نام و نام خانوادگی :ایمان ابراهیمی
سمت :رییس مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
سال تولد3164 :
مدرک تحصیلی :کارشناسی مهندسی عمران-عمران
شماره تماس66431444 :
ایمیلebrahimi-im@tehran.ir :

سوابق تحصیلی
مقطع

رشته /گرایش

کارشناسی

نام دانشگاه
آزاد اسالمی کرمان

مهندسی عمران-عمران

سال فارغ التحصیلی
3134

سوابق حرفهای
سمت

نام

نام استان/شهر

از  -تا ماه/سال

شرکت/موسسه/سازمان
رئیس آزمایشگاه خاک ،آسفالت و بتن
مدیر فنی واحد مهندسی

رئیس کارگاه  -مدیر پروژه
رئیس کارگاه پروژه  Greens -مدیر
پروژهArabian Senchers
مدیر پروژه احداث هتل پرشین

جهادسازندگی

استان کرمان

مرکز پشتیبانی جنوب

سال  31تا 37

شرق لشکر 63ثاراهلل
شرکت احرار وابسته به
جهاد
شرکتICAM

سال  34تا 34

استان کرمان
امارات متحده
عربی -دبی
تهران

سال  34تا 37

سال  48تا 41
سال  46تا 46

مدیر پروژه شرکت خاکریزآب
معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه 43
مشاور مدیرکل اداره کل خدمات شهری
مشاور فنی و عمرانی مدیرعامل سازمان
زیبا سازی
معاون فنی و مهندسی برج میالد تهران
رئیس اداره نظارت فنی و تخصصی
شرکتها و سازمانها

شهرداری

تهران

سال  47تا 43

شهرداری

تهران

سال  44تا 47

شهرداری

تهران

سال  78تا 78

شهرداری

تهران

سال  73تا 73

شهرداری

تهران

سال  74تا 74

اداره کل هماهنگی فنی و
عمرانی سازمانها و

تهران

مناطق

فروردین  71تا
مهر 74

اداره کل هماهنگی فنی و
مدیر نظارت فنی و نماینده اداره کل

عمرانی سازمانها و

تهران

آبان  74تا تیر 74

مناطق
رئیس مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت

سازمان مشاور فنی و

مصالح شهرداری تهران

مهندسی

تهران

سوابق علمی
ردیف
3

جزئیات
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران  -رتبه یک طراحی و نظارت

تیر  74تا کنون

دوره های آموزشی
جزئیات

ردیف
3

کنترل و مدیریت پروژه

4

ارزیابی عملکرد

1

ایمنی و بهداشت()HSE

6

مهندسی ارزش

7

مدیریت مصرف آب و خدمات دفع فاضالب

4

مدیریت منابع انسانی

3

مدیریت رفتار سازمانی

4

بتن های ویژه

7

مرمت و بازسازی بناهای قدیمی

38

کاربرد محصوالت صنعتی در پروژه های عمرانی

33

تکنولوژی عالی بتن

34

روشهای اجرایی پروژه های عمرانی

31

زیرسازی و روسازی راه

36

کنترل و بازرسی جوش

