
 

 

 

 

 علیرضا نام:

  بیدار قرکانلونام خانوادگی: 
 

 لی:یسوابق تحص

 حرفه ای  یدکترDBA از دانشگاه تهران 

  کارشناسی ارشدMBA از دانشگاه تهران 

 9731 خرداد - عمران-عمران  یمهندس یکارشناس         

 9731خرداد  -یراهساز یکاردان 

  سوابق کاری:

  یه برج باغ تالژپرو-پروژه ریمد-یسازه تال ایتاکنون شرکت آر 89از سال 

  پروژه شهر  ریدر سمت مد یواحد799 یساختمان یپروژه ها-شرکت پترو سازه استحکام -19تا  19از سال

 آباد افتیو  یر

 9/99/99  پرند دیشهر جد یپروژه محوطه ساز لیویکارشناس س-مشاور آرمانشهر نیمهندس- 9/91/91تا 

 9/99/98  پترو گاز  ایشرکت آر-19/99/99تا 

  هیعسلو 91و 98پروژه فاز UNIT 106 لیویپروژه و کارشناس ارشد س ریدر سمت معاون مد 

 لیویپروژه و کارشناس ارشد س ریو آبادان درسمت معاون مد رجندیپروژه مخازن نفت ب  

 تیصورت وضع هیپروزه ، امور قراردادها و ته ریدرسمت معاون مد یفشار گاز آغاجار تیتقو ستگاهیپروژه ا 

 و صورت جلسات 

 در سمت سرپرست کارگاه  یپ کیفشار گاز ن تیتقو ستگاهیپروژه ا 

 و سازه لیویس یبخش اجرا و دفتر فن ریدر سمت مد نیفشار قزو تیتقو ستگاهیا پروژه 

 9/4/94 بخش ریهشترود در سمت مد فشار گاز تیتقو ستگاهیدر پروژه ا-فرمند مایشرکت ش-19/99/98یال 

 و سازه لیویس یاجرا و دفتر فن

 فشار گاز خرمدره  تیتقو ستگاهیدر پروژه ا-مشاور پارس نیشرکت مهندس -11/91/97 یال 9/7/97 خیاز تار

 لیویدر سمت ناظر ارشد س

 9/1/31 ومجتمع  کیدهکده المپ یواحد 879 یمجتمع مسکون یدرپروژها-سمانیشرکت د-11/91/91 یال

 و اجرا یدر سمت کارشناس دفتر فن یتخت یسه راه یانتظام یرویجوانان اسالمشهرو مسجد ن یواحد779

 9/7/39 سازمان مسکن در اسالمشهر در  یهکتار 13 یدرپروژه محوطه ساز-شرکت روناک-99/91/39 یال

 سمت نقشه بردار



 

 

 

 

 

 

 

 9/4/33 قم )قطعه سوم( در سمت نقشه  -راه آهن تهراندر پروژه  -رانیشرکت اسکان ا - 33/ 9/99 یال

 بردار

 

  :مهارت های فنی و پروژه ای

 یپروژه ها یقرارداد یتسلط کامل به کارها EPC 

 جهت شرکت در مناقصات لیویس یاسناد  برآورد هیتسلط به ته EPC 

 در اجرا تیریمد نهیدر زم یمینفت و گاز و پتروش یتسلط به کارها  

 فشار گاز تیتقو یستگاههایمربوط به ا یتخصص در پروژه ها  

 مخازن انبار نفت یبا پروژه ها ییآشنا  

 یمیدر نفت و گاز و پترو ش یصنعت لیویس یتسلط به کارها 

 -مانند یتخصص یتسلط به نرم افزارها Land desktop, Auto Cad, 

 -نیبا دورب یتسلط به کار نقشه بردار Total Station ,Nivo  

 یپروژه ها تیتجلسات و صورت وضعصور هیتسلط به ته  (EPC) بصورت Lump Sum 

 هینفت و گاز و ابن یبا فهرست بها تیصورت وضع هیتسلط به ته 

 


