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 سوابق علمی

 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر بهنام هوشیاری -1

 مدیر عاملسمت:

 سال 41سابقه کار: 

 تمام وقت ی همکاری:نحوه

 سوابق تحصیلی

 شهر تحصیل رشته تحصیلی مدرک
محل اخذ مدرک 

 تحصیلی

سال 

 ورود

سال فارغ 

 التحصیلی

 4719 4711 دانشگاه شیراز شیراز محیط زیست -مهندسی عمران کارشناسی ارشد

 4731 4719 دانشگاه تهران تهران محیط زیست -مهندسی عمران دکترا

 

 :پایان نامه و رساله 

 های مخزنی، سد دروزنکارشناسی ارشد: ارزیابی اثرات زیست محیطی سد 

  دکترا: بررسی کارایی و مبانی طراحی راکتور بیوفیلتر هیبرید مستغرق در تصفیه فاضالب شهری در مقیاس پایلوت

 های سیستم تصفیه پیشرفته فاضالب برای اولین بار در جهان مطرح می باشد.نوان یکی از نوآوریکه به ع
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 سوابق علمی

 :افتخارات 

 التحصیلیدانشجوی ممتاز در کلیه مقاطع تحصیلی و رتبه اول دوره مذکور در مقطع فارغ 

 19در سال تحصیلی محیط زیست دانشگاه تهران  -اخذ رتبه اول در کنکور ورودی مقطع دکتری مهندسی عمران-

 و رتبه اول دوره مذکور در مقطع فارغ التحصیلی 4713

 با توجه به  99/6/37نامه هیئت محترم دولت مصئب مورخ نیروی نخبه کشور با توجه به شرایط مندرج در آیین(

 ریزی کشور(سازمان مدیریت و برنامه 1/1/37مورخ  13937/404پیشنهاد شماره 

 دسی دانشگاه خوارزمی )تربیت معلم( جهت تدریس دروس رشته مهندسی عمران محیط استاد مدعو دانشکده مهن

 زیست در مقطع کارشناسی ارشد )تصفیه آب، تصفیه فاضالب، میکروبیولوژی آب و فاضالب و ...(

 علمی مقاالت: 

 مقاالت علمی ارائه شده در کنفرانس ها ، سمینارها و همایش ها 

 طمئن استحصال آب به زبان انگلیسی، ارائه شده در کنفرانس سوئد و شرکت در عنوان یک روش مهها بانبار آب

 مسابقه بین المللی یونسکو 

 ارایه شده در دومین کنفرانس مدیریت  -های مخزنی مطالعه موردی: سد درود زناثرات زیست محیطی سد ارزیابی

 های آسیایی آب و فاضالب در کشور

 ارایه شده در اولین کنفرانس مدیریت آب و فاضالب در  -یی آب و فاضالباز پرتو فرابنفش در گندزدا استفاده

 های آسیاییورـکش

 اثرات زیست محیطی پروژه های کالن، ارایه شده در اولین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست  ارزیابی 

 ریت آب و فاضالب شهری در ارایه شده در دومین کنفرانس مدی -فرایند ازن زنی در گندزدایی آب و فاضالب  کاربرد

 های آسیاییکشور

 های نوین و پیشرفته تصفیه با تمرکز بر روش بیوفیلتر هیبرید مستغرق و همزمان کاربرد توام فرایند روش بررسی

 کشور غرب پژوهشی–عنوان مقاله علمی برتر در کنفرانس آموزشی هازن زنی: ب
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 سوابق علمی

 پنجمـین همـایش سراسـری مـدیران آب و      –ایـران   مطالعه مـوردی: کشـور   –های تصفیه فاضالبسازی روشمدل

 فاضالب شهری 

 مطالعه موردی: کارخانه چوب و کاغذ  –های شهری و صنعتی کاربرد فرایند انعقاد سازی الکتریکی در تصفیه فاضالب

