
 

 مشخصات فردی

 محمدحسن همتی فر نام و نام خانوادگی

 
 

 محل الصاق عکس

 عمران -کارشناسی ارشد  دانشگاهیمقطع و رشته 

 3پایه  –عمران  رشته و پایه پروانه

 سال 3سال نظام مهندسی  7بیمه ای  سابقه کار

 05632814543 - 09138523206 تلفن

 12خیابان غدیر  –بلوارغدیر  –شهرک مسکن مهر  –طبس  شانین

 

 درباره )بیوگرافی یا شرح حال مختصر(

 انگلیسی پرتالش -امانت دار  –متعهد و متخصص  –مذهبی 

 

 عناوین و افتخارات

 درمقطع کارشناسی ارشدMSP  به کمک نرم افزار پروژه های عمرانیدر رابطه با مدیریت  سمینارارائه 

 ساخت وکنترل پروژه مدیریتئه سمینار روش های نوین تحقیق رشته ارا

 در مقطع کارشناسی سازه های بتنی، فوالدی و راهسازیارائه پروژه های مربوط به 

 

 سوابق تحصیلی

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

 دانشگاه حکیم سبزواری 14.76 97 مهندسی مدیریت و ساخت –عمران  کارشناسی ارشد

 - نامهعنوان پایان

     

  نامهعنوان پایان

 

 ها و مدارک تخصصیدوره

  گواهینامه دوره ایمنیH.S.E خراسان جنوبی ساختمان از سازمان نظام مهندسی 

  از اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی تولید و پخش آسفالتگواهینامه دوره آموزشی نکات فنی و اجرایی 

 طبس دوره های مختلف بازآموزی نمایندگی نظام مهندسی ساختمان 

 

 تالیفات

- 

- 

- 

 

 



 

 ایسوابق شغلی و حرفه

 سمت /ادارهشرکت/موسسه
 سابقه مدت همکاری

 بیمه
 مرتبط پروژهو زیربنای  عنوان

 تا از

 یزد_باند دوم محور طبس سال 4 تا ... 97 کارشناس نظارت راهسازی مهندسین مشاورمختلف شرکت های 

 اکتشاف و استخراج زغالسنگ سال 3 95تا  93 سرپرست کارگاه طبسزغالسنگ  معادن

 تجاری و مسکونی سال3 تا ... 98 ناظر طبس نظام مهندسی ساختماننمایندگی 

 

 سوابق آموزشی و فرهنگی

 نوع همکاری فعالیت ارگان/موسسه
 مدت همکاری

 تا از

 87تا  86سال  پاره وقت مدرس حل تمرین درس استاتیک صدوقی یزد دانشگاه فنی شهید

 روز(45)به مدت  91سال  پاره وقت آموزش تکمیلی بسیج بسیج سپاه طبس

 95تا  93سال  وقتپاره  )توانبخشی مبتنی برجامعه(CBRطرح بهزیستی استان خراسان جنوبی

 

 

 های خارجهمهارت در زبان

 ترجمه و درک مطلب مکالمه نوشتن خواندن زبان

 متوسط متوسط خوب عالی زبان خارجه 

 ضعیف متوسط خوب خوب عربی

     

 

 ایافزارهای رایانهمهارت در کار با نرم

 میزان تسلط نرم افزار

 عالی مهارت های هفتگانه کامپیوترنرم افزارهای  

 خوب )ام اس پروژکت( و پریماورا MSPنرم افزار 

 خوب ETABSنرم افزار 

 

 هاسایر مهارت

 به صورت امریه دوره خدمت سربازی مربوط بهن اداری اتوماسیوآشنایی کامل با 

 هالل احمر شهرستان طبس گواهینامه دوره آموزشی کمک های اولیه و امداد ونجات

 اجرایی پروژه های راهسازیآشنایی با نکات فنی و 

 

 های تخصصیعالیق و توانایی

 اجرای ساختمان های تجاری و مسکونی با سیستم های نوین سازه ای    

 نرم افزارهای مدیریت وکنترل پروژه در طرح های عمرانی

 مهارت نسبتا خوب در کار با نرم افزارهای مختلف رایانه ای

 


