
 تظًّ تؼانی

21/02/1393  

 مدیران شرکت ویکو ابىیً البرز                                                       رزومً
: تتزتیة اس ػزٔع تا کٌُٕ ػثارتُذ اس–انف 

 محم اجزاء واو پزَژي ردیف

1 
 مشٍد َ ویش متزي َ بزآَرد ادداث ساختمان جدید –وظارت بز اجزای ساختمان جدید استاوداری خزاسان 

 ایزان  1369سال -  شٍزداری تزبت دیدریً 

 ایزان 1370 شٍزداری کاشمز- تٍیً َ اجزای طزح ٌدایت آبٍای سطذی شٍزک مدرص  2

 ایزان تٍیً َ اجزای طزح دَربزگزداوٍای ٌمسطخ بلُار سید مزتضی ع شٍزداری کاشمز 3

 ایزان پزَژي مزكش پزَرش الرَمیگُ در جشیزي قشم 4

5 
وٍاد ریاست  - وظارت ػالیً بز پزَژي ٌای متؼدد َ متىُع ػمزاوی مذزَمیت سدایی در سطخ کشُر 

 ایزان 1371- 1373 جمٍُری

6 
متؼلق بً - اداری َ اوبُي ساسی مسکه در سطخ کشُر , وظارت ػالیً بز پزَژي ٌای متؼدد بیمارستاوی

 ایزان ساسمان تامیه اجتماػی

 ایزان مذاسبً َ اجزای پزَژي ساختمان داوشگاي جٍاد داوشگاٌی شؼبً کاشمز, طزادی 7

 ایزان ساسمان تُسؼً َ وُساسی صىایغ ایزان - (L.G.E) ادداث كارخاوً لُلً ٌاي بدَن درس اسفزیه 8

 ایزان تٍزان-  طبقً شیال 18بزوامً ریشي َ سمان بىدي  اجزاي پزَژي بزج مسكُوي  9

10 

 بزج  12 پزَژي مجمُػً مسكُوي سبذان در 1َ2بزوامً ریشي َ سمان بىدي  تٍیً وقشً ٌاي مؼماري فاس 

 ایزان ( َادد مسكُوي در تٍزان 1400 ) طبقً 20 10َ

 ایزان طزح تُسؼً ویشكز– متؼلق بً َسارت كشاَرسي - اٌُاس -ادداث كارخاوً شكز سلمان فارسي 11

 ایزان َسارت ویزَ - (شاخً شمالي)پزَژي راي دستزسي بً سد طالقان  12

 ایزان تٍزان- پزَژي ادداث ساختمان اداري شزكت تُاویز 13

 تاجیکستان شٍز دوقزي-  مجتمع آمُسشي آقسُ احداث  14

 تاجیکستان باختز– مجتمع آمُسشي سُردنُا  شٍز قزقان تپً احداث  15

 تاجیکستان شٍز سُیتسكي- مجتمع آمُسشي َ خُابگاي كُدكان طىابچي احداث  16

17 

اس محم کمکٍای تُسعً ای َسارت امُر  )ایسیكُل - مجتمع آمُسشي تیشٌُشان شٍز چُنپُن آتا احداث 

 قزقیشستان (خارجً ایزان بً دَنت قزقیشستان

 ایزان شٍزیار,  شٍزک اودیش3ًفاس-سزمایً گذاری پزَژي مجتمغ تجاری تیزاژي  18

 قزقیشستان حصاركشي محُطً َ امادي ساسي سمیه سفارت جدید ایزان در بیشكك   19

 تاجیکستان ساختمان جدید سفارت ایزان در شٍز دَشىبًاجزای خاکبزداری َ تذکیم سیز پی  20

 تاجیکستان ( اخذ جُاسطزاحی َ)طبقً رَدکی14مسکُوی -پزَژي بزج دَقهُی تجاری اداری 21

 قزقیشستان  طبقً 10– اداری ایزاویان دربیشکک -طزاحی َ احداث مزکش تجاری 22

 قزقیشستان بیشکک – طزح َ اجزای سیزگذر تجاری خیابان مىس , سزمایً گذاری 23

 قزقیشستان (در مزحهً اخذ جُاس) طبقً 12 تا 6 بزج 5 دربیشکک شامم 2مسکُوی پزشیه-مزکش پششکی َرسشی 24

 ایزان 1391سال  -        بىدر ػباص–ادداث پاالیشگاي میؼاوات گاسی وفت ستاري خلیج فارص پزَژي  25

 ایزان فزدیس کزج –پزَژي احداث باسار طالی انبزس  26

 

: تحصیالت آکاديیک  

1371فارؽ انتحصیم طال ,  ػًزاٌ اس داَؼگاِ فزدٔطی يؼٓذ –نیظاَض يُٓذطی ػًزاٌ   

دٔرِ ْاي تخصصي-  ب  

 1377طاسياٌ يذیزیت صُؼتی   تٓار – تا گزایغ يذاکزات خارجی گٕاْیُايّ دٔرِ جايغ اصٕل ٔ فٌُٕ يذاکزِ -1

  1374طاسياٌ يذيزيت صُؼتي    پائیش – گٕاْیُايّ دٔرِ تزَايّ ريشي ٔ كُتزل پزٔژِ - 2

اس طزحٓاي طاسياٌ – دٔرِ آيٕسػي جٕػكاري طاسِ ْاي فٕالدي ٔ ػًهكزد يُٓذطي اتصاالت جٕػي - 3

