بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

7931 8 62

نام و نام خانوادگی  :میرفاضل نیک زاد

وضعیت نظام وظیفه  :انجام داده 5ماه سابقه حضور در جبهه
( متاهل و دارای دو فرزند )

تلفن های تماس :

تاریخ تولد 7911/2/7 :

6661500 -03767021397

Email: fazelnikzad@gmail.com

لیسانس عمران( سازه)  7923 :خواجه نصیر
فوق لیسانس عمران( مهندسی ترافیک و مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل) 7919 :علم و صنعت
خالصه سوابق

معاون عمران  /مدیرعامل هولدینگ عمران و توسعه شهری منطقه آزاد چابهار
معاون مهندسی و برنامه ریزی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران
جانشین مجری طرحهای ویژه و نماینده مدیرعامل در امور  HSEسازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران
مدیریت گروه پل و بزرگراه سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران
مدیریت دفتر فنی سازمان پسماند شهرداری تهران
مدیریت دفتر فنی شرکت اویول( پیمانکار سد و نیروگاه ،پل و بزرگراه)
مدیریت گروه تدارکات و عمران شرکت خدمات انفورماتیک
مدیریت فاز  6پروژه نواب( شرکت گنو)
مشاور فنی راهنمائی و رانندگی کشور
مشاور فنی شرکت متروی تهران – دفتر مجتمع های ایستگاهی
مشاور حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
همکاری با بانک جهانی در پروژه  LDFوزارت کشور بعنوان افسر فنی
عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی برهان ترمیم
کارشناس ارشد طراحی و محاسبات سازه های بتنی و فلزی (شرکت مشانیر)
عضویت در مجامع
عضو نظام مهندسی ساختمان ( پایه یک طرح و نظارت و اجرا )
کارشناس رسمی دادگستری از سال 7831
عضو هیئت مدیره جامعه اندیشمندان ترافیک کشور
مربی و داور بین المللی و کمربند مشکی(دان )1از فدراسیون کونگفو وهنرهای رزمی /رتبه سوم مسابقات تیراندازی /عضو تیم
هشت نفر برتر قهرمانی دارت شهرداری ها  /استفاده از دوچرخه تاشو و مترو بصورت روزمره از  4سال قبل
تالیف کتاب و مقاالت  2 :کتاب و چندین مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی  /لوح تقدیر از کنفرانس جهانی مریداد مکزیک
سابقه تدریس  :مدرس دروس ( طرح هندسی پیشرفته – مکانیک خاک – روسازی – مهندسی ترافیک – مهندسی ترابری – راه آهن )

 دوره حمل و نقل ریلی و ترافیک هوشمند – موسسه  JTCAدر کشور ژاپن– دوره های مختلف  /مدیریت و آموزش ایمنی /

– زبان انگلیسی تافل

PB – 085

محاسبات سازه با SAPوETABS

 -دوره فشرده زبان ایتالیائی

