
 

 مشخصات فردی

  معصومه قاسم زاده نام و نام خانوادگی

 

 محل الصاق عکس
 تبدیل انرژی-کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاهیمقطع و رشته 

 2پایه و نظارت  2طراحی پایه -تاسیسات مکانیکی رشته و پایه پروانه

 سال10 سابقه کار

 09133557709 تلفن

 177پالک -11مطهری-شهرستان طبس شانین

 

 درباره )بیوگرافی یا شرح حال مختصر(

رادرشهرستان طبس گذارندم . مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک مقدماتی متولد نهم مردادماه هزاروسیصدوشصت ونه ،تحصیالت 

ال تبدیل انرژی را ازدانشگاه دولتی یزد،واز س -تهران گرفته ومدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

سال با شرکت مشاور میزات گستر ارگ درضمیمه 5تاکنون بعنوان مدرس بادانشگاه آزاد واحد طبس همکاری دارم.به مدت  1391

شرکت های مشاور پیمایش  ااداره گاز استان خراسان جنوبی ،طراحی نظارت تاسیسات مکانیکی همکاری داشتم.وبه مدت دوسال ب

ارت توسعه طبس گلشن دارم.وپایه دو نظ گستر وسیبانقش توس در ضمیمه گازرسانی به صنایع همکاری دارم.وبه مدت یکسال باشرکت

  م.تجهیزات نیز می باشوطراحی تاسیسات مکانیکی می باشم.مدیرعامل شرکت پایدار مدرن تاسیسات دارای گرید پنج تاسیسات و

 

 عناوین 

 مدرک مسئول ایمنی

 مدیرعامل شرکت پایدارمدرن تاسیسات

 

 

 سوابق تحصیلی

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

 تربیت دبیر شهیدرجایی 15.30 1387 کارشناسی مهندسی مکانیک 

 گلخانهبررسی انتقال حرارت  نامهعنوان پایان

کارشناسی ارشد مهندسی  

 تبدیل انرژی-مکانیک 

 دانشگاه دولتی یزد 15.90 1391

 بررسی انتقال حرارت در کلکتورهای خورشیدی نامهعنوان پایان

 

 ها و مدارک تخصصیدوره

 دارای مدرک مسئول ایمنی - hseدوره ایمنی-نرم افزار کریر-جکوزی-دوره طراحی استخر  -دوره طراحی موتورخانه

 فضاهای پرجمعیت-عایق های حرارتی-چیلر-دوره نظام مهندسی:مبحث چهاردهم،شانزدهم و هفده مقرارات ملی ساختمان

 زبان انگلیسی

 

 تالیفات

 

 

 

 



 

 ایسوابق شغلی و حرفه

 سمت /ادارهشرکت/موسسه
 مدت همکاری

 بیمه سابقه
 پروژهو زیربنای  عنوان

 تا از مرتبط

  یکسال 1388-1387 کارشناس دفتری همرازکاران 

 سالپنج  1398-1393 ناظر تاسیسات مشاورمیزان گسترارگ

زندان جدیداالحداث 

-شهرستان طبس

 مترمربع4000

 یکسال ونیم 1400-1399 دفترفنی توسعه طبس گلشن
هکتاری طرح 50سایت 

 اقدام ملی شهرستان طبس

 

 سوابق آموزشی و فرهنگی

 نوع همکاری فعالیت ارگان/موسسه
 مدت همکاری

 تا از

 تاکنون1391ازسال  پاره وقت-تدریس  مدرس دانشگاه آزاداسالمی واحد طبس

    موسسه خیریه کوثر

 

 های خارجهمهارت در زبان

 ترجمه و درک مطلب مکالمه نوشتن خواندن زبان

 خوب متوسط خوب خوب انگلیسی

 

 ایافزارهای رایانهنرممهارت در کار با 

 میزان تسلط نرم افزار

 خوب آفیس

 خوب اتوکد

 خوب رویت

 

 هاسایر مهارت

 صورت وضعیت نویسی نرم افزارتدکار

 مناقصات-آشنایی باسامانه ستاد

 استخر-طراحی تاسیسات موتورخانه 

 

 های تخصصیعالیق و توانایی

 شعر روانشناسی  و

 

 

 

 