 ارائه در هشتمین همایش ملی بهداشت محیط  –مازندران 

 های تصفیه فاضـالب بـه روش الگـون و برکـه ت بیـت      ستمامکان سنجی کاربرد فرایند الگون گارد برای ارتقاء سی– 

 کنفرانس بین المللی تجهیزات دوار در صنعت نفت و نیرو 

 مقاالت علمی چاپ شده در مجالت علمی

 مجله آب و فاضالب  (خاص مطالعه در ایرانهای تصفیه فاضالب در کشورهای در حال توسعه )مدل بهینه یابی روش : 

 تحقیقاتی در بخش محیط زیست و توسعه پایدار در ایران، فصـلنامه علمـی و پژوهشـی دانشـگاه     های بررسی اولویت

 صنعتی شریف 

   توسعه پایدار و مسایل زیست محیطی، مجله رهیافت 

  فصلنامه علمی و پژوهشی  -تحلیل بحران آب با نگرشی بر ارزیابی اثرات زیست محیطی و مدیریت جامع آبخیزداری

 فدانشگاه صنعتی شری

 مهرآب ها ، مجلهشن و ماسه از رودخانه ارزیابی اثرات زیست محیطی برداشت 

  استفاده از فرایندUASB  مجله مهرآب تصفیه فاضالبهای شهری و صنعتی ،در 

 -  استفاده از فرایندSBR  مجله  مهرآب -در تصفیه فاضالبهای شهری در ایران 

 مطالعـه مـوردی: کارخانـه چـوب و      –فاضالب های شهری و صنعتی  کاربرد فرایند انعقاد سازی الکتریکی در تصفیه

 مجله آب و فاضالب و هشتمین همایش ملی بهداشت محیط کشور –کاغذ مازندران 

  کاربرد فرایندIDEA  مجله مهرآب-در تصفیه فاضالب شهری 

 دایی آب شـرب شـهری   استفاده از فرایند ازن زنی در گندزدایی پساب تصفیه خانه های فاضالب شهری و پیش گندز

 فصلنامه تحقیقات پیشرفته زیست محیطی  –
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 سوابق علمی

  تعیین مبانی و طراحی راکتورUSBF  مجله مهرآب –در تصفیه فاضالب شهری و صنعتی 

  کاربرد فرایند لجن فعال با رشد تلفیقیIFAS       با مدیای غوطه ور در ارتقاء تصفیه خانـه هـای فاضـالب از نـون لجـن

 ابمجله مهندسی عمران  –فعال 

  تعیین مبانی طراحی و کارایی راکتورMBR مجله مهرآب -در تصفیه فاضالب شهری و صنعتی 

 مجله مهرآب -تعیین مبانی طراحی و کاراییسیستم نانوفیلتراسیون در تصفیه آب 

 فصلنامه تحقیقات پیشرفته -تعیین مبانی طراحی و کارایی سیستم فلوکوالسیون ماسه ای در تصفیه آب آشامیدنی 

 مجله مهرآب -ن مبانی طراحی و امکان سنجی کاربرد انرژی خورشیدی در تاسیسات آب و فاضالب شهریتعیی 

 مجله مهرآب -ها در ایرانتعیین مبانی طراحی و کارایی سیستم باروری ابر 

 های تصفیه فاضالب در محل با هدف کاهش اثرات زیست محیطیامکان سنجی کاربرد سیستم 

 ن کارایی راکتور شارون و آناموکس در حذف نیترات از پساب تصفیه خانه هـای فاضـالب   تعیین مبانی طراحی و میزا

 شهری

 :ISIمقاالت 

 Determination of design criteria for a combined advanced oxidation process and   MBBR for 

dairy wastewater treatment —Applied Sciences of American Journal 

 Enhanced COD and nutrient removal efficiency in a Hybrid Integrated Fixed Film Activated 

Sludge Process - Iranian Journal of Science & Technology. 

 Determination of design criteria of an H-IFAS reactor in comparison with an extended 

aeration activated sludge process- Iranian Journal of Environmental  Health Science & 

Engineering. 

