
 

 مشخصات فردی

  عباس نظری نام و نام خانوادگی

 عمران-کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی عمران دانشگاهیمقطع و رشته  

 اجرا3نظارت  2پایه -عمران رشته و پایه پروانه

 سال9 سابقه کار

 09138584601 تلفن

 مسکن مهر-طبس شانین

 

 درباره )بیوگرافی یا شرح حال مختصر(

 انگلیسی فارسی

 

 عناوین و افتخارات

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی

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

 الهوری مشهد موسسه آموزش عالی اقبال 16.45 1391 عمران-عمران کارشناسی ناپیوسته

  نامهعنوان پایان

     

  نامهعنوان پایان

 

 ها و مدارک تخصصیدوره

 موسسه برگزار کننده:دانشگاه ملی زابل          ساعت                    18گواهینامه دوربین توتال به مدت 

 کننده:خانه کارگر شهرستان طبسموسسه برگزار         ساعت      40به مدت 2درجه ICDLگواهینامه پایان دوره 

 موسسه برگزار کننده:خانه کارگر شهرستان طبس      ساعت       20به مدت  WORD XPگواهینامه پایان دوره 

 موسسه برگزار کننده:خانه کارگر شهرستان طبس           ساعت             40به مدت  excelگواهینامه پایان دوره

         

 تالیفات

 

 

 

 

 

 



 

 ایسوابق شغلی و حرفه

 سمت /ادارهشرکت/موسسه
 سابقه مدت همکاری

 بیمه
 مرتبط پروژهو زیربنای  عنوان

 تا از

  16/04/90-01/03/89 مسول دفتر فنی شرکت سامان ابنیه طبس
احداث مخزن و حصار کشی 

 روستای ملوند

  31/01/91-27/12/90 مسول دفتر فنی شرکت سامان ابنیه طبس
تکمیل ساختمان وتاسیسات 

 مجتمع زمزم

 شرکت راه وساختمان امید طبس
مسئول دفتر فنی 

وسرپرست کارگاه  

 کارخانه سیمان

 کارخانه سیمان  01/02/91-09/08/91

 شرکت عمران سلیم طبس
مسئول عملیات 

 خاکی ونقشه بردار
10/08/91-05/06/92   

 شرکت سهامی معدنجو
نقشه بردار وکارشناس 

معدنی و  عملیات

 عمرانی

6/6/92-29/12/94   

  31/04/95-01/01/95 رئیس کارگاه شرکت سیناب خراسان
پروژه آبرسانی به مجتمع کوثر 

 طبس

  29/12/96-1/05/95 ناظر مقیم مشاور طوس آب ن شرکت مهندسی
پروژه های آبرسانی به مجتمع 

 کویر وکوثر

شرکت آب و فاضالب روستایی 

 شهرستان طبس
    طرح ادارهقرارداد 

   31/5/97-01/01/97 مسئول دفتر فنی شرکت سامان صدرآب

  01/05/98-1/06/97 ناظر مقیم شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب
پروژه های آبرسانی شهرستان 

 خوسف و بیرجند

شرکت مهندسین مشاور کلوان ،فضا 

 ،شهر

مدیر طرح و مسئول 

رسیدگی و کنترل 

 پروژه

   

مشاور مهرآب شرکت مهندسین 

 سپاهان
  تا کنون 01/05/98 ناظر مقیم

پروژه های آبرسانی شهرستان 

 طبس و دیهوک

 مشاور و طراح شرکت آب منطقه ای
مشاور،طراح و دستگاه 

 نظارت
01/07/99-

31/02/1400 
 

پروژه اصالح و بازسازی بخشی 

از خط انتقال آب از سد دره 

 بید به شهرستان طبس

 ناظر مقیم ری آبشرکت مهندسین مشاور 
01/12/98-

31/03/1400 
 

آبرسانی به مجتمع زغال سنگ 

 طبس

شرکت تامین و توسعه زیرساخت های 

 زمرد پروده طبس
   تا کنون 01/04/1400 مسئول امور عمرانی

 



 

 سوابق آموزشی و فرهنگی

 نوع همکاری فعالیت ارگان/موسسه
 مدت همکاری

 تا از

 الهوریموسسه آموزش عالی اقبال 
استاد حل تمرین سازه 

  های بتن آرمه
  پاره وقت

 موسسه آموزش عالی اقبال الهوری
استاد حل تمرین سازه 

 فوالدی های
  پاره وقت

 موسسه آموزش عالی اقبال الهوری
ل تمرین استاد ح

 معادالت دیفرانسیل
  پاره وقت

 

 های خارجهمهارت در زبان

 درک مطلب ترجمه و مکالمه نوشتن خواندن زبان

     

     

     

 

 ایافزارهای رایانهمهارت در کار با نرم

 میزان تسلط نرم افزار

  

  

  

 

 هاسایر مهارت

 

،تعدیل،الیحه تاخیرات ، شرایط عمومی پیمان 76574آشنایی و تسلط به بخشنامه های اجرایی کشور از قبیل بخشنامه 

 ،فهرست بها و...

 و.... 55،  124، 123، 303نشریه های آشنایی و تسلط به 

 

 های تخصصیعالیق و توانایی

 تسلط کامل به نرم افزار تدکار،آشنایی نسبی با نرم افزار تکسا

 تسلط کامل به تهیه  و تنظیم صورت جلسات و صورت وضعیت مالی پیمانکار

 تسلط کامل به برآورد و آنالیز پروژه

 پروژهتسلط کامل به برآورد و آنالیز 

 

 


