
 رزومه کاري

  امیر منصورفر : نام و نام خانوادگی

  شهرستان تبریزدر  12/11/1350 : تاریخ و محل تولد

  متاهل -داراي گواهی پایان خدمت   :و تاهل سربازي  وضعیت خدمت

از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  1379کارشناسی ارشد مهندسی عمران با گرایش سازه در سال   : مدرك تحصیلی

  1373عمران در سال -کارسناسی عمران .بجنو

مرکز مدیریت کنترل پروژه و کشور فنی حرفه اي آموزش  سازماناز  MSP کنترل پروژهداراي گواهی نرم افزار  -

تسلط کامل به نرم  –ارائه صورت وضعیت تهیه و جهت  نرم افزار تدبیرکاربرد  – کشور کاربردي شمال غرب

 ات، تعدیل ، تغییر مقادیر و .....افزار اکسل جهت تنظیم صورت جلس

صالحیت گواهی  – گواهینامه کنترل جوش –تبریز  از جهاد دانشگاهی   ICDL 1,2  داراي گواهی دوره هاي -

               . پیمانکاران  )HSEایمنی(

  دفتر طراحی)(مسئول  یک طراحیو پایه  نظارت ارشدپایه داراي پروانه نظام مهندسی   : پروانه نظام مهندسی 

        

   : تجربه کاري و اجرائی 

شهرستان صوفیان  جمع آوري فاضالب شهري و ابنیه هاي مربوطه شبکه پروژه سرپرست کارگاه و مسئول دفتر فنی -1

هاي با لوله  فاضالبآذربایجان شرقی.( خط انتقال  آبفاي :، کارفرماشرکت چشمه ره آبدر  15/6/97 تا  10/6/96از مورخ 

  و .... ) ساختمان بتنین، مخزن بتنی، منهولهاي بتنی، پلی اتیل

مترمکعبی  2000بتن ریزي مخزن  پروژه طرح آبرسانی شهر جدید سهند ( سرپرست کارگاه و مسئول دفتر فنی -2

وط متر و اجراي سوله مرب 6هاي بتنی به ارتفاع بندي آن و تست و تحویل به کارفرما، تاسیس دو ایستگاه پمپاژ با دیوارهوآب

میلی متر از لوله چدن داکتیل و لوله فوالدي جوشی و  700، اجراي خط انتقال آب به قطر و تاسیسات مکانیکال داخل آن

حوضچه هاي بتنی مربوط، احداث ساختمان پست برق، احداث ساختمان بتنی کلرزنی، سرپرستی و انجام امور دفتر فنی از 

و در محیط اکسل تنظیم صورتجلسات کارگاهی  و تعدیل صورت وضعیت ها جمله ارائه صورت وضعیت با نرم افزار تدبیر،

  شرکت بنیان سیالدر  01/5/96تا   01/6/93...) از مورخ 

در  30/4/93تا  1/8/90  پروژه طرح آبرسانی از سد نهند به تصفیه خانه جدید تبریز از مورخ سرپرست کارگاه -3

، ترانشه برداري، 900خط انتقال آب با لوله فوالدي سایز  (.یجان شرقیآب منطقه اي آذربا :، کارفرماچشمه ره آبشرکت 

 )و سازه هاي هیدرولیکی بتنی  ایجاد حوضچه هابی بتنی و نصب شیرآالت و متعلقات مربوطه



(  31/6/90الی  10/11/89(مترو) از مورخ  خط یک قطار شهري تبریز 12در پروژه احداث شفت ایستگاه  ناظر مقیم -4

، عملیات  -16و -10متر، ساخت و نصب ویلها و استراتهاي تراز  30و 35اي و پالستیک به عمقهاي هاي سازهاجراي شمع

 .ین مشاور گنوهندسم ) در -26)، خاکبرداري و مهار آبهاي زیرزمینی تا تراز cap beamاجراي سرشمعها (

(خط انتقال آب، پایپ جکینگ،  30/5/89الی  1/3/87از مورخ بخشایش  شهرستانپروژه آبرسانی  سرپرست نظارت  -5

مهندسین از طرف  )برداري، عبور از رودخانه و نقشه سازي و روسازيمشخصات فنی راه مبنايبر دسترسی هايهجاداحداث 

 ، کارفرما: آبفاي آذربایجان شرقیمشاور جویاب نو

 مهندسی ارشدمدیریت ساخت و نظارت ساختمانهاي بتنی و فلزي در حد پایه  -6

 کارفرما: آب منطقه اي تبریز،  85در سال  ،ره سراآبرسانی شهرستان اهر، شرکت ت کارگاه سرپرس -7

پروژه تأمین آب شهرستان هوراند استان آذربایجان شرقی و شهرستان دیواندره استان  دودر  سرپرست نظارت -8

برمبناي  دسترسی هاي جادهحداث اکردستان( شبکه زهکش، پرده آب بند بتنی، خط انتقال آب، ایستگاه پمپاژ، مخزن بتنی، 

لغایت   1/6/80از مورخه  مهندسین مشاور جویاب نوو نقشه برداري) از طرف شرکت مشخصات فنی راه سازي و روسازي 

 هاي آذربایجان شرقی و کردستان، کارفرما: آب و فاضالب استان 15/5/85

سال الی  1377ن هاي موجود از نیمه دوم سال ختماهمکاري با موسسه بین المللی زلزله در پروژه مقاوم سازي سا -9

1379 

 1376سلمان کندي شرکت آب و خاك تبریز در سال و سازه هاي بتنی مربوطه کانال آبرسانی  سرپرست کارگاه -10

 کارفرما: وزارت جهاد کشاورزي

 2/9/74ماه ( از تاریخ  15پروژه احداث شبکه آب و فاضالب شهرستان سلماس به مدت  سرپرست فنی کارگاه -11

 ) 18/1/76لغایت 

 در 1372سال از مهرماه کتابخانه دپارتمان برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز ساختمان مرکزي و سایت اجرایی  مسئول -12

 .شرکت پارس پل

ژه نیروگاه سیاه بیشه در مرزن آباد مازندران اي انحراف آب) پروهنقشه برداري و همکاري با سایت بتن ریزي (تونل -13

 .1371سال  ازه ما 14به مدت 

( استاتیک ، مقاومت مصالح، تحلیل سازه، محاسبات ساختمان هاي تدریس دروس تخصصی رشته عمران  سابقه تدریس:

به  تا کنون 87از نیمسال اول سال ) و رشته معماري ، اصول سرپرستی کارگاه، ماشین آالت راهسازيفوالدي، نقشه برداري

 می واحد سماء تبریزصورت پاره وقت در دانشگاه آزاد اسال

  

                                         0914 412 5391تلفن همراه:  ،  20، پالك ساختمان بلور ، میرداماد خیابان ابتداي تبریز،    آدرس و شماره تماس:

 Email:  amir.mansoorfar@gmail.com                                                    041 33810389   تلفن ثابت :