 Modified  Stover-Kincannon   model  application  for  COD removal in the anaerobic 

zone of a H-IFAS reactor. International Journal of Environmental  Science  and  

Technology  

 Kinetic  Analysis  of  enhanced  biological   phosphorus  removal  in the H-IFAS 

Reactor. Applied sciences of American journal 
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 سوابق علمی

 Sequence Fenton Reaction for Decreasing Phenole Concentration in Aques Solution (Journal 

of Environmental Health) 

 Modelling of Electrostatic Percipitation in air pollution control Engeering (Environment 

Science & Technology) 

 و تالیف کتاب ترجمه: 

  طراحی تصفیه خانه آبWater Treatment Plant Design( AWWA & ASCE ) 

صفحه متن انگلیسی  600دراین کتاب که معتبرترین کتاب در زمینه طراحی سیستم های تصفیه آب می باشد 

 باشد.در حال حاضر توسط شرکت مهندسی آبفای کشور در دست بررسی جهت چاپ میترجمه و 

 ت تهیه ـاین کتاب در سه جلد در دسباشد )تاب تصفیه پیشرفته فاضالب که در حال حاضر در حال تدوین میک

 .باشد(می

  در دست اقدام و ویراستاری نهایی –نگارش کتاب جامع تصفیه و دفع لجن تصفیه خانه های آب و فاضالب 

 باشد.در حال اتمام می -رایندترجمه و تالیف کتاب نمونه برداری از فاضالب جهت کنترل کیفیت و ف 

 

 های تخصصی:عضویت در انجمن 

  مادرید –شورای علمی همایش تهران 

 انجمن متخصصین محیط زیست ایران 

 انجمن بیوتکنولوژی ایران 

 انجمن متخصصین آب و فاضالب کشور 

  گروه کاری مهندسی محیط زیست –کمیته ملی آبیاری و ذهکشی ایران 

 بهیئت تحریریه مجله مهر آ 

 

 :سوابق کاری 
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 سوابق علمی

  له ـتان فارس در فاصـت آب و فاضالب اسـالب شرکـانه های آب و فاضـفیه خـبکه و تصـناس طراح شـکارش

  4716 -4719هایالـس

   4716 -4719مهندس ناظر پروژه های اجرایی شبکه های فاضالب در استان فارس  

  4719 -4730های فاضالب شرکت آب و فاضالب استان فارسمدیر امور اجرایی طرح 

  4716 -4719وری شرکت آب و فاضالب استان فارس عضو کمیته تحقیقات و بهره 

  ها در جلسات شرکت مهندسی آب و فاضالب نماینده شرکت آب و فاضالب استان فارس در بررسی و تصویب طرح

  4716 -4719کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

 4719-4737شرکت آب و فاضالب استان تهران  کارشناس ارشد معاونت نظارت بر بهره برداری 

   4737-4731کارشناس مدیریت نظارت بر بهره برداری تاسیسات فاضالب 

  اجرا و راه اندازی( در بخش مشاورهصفیه آب و فاضالب صنعتی )های تمدیر بیش از ده پروژه بزرگ طراحی سیستم ،

 خصوصی شامل: 

 و سیستم تصفیه فاضالب کارخانجات سیمان شاهرود مدیر پروژه طرح و اجرای شبکه جمع آوری -

 مدیر پروژه طرح و اجرای سیستم تصفیه فاضالب کارخانجات لبنیاتی آمل صالح -

 مدیر پروژه طرح و اجرای شبکه جمع آوری و سیستم تصفیه فاضالب شرکت کشت و صنعت طالچین -

 د قزوینمدیر پروژه طرح اصالح و ارتقاء سیستم تصفیه فاضالب کارخانجات قن -

   دبیر گروه کارشناسی بهداشت آب و فاضالب استان تهران 

  مدیر بخش تحقیقات زیست محیطی شرکت اقلیم دانش 

   معاون مهندسی و توسعه شرکت تحقیقات پیشرفته 
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 سوابق علمی

