مشغول هستم. در اداره کل راه  یساختمان دارم تو

نظارت ساختمان و تاسیسات هستم؛ در سازمان نظام  واحدآهن 

تاسیسات ساختمان و نظارت گاز را انجام میدم و در  ،مهندسی

کانون کارشناسان دادگستری هم در شاخه تاسیسات ساختمان 

ای مهندسی تاسیسات . ضمن اینکه با یکی از شرکت هفعالیت دارم

 کالس های .نه مشاوره و طراحی همکاری می کنمیمنیز در ز

پیوشته شرکت می رو هم  تاسیسات ساختمانآموزشی  مختلف

کنم. خارج از مسایل کاری بدلیل عالقه به ورزش به عنوان دبیر 

 هیات تنیس روی میز طبس نیز فعالیت دارم.

I was born and live in Tabas. I am 40 years old 

and I am currently married and have two 

children. Because of my interest in building 

facilities, I work in this field. I am in Railways 

office, Building and Facilities Supervision Unit; 

In the Building Engineering Organization, I do 

building installations and gas supervision, and in 

the Center of Justice Experts, I work in the 

branch of building installations. In addition, I 

work with one of the facility engineering 

companies in the field of consulting and design. I 

regularly attend various training classes on 

building facilities. Apart from work, I also work 

as a secretary of the Tabas Table Tennis Board 

due to my interest in sports. 
 

 عناوین و افتخارات

 کارشناس رسمی دادگستری در رشته تاسیسات ساختمان

 

 سوابق تحصیلی

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

 دانشگاه فردوسی مشهد 13.54 83 حرارت و سیاالت لیسانس

 تحلیل نرم افزاری جریان سیال داخل الکتروپمپ نامهعنوان پایان

 دانشگاه علم و صنعت ایران 16.75 93 مدیریت سیستم و بهره وری فوق لیسانس

  نامهعنوان پایان

 

 ها و مدارک تخصصیدوره

 طراحی استخر، سونا و جکوزی گرمایش از کف نرم افزار کریر تهویه مطبوع

 نظارت آسانسور کانال کشی و تهویه صنعتی نرم افزار رویت مپ چیلر

تاسیسات ساختمان های بلند 

 مرتبه

 60و  2لوله کشی پلی اتیلن 

 پوندی گاز

 تاسیسات بهداشتی و آبرسانی طراحی موتورخانه

 

 



 

 تالیفات

 

 

 ایسوابق شغلی و حرفه

 سمت /ادارهشرکت/موسسه
 سابقه مدت همکاری

 بیمه
 مرتبط پروژهو زیربنای  عنوان

 تا از

 16 تا کنون 84 کارشناس اداره کل راه آهن شرق
طراحی و نظارت پروژه های 

 تاسیسات ساختمانی

     

 

 سوابق آموزشی و فرهنگی

 نوع همکاری فعالیت ارگان/موسسه
 همکاریمدت 

 تا از

    

 

 های خارجهمهارت در زبان

 ترجمه و درک مطلب مکالمه نوشتن خواندن زبان

 متوسط متوسط متوسط متوسط انگلیسی

     

     

 

 ایافزارهای رایانهمهارت در کار با نرم

 میزان تسلط نرم افزار

 متوسط اتوکد

 متوسط رویت مپ

 خوب کریر

 

 هاسایر مهارت

 آشنایی به شرایط عمومی پیمان نظارت بر نت ساختمان و تاسیسات

 تهیه متره و برآورد تاسیسات مکانیکی، خطوط انتقال آب تصفیه فاضالب

 پوند 60نظارت بر خطوط پلی اتیلن و فوالدی گاز  طراحی ایستگاه پمپاژ

 طراحی سیستم اطفا حریق طراحی خطوط انتقال اب

 

 تخصصیهای عالیق و توانایی

 طراحی تاسیسات ساختمانی و گاز

 

 

 


