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TSM 4-101  #  

  
  خالصه مشخصات  

  
  متاهل ،سال 35 ، مرد  :مشخصات  ·
 ایرانی :ملیت  ·

 مسئول شیفت : تخصص ·
 کارشناس اجرایی و فنی      :آخرین سمت کاري  ·
                                                                  توسعه مناب آب و نیروي ایرانشرکت : شرکت  ·

 کاري جاربت  

  تا کنون -1394اسفند                                                                           شرکت توسعه مناب آب و نیروي ایران              
       کارشناس اجرایی و فنی              

  در شرکت مهندسین مشاور الرشناس اجرایی و کارشناس دفتر فنی بعنوان کار              
  

1394بهمن  -1392آبان                                             شرکت ابزارتونل پیشرو –شرکت توسعه مناب آب و نیروي ایران                 
  مسئول شیفت               

                                                           )شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس(              

  SELIشرکت . هارد راك دبل شیلد  TBMدستگاه )پروژه تونل نوسود(مسئول شیفت حفاري و مسئول شب تونل کارگاه بانیلوان               

  

1392مهر  -1390بهمن                                                                           توسعه مناب آب و نیروي ایران -رهابشرکت                   
  مسئول شیفت                  

                                                       )شرکت مهندسین مشاور الر(              
  و مدیر پرتال مغار در هنگام استارت S 157مسئول شیفت تونل و مسئول عملیات کارگاه سند بالست در زمان اورهال کامل              

  مجدد حفاري تونل کارگاه کردي قاسمان             
  

1390دي  -1390آبان                                                                               مناب آب و نیروي ایرانتوسعه  - رهابشرکت                  
  مسئول دفتر فنی                      

                )شرکت مهندسین مشاور الر(             
  شرکت مبتکران باستان زاگرسمسئول دفتر فنی پروژه مسکن مهر هرسین              

  
  1390تیر  -1389خرداد                                                                           توسعه مناب آب و نیروي ایران - رهابشرکت                 

   مسئول شیفت                        
                           )شرکت مهندسین مشاور الر(              

  )پروژه انتقال آب نوسود(شرکت هرنکنشت ، کارگاه ازگله  TBM 1 157مسئول شیفت حفاري تونل مکانیزه با دستگاه               
 

 

 

 



 

1388دي  -1388تیر                                                                               توسعه مناب آب و نیروي ایران - رهابشرکت                
     مسئول کارگاه              
    )شرکت مهندسین مشاور الر(             

مسئول کارگاه شرکت آفتاب نیروي زاگرس در پروژه برق رسانی در شهرستان سر پل ذهاب                   
       

1387بهمن -1387شهریور                                                          (OEOC)   عملیات اکتشاف نفت–فالت قاره شرکت  

ي                                      بعدژئوفیزیست الین در پروژه عملیات ژئوفیزیک سه کارشناس                   
 

  و  TBM SELIو  TBM S 157دستگاه  (squeezing)در تمام مراحل آزاد سازي دستگاه در زمین مچاله شونده 
  لیتر 2000از زیرآب و پمپاز آب به مقدار  TBM SELIکامل هر  دو دستگاه و همچنین آزادسازي دستگاه اورهال 

  . شیب منفی کارگاه بانیلوان حضور فعال داشته ام  بر ثانیه درتونل 
 هاي تزریق دو غاب و فومو تزریق با انواع دستگاه نظارت و اجراعملیات حفاري  ·

 )تزریق تماسی و تحکیمی(       

 آمادگی هرگونه همکاري در زمینه حفاري تونل به روشی سنتی و نیمه مکانیزه و ·

 .تمام مکانیزه را دارم         

 
  در تمامی این مدت به عنوان مسئول فنی برخی از معادن سنگ تزیینی استان کرمانشاه و معادن خاك ( 

  ) . بصورت پاره وقت مشغول فعالیت بوده ام استان  صنعتی این 
  تحصیالت   

  1387سال                                           استخراج- لیسانس مهندسی معدن ·
الیگودرز                                                                                                                     ،  دانشگاه آزاد اسالمی                                     

  ردیگ هاي گواهینامه  
 

 گواهینامه امداد و نجات از قرارگاه سازندگی قائم 1گواهینامه ایمنی و  2داراي  ·

 محیط زیست از سازمان نظام مهندسی معدنگواهینامه ایمنی و  1داراي  ·

  داراي چندین گواهینامه استخراج و اکتشاف در زمینه معدن از سازمان نظام مهندسی ·

  IT هاي مهارت  

 از سازمان فنی و حرفھ ای ٢و١ ISDLدارای مدرک  ·