 سایر موارد: 

  دارای مدرک Senior Proficiency of English  واز کانون زبان ایران First Certificate in English –  اینجانب در

 باشم.زمینه مکالمه زبان انگلیسی و ترجمه از توانایی مطلوبی برخوردار می

  های آموزشی:شرکت در دوره 

4- EFQM 

 های توزیع آب شهری سازی هیدرولیکی شبکهمدل -9

 مدیریت بهینه مصرف آب  -7

 ...  و

  ودداری ـر نام آنها خـاد از ذکـلت تعداد زیهای علمی که به عها و دوره، همایشهااری از سمینارـشرکت در بسی

 شود.می

 ( ای تصفیه آب اضطراری شهر تهران )قنوات شمال تهرانهمهندس ناظر پروژه نصب سیستم 

  تصفیه آب و  هایهای مختلف طراحی شبکه توزیع آب شرب و شبکه جمع آوری فاضالب و سیستممدیر پروژه

های مختلف تصفیه آب و فاضالب بسیار مطلوبی در زمینه طراحی سیستماینجانب توانایی  ،فاضالب شهری و صنعتی

 دارا می باشم. 

  مهندس ناظر پروژه اجرای شبکه و خط انتفال فاضالب شهرستان نورآباد 
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 پورنام و نام خانوادگی: مهسا آریان -2

 مدیر دفتر فنی سمت:

 سال 1 سابقه:

 تمام وقت ی همکاری:نحوه

 سوابق تحصیلی

 محل اخذ مدرک تحصیلی شهر تحصیل تحصیلی رشته مدرک
سال 

 ورود

سال فارغ 

 التحصیلی

 4739 4731 دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران بهداشت محیط کارشناسی

 4799 4790 دانشگاه جندی شاپور اهواز اهواز بهداشت محیط کارشناسی ارشد

 

 کارشناسی ارشد پایان نامه : 

 ی در تصفیه فاضالب شهریبررسی عملکرد راکتورهای بیوفیلم

 :سوابق کاری 

 تا کنون 4731شرکت تصفیه پیشرفته پارس از سال 
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 سوابق علمی

 : رضا فرزانه مقدمنام و نام خانوادگی -3

 برداریسرپرست امور اجرایی و بهره سمت:

 سال 1سابقه:

 تمام وقت ی همکاری:نحوه

 

 سوابق تحصیلی

 رشته تحصیلی مدرک
شهر 

 تحصیل
 محل اخذ مدرک تحصیلی

ل سا

 ورود

سال فارغ 

 التحصیلی

 4739 4731 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بابل مهندسی عمران کارشناسی

 4797 4790 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران خاک و پی -مهندسی عمران کارشناسی ارشد

 

 :پایان نامه 

 های مختلف و ارائه بتن در بارگذاریهای مرکب فوالدی پر شده با کارشناسی: طراحی و تحلیل رفتار ستون

 های طراحی آن فلوچارت

 های خاکی با مطالعه موردی بر روی کارشناسی ارشد: بررسی تاثیرات مهندسی ارزش در بهبود طرح و اجرای سازه

 )سد بختیاری( سد

 :افتخارات 

 و  49ت دبیر شهید رجایی، دعوت به داوری مقاالت اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، دانشگاه تربی

 4797آذرماه  47
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 سوابق علمی

 علمی ارائه شده: مقاالت 

  بررسی جانمایی تسهیالت تجهیز کارگاه سد بختیاری با رویکرد مهندسی ارزش و ارائه مدل بهبود چیدمان با

 ( ، اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایرانcraftالگوریتم کرافت )

