رزومه کاری
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی :مجید محمودی

سابقه کار 15 :سال

تخصصها و تجربیات:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

تسلط و تجربه بر مجموعه فعالیتهای مربوط به مدیریت پروژه
تسلط و تجربه در امور حقوقی پیمان و انواع فرمت های قراردادی رایج داخلی و قراردادهای فیدیک
تسلط و تجربه در خصوص تهیه ،تحلیل و بررسی  claimهای پیمانکاری
تسلط و تجربه در تمامی فهارسبهای مرتبط و چگونگی تهیه و بررسی صورت وضعیت
تسلط و تجربه کامل به مباحث مربوط به برنامه ریزی و کنترل پروژه
تسلط و تجربه در مجموعه فعالیت های دفاتر فنی پروژهها
تسلط و تجربه در خصوص پروژههای آبگیری از دریا و شیرینسازی
آشنایی با روشهای اجرای سازههای دریایی
تسلط و تجربه در امور فنی و اجرایی سازههای بتنی و فلزی و آشنایی با روشهای اجرایی نوین
آشنایی با اجرای زیرساخت ،نصب تجهیزات و یوتیلیتی سایتهای صنعتی

سوابق تحصیلی:
 −کارشناسی ارشد ،مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه تهران ،فارغ التحصیل 90/4
 −کارشناسی معماری ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،فارغ التحصیل 86/12

سوابق کاری:

 −نام شرکت :مهندسین مشاور هندسه پارس -از  93/10تا کنون -مدیریت گروه نفت و زیرساخت ،شامل پروژههای:
•

•
•

آب شیرین کن بندرعباس(سایت نمکزدایی طرح انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران) به ظرفیت شیرینسازی 1,000,000
مترمکعب در روز(بندرعباس) ،طراحی ،نظارت کارگاهی و نظارت عالیه -کارفرما :شرکت مهندسی توسعه آبآسیا
فاز سوم آبشیرینکن بندرعباس ،با ظرفیت شیرینسازی  200.000مترمکعب شیرینسازی در روز(بندرعباس) -طراحی ،نظارت عالیه و
کارگاهی -کارفرما :شرکت نیالب فرآور آسیا

آبگیر و آبشیرینکن ایمواسکو ،با ظرفیت شیرینسازی  800.000مترمکعب شیرینسازی در روز(چابهار) -طراحی مفهومی -کارفرما:
شرکت مهندسی توسعه آبآسیا

•

آبگیر و خطوط لوله دریایی آبگیر لیان با ظرفیت  50.000مترمکعب شیرینسازی در روز (بوشهر) -طراحی ،نظارت کارگاهی و نظارت عالیه-
کارفرما :شرکت مپنا

•

آبگیر و خطوط لوله دریایی آبشیرینکن شایا با ظرفیت 100.000مترمکعب شیرینسازی در روز(بندرعباس) -طراحی پایه و تفصیلی-
کارفرما :مجموعه تانا انرژی

•

آبگیر و خطوط لوله دریایی نیروگاه هنگام ،با ظرفیت  2.500.000مترمکعب آّبگیری(بندرعباس) -طراحی مفهومی ،پایه و تفصیلی-
کارفرما :مجموعه مپنا3

•

طراحی مفهومی و پایه شیرینسازی و انتقال آب از خلیج فارس و یا دریای عمان به استان یزد ،با ظرفیت شیرینسازی 1.400.000
مترمکعب در روز(بندرعباس) -طراحی مفهومی و پایه -کارفرما :موسسه کوثر یزد

•

پروژه پایانه نفتی با ظرفیت اسمی مخازن  40.000مترمکعب(ماهشهر) -طراحی ،نظارت کارگاهی و نظارت عالیه -کارفرما :شرکت دانیال
انرژی

•

بهسازی و استحصال زمین از دریا در پروژه پتروشیمی کنگان -طراحی ،نظارت عالیه و کارگاهی -کارفرما :شرکت توسعه پلیمر کنگان

•

خطوط لوله انتقال آب به شرکت سازهسازان(بندرعباس)-طراحی و نظارت عالیه -کارفرما :شرکت سازهسازان

ارائه خدمات نظارت عالیه در پروژه های ذیل:
• پروژه اسکله سوخت رسانی بندر تجاری کیش -کارفرما :سازمان سرمایه گذاری کیش
• پروژه اسکله  35000تنی بندر تجاری کیش -کارفرما :سازمان سرمایه گذاری کیش
• پروژه اسکله رورو بندر تجاری کیش -کارفرما :سازمان سرمایه گذاری کیش
•
•
•
•

−

پروژه گود تاالر شهر -کارفرما :شهرداری
پروژه گود پارکینگ طبقاتی دانشگاه صنعتی شریف -کارفرما :شهرداری
پروژه گود مروارید(حقانی)-کارفرما :سرمایه گذاری مسکن
پروژه گود اطلس پالزا-کارفرما :متغیر

نام شرکت :عمران سدید پایدارکیش؛ سرپرست دفتر فنی و جانشین مدیر پروژه؛ از  92/11الی 93/10؛
• فونداسیون و استراکچر بتنی پروژه مرکز خرید پروژه پدیده کیش ،بلوک  60000( Bمترمربع)
• فونداسیون و استراکچر بتنی پروژه پارکینگ پروژه پدیده کیش ،بلوک  40000( Bمترمربع)

 −نام شرکت :سازه پایدار قرن؛ نظارت؛  91/2الی 92/11
• پروژه  512واحدی پرند
• پروژه اداری ساتحوم ناجا ،خیابان ولیعصر(یاسمی)
• پروژه پارکینگ طبقاتی ،خیابان ولیعصر(یاسمی)

 −نام شرکت :انبوه سازان سازه یاران سبز ،سرپرست دفتر فنی؛  89/11الی 90/12
• انبوه سازی در منطقه سعادتآباد

 −نام شرکت :مهندسین مشاور پارامادان؛ نظارت ابنیه و کنترل پروژه؛  87/9الی 89/11
• پروژههای ساختمانی اداری ،مسکونی و تجاری

−

نام شرکت :بتن آرمه کیش؛ سرپرست کارگاه 86/11 ،الی 87/9

• ساخت  4سوله  1500متری جهت کارگاههای آموزشی دانشگاه آزاد همدان

دستاوردهای علمی:
 −کسب رتبه 16کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 87
 −ارائه و چاپ  3مقاله در خصوص قراردادهای طرح و ساخت درکنفرانسهای داخلی
 −ارائه پایان نامه با موضوع نقد و تحلیل مسئولیت در قراردادهای طرح و ساخت در صنعت ساختمان ایران ،در مقطع کارشناسی ارشد

