غالمرضا رزمگیر -مهندس عمران فارغ التحصیل از دانشگاه تبریس در سال  1369وکارشناسی ارشد سازه آزاد
تهران – جنوب ،
تسلط بر نرم افسار هایSAP,ETABS,SAFE2000,ACAD&OFFICE
جدول سوابق کاری
ردیف

ضرح

1

کبرضٌبس طرح ٍثرًبهِ ستبد ثبز
سبزی هٌبطق جٌگ زدُ
ضرکت پیوبًکبری

3
4
5
6

سبزهبى هذیریت ٍثرًبهِ ریسی

2

سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى ایالم

هٌْذسیي هطبٍر آثبد اًذیطبى زاگرس

ضرکت هٌْذسیي هطبٍر یبدهبى
سبزاى هحیط هصٌَع

از تبریخ

سوت

هالحظبت

تب تبریخ

کبرضٌبس

69/6/1

71/12/29

هذیرػبهل

72/1/1

75/12/29

کبرضٌبس ثَدجِ ٍهؼبًٍت اهَرفٌی
هذیر اجرائی
ػضَ ّیئت هذیرُ  ،هسؤل ثخص سبزُ
هذیر ػبهل

76/1/1
82/7/1
82/7/1
89/11/29

82/6/31
83/12/29
89/06/31

جذٍل فؼبلیت ّبی هحبسجِ  ،طراحی ً،ظبرت ،هقبٍم سبزی
ردیف

ضرح

1
2
3
4
5

8

اجرای سبختوبى اداری ثبزرگبًی هْراى ایالم
اجرای سبختوبى اداری ثجت احَال هْراى ایالم
طراحی ًٍظبرت ثر اجرای سبختوبى اداری سبزهبى هذیریت ٍثرًبهِ ریسی (سبثق )استبى ایالم
ًظبرت ثر اجرای سبختوبى هذیریت ضؼت ثبًک تجبرت استبى ایالم
هحبسجِ ٍطراحی هجتوغ مسکًَی ٍ 60احذی درُ ضْر (اسکلت ثتٌی ثب قبة خوطی هتَسط )
هسؤل ثخص سبزُ هٌْذسیي هطبٍر آثبد اًذیطبى زاگرس
هحبسجِ ٍطراحی هجتوغ هسکًَی  60ثي ضْرکرد (اسکلت ثتٌی ثب قبة خوطی هتَسط )
هسؤل ثخص سبزُ هٌْذسیي هطبٍر آثبد اًذیطبى زاگرس
هقبٍم سبزی ًٍظبرت ػبلیِ سبختوبى اداری ثْسیستی خرم آثبد (اسکلت فلسی ) هسؤل ثخص
سبزُ هٌْذسیي هطبٍر آثبد اًذیطبى زاگرس

هقبٍم سبزی ًٍظبرت ػبلیِ ثر سبختوبى آهَزضی داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ ایالم  -هطبٍر ضخص حقیقی

9

هقبٍم سبزی ًٍظبرت ثر اجرای خَاثگبُ داًطجَئی  -هطبٍر ضخص حقیقی

10

15
16

هحبسجِ ،طراحی ًٍظبرت ثر اجرای سبختوبى هسجذ داًطکبُ ایالم (اسکلت ثتٌی ٍفلسی ) -
هطبٍر ضخص حقیقی
هحبسجِ ،طراحی ًٍظبرت ثر اجرای سکَی توبضبچی استبدین ٍرزضی داًطکبُ ایالم (اسکلت
ثتٌی )  -هطبٍر ضخص حقیقی
هحبسجِ ،طراحی ًٍظبرت ثر اجرای فبز سَم سبختوبى آهَزسی داًطکذُ فٌی داًطکبُ ایالم
(اسکلت ثتٌی )  -هطبٍر ضخص حقیقی
هقبٍم سبزی ًٍظبرت ػبلیِ ثرسبختوبى اداری آهَزضی داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ
ایالم(اسکلت فلسی )  -هطبٍر ضخص حقیقی
هحبسجِ ٍطراحی هجتوغ هسکًَی ٍ 276احذی پترٍضیوی ایالم -هٌْذسیي هطبٍر
صذرصٌؼت
هقبٍم سبزی سبختوبى آهَزضی داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ پیطَای ٍراهیي
هٌْذسی ارزش پرٍشُ ٍ 320احذی هسکي هْر ضْر جذیذ ّطتگرد (طراحی صٌؼتی )

17

هٌْذسی ارزش پرٍشُ ٍ 220احذی هسکي هْر ضْر جذیذ پرًذ ( طراحی صٌؼتی )

6
7

11
12
13
14

سوت

کبرفرهب

هذیر ػبهل
هذیر ػبهل
هحبست،طراح ًٍبظر
ًبظر هقین
هحبست ٍطراح

(هٌْذسیي هطبٍر تجبرت )
سبزهبى هسکي ٍضْرسبزی

هحبست ٍطراح

سبزهبى هسکي ٍضْرسبزی

ثْسبزی لرزُ ای ٍهقبم
سبزی

سبزهبى هسکي ٍضْرسبزی

ثْسبزی لرزُ ای ٍهقبم
سبزی

ثْسبزی لرزُ ای ٍهقبم
سبزی
هحبسجِ ٍطراحی
هحبسجِ ٍطراحی ،
ًظبرت ػبلیِ
هحبسجِ ٍطراحی ،
ًظبرت ػبلیِ

ثْسبزی لرزُ ای ٍهقبم
سبزی
هحبسجِ ،طراحی ٍىظبرت
ػبلیِ

ثْسبزی لرزُ ای
ثبزًگری در طراحی
ٍسجک سبزی

ثبزًگری در طراحی ٍسجک
سبزی

سبزهبى هسکي ٍضْرسبزی
استبًذاری ایالم
سبزهبى هذیریت ٍثرًبهِ ریسی

داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ ایالم

داًطگبُ ایالم
داًطگبُ ایالم
داًطگبُ ایالم
داًطگبُ ایالم
داًطگبُ آزاد اسالهی سبزهبى
هرکسی

ضرکت هلی پترٍضیوی
داًطگبُ آزاد اسالهی

ضرکت آرهیي پی سبز
ضرکت آثبد گرای ری ًَ