 های تخصصی:عضویت در انجمن 

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران 

 کانون مهندسین شهرستان ساری 

 :سوابق کاری 

 تا کنون 4794، شرکت تصفیه پیشرفته پارس 

  4794تا 4790 ،واحدی هسا هشتگرد 9000مهندس اجرایی پروژه 

 4790تا4739 ،همکاری در واحد نظارت شرکت کوله سازان شمال 

 4739تا4733 ،مشاور شورا همکاری در واحد نظارت مهندسین 
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 سوابق علمی

 نام و نام خانوادگی: حسام سمیعی -4

 کارشناس دفتر مرکزیسمت: 

 سال 1سابقه: 

 تمام وقتی همکاری: نحوه

 سوابق تحصیلی

 سال ورود محل اخذ مدرک تحصیلی شهر تحصیل رشته تحصیلی مدرک
فارغ  سال

 التحصیلی

 4790 4731 هرقدس، تهران جنوبش آزاد اسالمی تهران عمران -عمران مهندسی کارشناسی

 

 :مهارتهای فردی 

 .نرم افزار اتوکد، جهاد دانشگاهی دانشگاه امیر کبیر 

 .نرم افزار تدکار، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران 

 :سوابق کاری 

 شرکت ساختمانی تأسیساتی سمندیس.تهران یساختمان استاندار ، 

 سیسمند یساتیتأس یرکت ساختمانشی، اجتماع نیسازمان تأم یساختمان موتورخانه مرکز. 

 .اجرای شبکه جمع آوری فاضالب تهران، شرکت مهندسی سبز مهاد 

 .ساختمان تولید کارخانه دامداران، شرکت تدبیر اندیشان تتیس 

 ( 1نیلینگ و انکراژ ،)سیتت شانیاند ریشرکت تدبپروژه شخصی و دولتی. 
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 سوابق علمی

 نام و نام خانوادگی: مصطفی اینانلو -5

 پایپینگ و ساخت تجهیزات مکانیکال کارشناس سمت:

 سال 7سابقه کار: 

 تمام وقت ی همکاری:نحوه

 

 سوابق تحصیلی

 رشته تحصیلی مدرک
شهر 

 تحصیل
 سال ورود محل اخذ مدرک تحصیلی

سال فارغ 

 التحصیلی

 4736 4731 جنوب تهرانواحد  اسالمی، آزاد تهران مکانیک خودرو کاردانی 

 4739 4736 آموزشکده فنی انقالب اسالمی تهران سیاالتمکانیک حرارت و  کارشناسی

 

 :پایان نامه 

 خودرو های هیبریدی 

 :سوابق کاری 

  سال 4سرپرست کارگاه تاسیسات، شرکت ارتا سازه بریس ایران خودرو به مدت 

  سال 4کارشناس تولید ساخت مخازن تحت فشار، شرکت مصنوعات فلزی سنگین به مدت 
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 سوابق علمی

 امیررضا احدینام و نام خانوادگی:  -6

  کارشناس بهره برداریسمت:

 ماه 90سابقه:

 تمام وقت ی همکاری:نحوه

 سوابق تحصیلی

 محل اخذ مدرک تحصیلی شهر تحصیل رشته تحصیلی مدرک
سال 

 ورود

سال فارغ 

 التحصیلی

 تهران آب و فاضالب -عمران کارشناسی
دانشگاه صنعت آب و برق )شهید 

 عباسپور(
4736 4794 

 4797 4794 دانشگاه تهران تهران محیط زیست -عمران ارشدکارشناسی 

 

 های تخصصی:عضویت در انجمن 

 انجمن پسماند ایران 

 خانه محیط زیست شهرداری تهران 

 :سوابق کاری 

 1/97تا  40/99 -شرکت رهشهر -کارشناس طراحی شبکه های آب و فاضالب 

 4/99تا  1/94 -شرکت آبنیک -کارشناس طراحی تصیفه خانه فاضالب 

 49/90-1/90 -شرکت آب و نیرو ایران -کارشناس عمران سد سیاه بیشه 
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 سوابق علمی

 کبری بهرامی نام و نام خانوادگی: -7

 کارشناس معماری سمت:

