بسمه تعالی
رزومه

مشخصات فردی :
نام خانوادگي  :حداد

نام  :امید

وضعیت نظام وظیفه  :دارای کارت پایان خدمت

تولد 3131 :

سوابق تحصیلی :
دیپلم  :سازمان ملي پرورش استعدادهای درخشان  -سمپاد ( معدل دیپلم ) 35.81
کارشناسي  :دانشگاه آزاد همدان ( معدل لیسانس ) 38.58
کارشناسي ارشد  :دانشگاه علم و فرهنگ تهران (معدل فوق لیسانس )38.33

رشته تحصیلي  :ریاضي فیزیک 77-53
رشته تحصیلي  :کارشناسي مهندسي عمران 51-58
گرایش  :مهندسي زلزله 81-83 ،

سوابق کاری  ( :مهندسی عمران  ،برنامه نویسی  ،ترجمه )
  5سال سابقه کار در مهندسین مشاور طراح سازه شایان ( .) 53-81  8سال سابقه کار در شرکت مپسا ( مدیریت پروژه های ساختماني ایران ) به عنوان دفتر فني در دفتر مرکزی تهران ( .) 88-81 عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران و دارای پروانه اشتغال پایه  2در نظارت و اجرا تهیه بیش از  85گزارش توجیهي برای مهندسین مشاور طراح سازه شایان ( من جمله  :دهکده المپیک لرستان با برآورد تصویب شده  215میلیاردتومان  -دهکده المپیک کرمانشاه با برآورد تصویب شده  315میلیارد تومان) برای نهادهای  :وزارت ورزش و امور جوانان  -وزارت کار  ،تعاون و رفاه
اجتماعي  -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  -شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشي  -سازمان نوسازی مدارس ) ... -
 فعالیت به عنوان مهندس اجرایي در پروژه  8883واحدی غدیر پرند  ( 3شرکت وریج – هسا )  -خرداد  83الي آبان 83 انجام متره در پروژه مسکن مهر همدان  ،انجام پروژه های مدلسازی سه بعدی معماری ( در دوران تحصیل )  ،ترجمه مقاالت دانشجویي در دورانتحصیل ( مباحث  :بتن – دینامیک و موج – تحلیل سازه – خاک – زلزله – سد )
 ساخت دفترچه مشخصات پروژه ( پروژه های ارکیده چیتگر – شهاب پرند – پرنیان اندیشه – رضویه یافت آباد ) برای معاونت فني و نظارت گروهعمران و مسکن سازه پایدار قرن ( مدل سازی سه بعدی و رندر بیش از  55تیپ مختلف واحد ساختمان )
 -راه اندازی  33سایت اینترنتي شخصي و شرکتي و سازماني برای کارفرمایان محترم

تخصص نرم افزار
مهارت فنی
زبان خارجی
مهارت جانبی

…SAFE – ETABS -AutoCAD –ArchiCAD –SketchUp ,

) ( (Photoshop , InDesignطراحي وب سایت – ساخت اپلیکیشن اندروید )
متره  ،آشنا به محاسبات
زبان انگلیسي ( عمومي و تخصصي ) در حد خیلي خوب
طراحي معماری سازگار با اقلیم  ،رعایت آکوستیک در ساختمان  ،مدلسازی سه بعدی داخلي و نما

انتشارات :
 -3راهنمای کامل کار با نرمافزارهای تخصصي مهندسي آب  HEC-RAS 4.1سیستم تحلیل رودخانه

شابک 978-964-10-2153-7 :

شناسنامه کتاب در کتابخانه ملي http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3332895 :
تماس :

همراه 5813 11 55 11 8 :

