
 

 مشخصات فردی

  سعید صادقی نام و نام خانوادگی

 

 محل الصاق عکس
 عمران -لیسانس عمران  دانشگاهیمقطع و رشته 

 اجرا 3نظارت و  3پایه  رشته و پایه پروانه

 سال 6 سابقه کار

 09132530350 تلفن

 کوچه مسجد امام حسن مجتبی)ع( -بلوار مرحوم شکیبی –طبس  شانین

 

 درباره )بیوگرافی یا شرح حال مختصر(

در شهر طبس متولد  22/09/69اینجانب سعید صادقی در تاریخ 

شدم،مقطع ابتدایی را در روستای خرو و مقطع راهنمایی از طریق 

پذیرش در آزمون در مدرسه نمونه دولتی فردوسی طبس و سپس 

وارد هنرستان فنی امام خمینی)ره( شدم و دوره دبیرستان خود را 

کنکور کاردانی و پذیرش در .بعد از شرکت در در آنجا گذراندم 

آموزشکده فنی امام علی )ع( طبس موفق به اخذ مدرک کاردانی و 

بعد از آن دوره لیسانس خود را در دانشگاه شاهرود و دانشگاه آزاد 

واحد طبس گذراندم.همزمان با دوران تحصیل هم مشغول به 

جهت گذراندن خدمت  1393اجرای ساختمان بودم .در سال 

نیروی انتظامی شده و دوران خدمتم را به پایان سربازی وارد 

رساندم و بالفاصله بعد از اتمام سربازی به عنوان دهیار روستای 

سال 5خرو از طرف بخشداری مرکزی طبس معرفی شدم .در مدت 

دهیاری پروژه های متعددی از قبیل پارک بازی کودکان ، 

ت واحد مسکونی جه 10آرامستان ، سنگ فرش معابر ، ساخت 

 را اجرا کرده ام .جوانان و ....

 انگلیسی

 

 عناوین و افتخارات

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی

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

 آموزشکده فنی امام علی)ع( طبس 40/13 1390 کارهای عمومی ساختمان کاردانی

 ساختمان های با مصالح بنایی نامهعنوان پایان

 دانشگاه آزاد واحد طبس 93/14 1393 عمران -عمران لیسانس

 بتن نامهعنوان پایان

 

 ها و مدارک تخصصیدوره

icdl 

 هالل احمر



 

 تالیفات

 

 

 

 

 ایسوابق شغلی و حرفه

 سمت /ادارهشرکت/موسسه
 سابقه مدت همکاری

 بیمه
 مرتبط پروژهو زیربنای  عنوان

 تا از

  سال5 1400-1395 دهیار خرودهیاری روستای 

     

 

 سوابق آموزشی و فرهنگی

 نوع همکاری فعالیت ارگان/موسسه
 مدت همکاری

 تا از

 1400-1390 آموزش حلقه صالحین مربی بسیج

    

 

 های خارجهمهارت در زبان

 ترجمه و درک مطلب مکالمه نوشتن خواندن زبان

 متوسط ضعیف خوب خوب انگلیسی

     

 

 ایافزارهای رایانهمهارت در کار با نرم

 میزان تسلط نرم افزار

 متوسط اتوکد

Office  خوب مجموعه 

  

 

 هاسایر مهارت

 

 

 

 های تخصصیعالیق و توانایی

 نظارت

 اجرای ساختمان

 

 

 