 سال1سابقه: 

 تمام وقت ی همکاری:نحوه

 

 سوابق تحصیلی

 محل اخذ مدرک تحصیلی شهر تحصیل رشته تحصیلی مدرک
سال 

 ورود

سال فارغ 

 التحصیلی

 4736 4731 دانشگاه کاشان کاشان شه کشی معمارینق کاردانی

 4790 4733 موسسه ساختمان و شهرسازی تهران نقشه کشی معماری کارشناسی

 

 :سوابق کاری 

  تاکنون             شرکت تصقیه پیشرفته پارس  4799سال 

  شرکت طرح و تعاون           4799تا  4790سال 

  یرانشرکت مپن           4790تا  4739سال 
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 سوابق علمی

 نام و نام خانوادگی: مژگان عسکرزاده فراهانی -8

 مهندس فروشسمت: 

 تمام وقت ی همکاری:نحوه

 سوابق تحصیلی

 رشته تحصیلی مدرک
شهر 

 تحصیل
 محل اخذ مدرک تحصیلی

سال 

 ورود

سال فارغ 

 التحصیلی

 4739 4731 موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین تهران عمران -مهندسی عمران کارشناسی

 4799 4790 دانشگاه تهران تهران آب و فاضالب -مهندسی عمران کارشناسی ارشد

 

 :پایان نامه 

 های توزیع آب با استفاده از منطق فازی و مهندسی ارزشکارشناسی ارشد: ارزیابی عملکرد شبکه 

 علمی: مقاالت 

 هشتمین سمپوزیوم مهندسی های توزیع آبهای ورودی شبکهی بدست آوردن توابع عضویت فازی پارامترنحوه ،

 عمران و توسعه پایدار، مشهد

 های توزیع آب، همایش ملی مهندسی عمران بررسی تاثیر توام عدم قطعیت تقاضای گرهی و زبری لوله در شبکه

 های نوین، کرج.کاربردی و دستاورد

 المللی برنامهرانس بینآوری فاضالب، سومین کنفی جمعی بتنی شبکهی حیات لولهارزابی زیست محیطی چرخه-

 ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران.

 های تخصصی:عضویت در سازمان و انجمن 

 تدارای پروانه اشتغال به کار نظارو  عضویت در سازمان نظام مهندسی تهران
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 سوابق علمی

 نام و نام خانوادگی: شهال ابراهیم زاده -9

 مسئول دفترسمت: 

 سال 4سابقه:

 وقتتمام  ی همکاری:نحوه

 

 سوابق تحصیلی

 محل اخذ مدرک تحصیلی شهر تحصیل رشته تحصیلی مدرک
سال 

 ورود

سال فارغ 

 التحصیلی

 4739 4731 دانشگاه آزاد واحد کرج  کرج میکروبیولوژی کارشناسی

 

 :سوابق کاری 

  تاکنون             شرکت تصقیه پیشرفته پارس  4799سال 

  مسئول دفتر و مترجم –ن صنعت ایرانیان شرکت اکسی           4799تا  4790سال 

  کارشناس آزمایشگاه –بیمارستان مهدیه            4790تا  4739سال 
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 سوابق علمی

 سامان دمکری خانوادگی:نام و نام  -11

 سرپرست کارگاه تصفیه خانه مهاباد سمت:

 سال 6سابقه کار: 

 سوابق تحصیلی

 شهر تحصیل رشته تحصیلی مدرک
محل اخذ مدرک 

 تحصیلی

سال 

 ورود

سال فارغ 

 التحصیلی

 31 37  مهاباد عمران -مهندسی عمران کارشناسی

 94 39  مهاباد آب -عمران کارشناسی ارشد

 

 

 :پایان نامه 

   بررسی بارش رواناب حوضه سیمینه رود با استفاده از نرم افزارHEC - HMS 

 های تحقیقاتی:پروژه 

 هابررسی در مورد ژئوتکستایل 

 :سوابق کاری 

  سازیساز )دارای پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی(؛ آبیاری تحت فشار؛ راهسازی و پلساخت و 
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 سوابق علمی

