به نام خدا

موضوع  :رزومه
اینجانب سید محمد موسوی  ،متولد  ، 1360با کد ملی  ، 1209764628متاهل  ،دارای مدرک کارشناسی ارشد
معماری  ،ساکن تهران  ،بزرگراه رسالت  ،ایستگاه متروی علم و صنعت  ،خیابان دردشت  ،خیابان  72شرقی  ،مجتمع
مسکونی گلبرگ  ،بلوک  ، Bطبقه  ، 11واحد  244با شماره تماس  ، 09190883160 :رزومه کاری خویش را به شرح
زیر اعالم می دارم :

سوابق تحصیلی
الف ) کاردانی معماری  :دانشگاه آزاد ؛ واحد شیراز ( سال ) 84
ب ) کارشناسی معماری  :دانشگاه آزاد ؛ واحد سپیدان فارس ( سال ) 87
پ ) کارشناسی ارشد معماری  :دانشگاه علوم تحقیقات ؛ واحد اصفهان ( سال ) 93

سوابق کاری
الف ) همکاری با دفتر معماری چهارمیم



به عنوان مهندس طراح و مشاور در پروژه های ساختمان هتل آتانا و همچنین هتل حیات در تهران ( از
مهرماه ) 94

ب ) همکاری با اتحادیه هتل داران تهران



به عنوان نماینده کارفرما ( مهندس اجرا و ناظر ) پروژه ساخت ساختمان اتحادیه هتل داران تهران ( بهمن 91
تا شهریور ) 94

ب) همکاری با شرکت فنی مهندسی سازه نگار


به عنوان مهندس اجرای در اجرای پروژه ساختمان مسکونی  12واحدی – تهران ( اردیبهشت  – 91بهمن ) 91

پ) همکاری با مهندسین مشاور آتاوا



به عنوان مهندس ناظر ( سرپرست واحد متره  ،ناظر و همکاری در دفتر فنی در واحد نظارت )  ،در پروژه
مجموعه مسکونی  2200واحدی الغدیر (سازمان نوسازان شهرداری تهران ) (ابتدای تیرماه سال - 90
فروردین ماه سال ) 91

ت) همکاری با شرکت آرمه تاب گسترش



به عنوان کارشناس اجرا در طرح وتوسعه فاز  13پارس جنوبی ( بهار سال ) 90

1

ث ) همکاری با شرکت اطمینان سازه سبز جنوب



به عنوان کارشناس اجرا در پروژه احداث ساختمان مسکونی فرشتگان  -شیراز ( ) 89



به عنوان کارشناس اجرا در پروژه احداث ساختمان مسکونی سرو  -شیراز ( ) 89

ج ) همکاری با شرکت مهندسین مشاور پارس آرته پرداز



به عنوان ناظر مقیم در پروژه احداث ساختمان مدیریت برق امور سه شیراز ()88-89



به عنوان ناظر مقیم در پروژه احداث ساختمان مدیریت برق صدرا ()88-89



به عنوان ناظر مقیم در پروژه احداث ساختمان مدیریت برق کامفیروز ()88-89

چ ) همکاری با شرکت مهندس همایونی



به عنوان سرپرست کارگاه و کارشناس اجراء در پروژه ویالی کریمی  -شیراز ()88



به عنوان کارشناس اجرا در پروژه احداث ساختمان مسکونی  10واحدی در ستارخان  -شیراز ()88



همکاری در طرح احیای بافت قدیم شیراز با اداره میراث فرهنگی ()82-83

ح ) کارهای متفرقه و شخصی



همکاری با مهندس زارع (سرپرست کارگاه ) در پروژه مسکونی  120واحدی مروارید  -شیراز ()89-90



همکاری با مهندس زارع در طراحی و اجرای باغ  -ویال  ،شهرک صدرای شیراز ()89-90



دکوراسیون داخلی مسکونی  -شهر شیراز ( بلوار عدالت  ،بلوار ستارخان  ،خیابان دانشگاه و )85-89( )...



همکاری با شهرداری مرودشت در طرح تفضیلی شهر مرودشت ()86



دکوراسیون داخلی واحد تجاری  -شهر شیراز (گروه معماری آرتك) ( از )84



تدریس در هنرستان پسرانه مبتکران  -شیراز ( سال های تحصیلی  87 – 88و ) 88 – 89

کار با کامپیوتر


نرم افزار اتوکد دو و سه بعدی ( ) Auto CAD



نرم افزار آفیس ( ) Word , Excel , Powerpoint



آشنایی با نرم افزار فتوشاپ



آشنایی با نرم افزار  ( MSPمدیریت پروژه )

زبان خارجی


زبان انگلیسی
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