  1375يهم يتحذ در ايزاٌ ٔ داَؼگاِ خٕاجّ َصیز انذيٍ طٕطي آتاٌ 

1375طاسياٌ يذيزيت دٔنتي  اطفُذ  - 9000ایشٔ دٔرِ آيٕسػي  آػُايي تا اطتاَذاردْاي - 4  

ػزكت طٓايي ػیالت ايزاٌ  - گٕاْیُايّ طزاحي حٕضچّ ْاي پزٔرع ياْیاٌ گزو آتي ٔ طزدآتي ٔ يیگٕ- 5

1376  تاتظتاٌ  



 –يذیزیت يُاتغ اَظاَی , يذیزیت يانی ٔ طاسياَی, اقتصاد يذیزیت, دٔرِ ْای يذیزیت اطتزاتژیک- 6

1389آيٕسػگاِ ػانی چأٔع سيظتاٌ   

دفتز آيٕسع ٔ پژْٔغ اطتاَذاری انثزس , ٔسارت کؼٕر– گٕاْیُايّ دٔرِ يذیزیت تحزاٌ در طاخت ٔ طاس -7

1391تاتظتاٌ   

92 تٓار– تظیج طاسياٌ َظاو يُٓذطی طاختًاٌ کزج –يُٓذطی  ْای حٕسِ در ػايم غیز پذافُذ طًیُار- 8  

1392 تیز ياِ – کإٌَ يُٓذطاٌ طاختًاٌ کزج –دٔرِ گٕدتزداری ٔ چانغ ْای پیغ رٔ - 9  

92 تیز ياِ – طاسياٌ َظاو يُٓذطی طاختًاٌ اطتاٌ انثزس –دٔرِ تخصصی آػُایی تا يُٓذطی ارسع - 10  

طٕاتق ػهًي ٔ تحقیقاتي - پ  

طاسِ فٕالدی ٔ , َقؼّ تزداری, يذرص کالطٓای حم تًزیٍ ٔ تقٕیتی رسيُذگاٌ درطٓای يُٓذطی سنشنّ- 1

1367-70داَؼگاِ فزدٔطی يؼٓذ در حیٍ تحصیم ٔ َاظز دٔ دٔرِ کُکٕر داَؼگاِ آساد - تتُی   

 72 اطفُذ 12يجهّ ػًزاٌ ػزيف ػًارِ – تاثیز اختالف ارتفاع در طزح طتَٕٓاي پیٕطتّ - 2

75پايیش  – 41َؼزيّ ػًارِ - اَجًٍ َفت ايزاٌ– صزفّ جٕيي اَزژي در طاختًآَا - 3  

 1390-92يطانؼّ رٔػٓای تٓیُّ در تاسطاسی تافتٓای فزطٕدِ ایزاٌ ٔ کؼٕرْای آطیای يیاَّ -4

 1380-90قٕاػذ ػًهی تجارت ٔ طزيایّ گذاری ػزکتٓای ایزاَی در پزٔژِ ْای خارجی - 5

1392رٔػٓا ٔ اطتزاتژیٓا , ایذِ ْا, يطانؼّ رٔػٓای تاساریاتی ٔ فزٔع ػزکتٓای داخهی ٔ خارجی- 6   

   ٔ اجتًاػیػضٕيت در اَجًُٓاي يُٓذطي- ت

اَجًٍ يُٓذطاٌ راِ ٔ طاختًاٌ ايزاٌ- 1  

طاسياٌ َظاو يُٓذطي طاختًاٌ اطتاٌ انثزس - 2  

اَجًٍ َفت ايزاٌ - 3  

ػضٕ اَجًٍ اَثِٕ طاساٌ اطتاٌ انثزس- 4  

آػُایی تا ستآَای خارجی- ث  

ػزتی ٔ تزکی تا حذٔدی , اوگلیسی و روسی در حد خوب  

تجارب ٔ تٕاَائیٓای کظة ػذِ , تیغ اس طال حضٕر در کؼٕرْای آطیای يیا10َّدر الزم بً ذکر است 

َحِٕ تٓیّ ٔ ارائّ اطُاد , اصٕل ػزکت در يُاقصات تیٍ انًههی ٔ يحهی: تیؼتز در سيیُّ ْای سیز تٕدِ اطت

, آػُایی تا اطتاَذاردْای رٔطی اطُیپ ٔ گٕطت, آػُایی تا ضٕاتط فیذیک, يُاقصات تحت قٕائذ تیٍ انًههی

چگَٕگی , ...فزُْگ , يانیات, تیًّ , آػُایی تا قٕاَیٍ ٔ رٔػٓای کار, آػُایی تا يظائم حقٕقی قزاردادْا

.تاسرگاَی کاال ٔ خذيات, تُظیى اطُاد فُی السو تزای تحٕیم پزٔژِ ْا  

مطالعات میداوی و بازدیدٌای کاری , ٌمچىیه عالوي بر اقامت طوالوی در تاجیکستان و قرقیسستان

.روسیً, گرجستان, ترکمىستان: از کشورٌای زیر اوجام گردیدي است  

پزٔیش يحثؼهی-  انٓی تا تؼکز ٔ آرسٔی تٕفیق  

09127133520: تهفٍ تًاص   

civilworksgroup@gmail.com 