 نام و نام خانوادگی: حمید سلطانی -11

 سرپرست کارگاه و بهره بردارسمت:

 سال 1سابقه کار: 

 قراردادی ی همکاری:نحوه

 سوابق تحصیلی

 شهر تحصیل رشته تحصیلی مدرک
محل اخذ مدرک 

 تحصیلی

سال 

 دورو

سال فارغ 

 التحصیلی

 4736 4739 اصفهان اصفهان گرایش آب و فاضالب –عمران  کارشناسی 

 

 :پایان نامه و رساله 

 حذف کروم به روش تبادل یونی 

 های تخصصیعضویت در انجمن: 

  انجمن علمی عمران دانشگاه صنعت آب و برق اصفهان 

 کانون کارآفرینی دانشگاه صنعت آب و برق اصفهان 

 ری:سوابق کا 

  گرگان به مدت یک سال 11بهره برداری تصفیه خانه لشکر 

  پیمانکاری شریف مشهدی به مدت دوسال 

 شرکت آبوند خراسان به مدت دوسال 
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 سوابق علمی

 نام و نام خانوادگی: شاکرم علیجانی -12

 سرپرست کارگاه سمت:

 سال 44سابقه کار: 

 قراردادی ی همکاری:نحوه

 سوابق تحصیلی

 یلشهر تحص رشته تحصیلی مدرک
محل اخذ مدرک 

 تحصیلی

سال 

 ورود

سال فارغ 

 التحصیلی

 4731 4737 دانشگاه آزاد اسالمی رامهرمز عمران کاردانی

 4730 4713 دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد مهندسی عمران کارشناسی 

 

 :سوابق کاری 

 4739تا  4739، از سال 1شرکت مهاب قدس، کارشناس نظارت سد و نیروگاه کارون 

 4790تا  4739اب سازان، سرپرست کارگاه مخزن آب ایذه، از سال شرکت سار 

  تا کنون. 4794تصفیه پیشرفته پارس، از سال شرکت 
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 سوابق علمی

 نام و نام خانوادگی: حسین چناری -13

 سرپرست کارگاه سمت:

 سال 1سابقه کار: 

 قراردادی ی همکاری:نحوه

 سوابق تحصیلی

 شهر تحصیل رشته تحصیلی مدرک
محل اخذ مدرک 

 لیتحصی

سال 

 ورود

سال فارغ 

 التحصیلی

 4739 4737 دانشگاه آزاد اسالمی کاشمر عمران -مهندسی عمران کارشناسی 

 

 :پایان نامه 

  طبقه 47تحلیل سازه های فوالدی در برج های 

 :سوابق کاری 

 ن استان قدس رضوی به مدت یک سال.سرپرست کارگاه ساختما 

  سه سال. مدتسرپرست کارگاه شرکت تالطم نگار طوس به 

 مدیر پروژه شرکت ابوند خراسان به مدت سه سال. 
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 سوابق علمی

 نام و نام خانوادگی: سبا قاسم زاده -14

 حسابدار سمت:

 سال 47سابقه: 

 تمام وقت ی همکاری:نحوه

 سوابق تحصیلی

 محل اخذ مدرک تحصیلی شهر تحصیل رشته تحصیلی مدرک
سال 

 ورود

سال فارغ 

 التحصیلی

 31 39 پیام نور-کرج کرج حسابداری کارشناسی

 

 :سوابق کاری 

 بصورت نیمه وقت مسول دفتر آقای دکتر جمشیدی به آدرس خیابان ولیعصرنبش  31لغایت اردیبهشت 30زتیرا

 33914177تلفن 13واحد4خیابان فاطمی ساختما ن شماره 

  ن به آدرس بصورت نیمه وقت مسول اموراداری بیمه و کمک حسابداردرشرکت رصی 31لغایت اردیبهشت30ازابتدای

 33170079تلفن 1واحد4پالک 44خیابان بهشتی خیابان سرافراز کوچه 

  بصورت تمام وقت حسابدار و مدیرمالی شرکت رصین به آدرس خیابان بهشتی 97لغایت خرداد31ازاردیبهشت

 33170079تلفن 1واحد4پالک 44خیابان سرافراز کوچه 

 شودحسابداری شرکتهای ذیل بصورت پروژه ای انجام می : 

 33110301تلفن7واحد4پالک44فرآیند صنعت آب و فاضالب عباس آباد سرافراز کوچه -4

 11931414تلفن 9مدنی شمالی نبش کفش بال طبقه–سالمت رمز خوشبختی سبالن  -9

 33141971تلفن4طبقه9پتروکیمیای آکام مطهری ترکمنستان نبش کاج پالک -7
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 سوابق علمی

 نام و نام خانوادگی: حمیدرضا رضابنده لو -15

 ارحسابدسمت: 

 سال 47سابقه:

 تمام وقت ی همکاری:نحوه

 

 سوابق تحصیلی

 سال ورود محل اخذ مدرک تحصیلی شهر تحصیل رشته تحصیلی مدرک
سال فارغ 

 التحصیلی

 4797 4790 دانشگاه فرهمند مازندران مازندران حسابداری کارشناسی

 

 :افتخارات 

  مسئول روزنامه رسمی پیام سیاحت  حب امتیاز و مدیراز دکتر ابراهیمی صا 94دریافت لوح دانشجوی ساعی در سال 

 از دکتر الریجانی. 94ویی در سال دریافت لوح سپاس روز دانشجو به عنوان فعال دانشج 

 علمی ارائه شده: مقاالت 

 )چالش های حسابداری اسالمی )هنوز به اتمام نرسیده است 

 

 های تخصصی:عضویت در انجمن 

  سال تحصیل کاردانی. 9عضو انجمن علمی دانشگاه در 

 .عضو انجمن علمی فارغ التحصیالن 

  سال مقطع کارشناسی. 9دبیر انجمن علمی دانشگاه فرهمند در 
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 سوابق علمی

 :سوابق کاری 

 مسئول فروش( ،انباردار ،مسئول پخش ،شرکت پخش ناربن دار )پخش محصوالت غذائی( سمت: )بازاریاب 

 عات و ظروف پالستیکی( سمت: )مسئول اداری مالی و انبار داری(شرکت کارگاهی کیمیا پلیمر آریا )تولید کننده قط 

  شرکت آوین شیمی پالست )تولید کننده قطعات و ظروف پالستیکی( سمت: )مسئول اداری مالی و مسئول مالی

 پروژه های عمرانی و کارشناس بازاریابی و بازرگانی.

  1( نئودرم 7( شون 9( مای 4بهداشتی با برند گروه صنعتی آریان کیمیا تک )تولید کننده محصوالت آرایشی و )

 کارشناس اعتبارات. ،مسئول اجرائی ،( سمت: مسئول اداری و مالیاالرو و ...

  بقیه زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ می باشد. 4مجموعه های فوق بجز ردیف 

  



 

www.pars-treatment.com 

Email: info@pars-treatment.com 

 

 سوابق علمی

 

 بهرام نورانی قره بالغ نام و نام خانوادگی: -16

 تدارکات سمت:

 سال 9سابقه کار: 

 تمام وقت ی همکاری:نحوه

 

 سوابق تحصیلی

 شهر تحصیل رشته تحصیلی مدرک
محل اخذ مدرک 

 تحصیلی

سال 

 ورود

سال فارغ 

 التحصیلی

 31 31 زاهدان زاهدان تهویه مطبون و حرارت مرکزی کاردانی

 

 :سوابق کاری 

 شرکت ایران باستان 

 های آبیشرکت سازه 

 سازمان جهاد کشاورزی 

 لنجکمجموعه ورزشی و 

 


