"رزومه"

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی  :علیرضا شامی نوری
سال و محل تولد – 1631/1/82 :تهران
وضعیت نظام وظیفه :معافیت کفالت
شماره تماس36618188331 :

سوابق تحصیلی
 )1کارشناس ارشد مهندسی عمران -گرایش سازه (جهاد دانشگاهی تهران  -علم و فرهنگ تهران
) 1661 – 1626

 )8کارشناسی رشته مهندسی عمران – عمران ( دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب )1621 – 1626

سوابق کاری
 )1سازمان بازرسی شهرداری تهران  -مدیر بازرسی شرکت خاکریزآب () 69/2- 61/11
 )8سازمان بازرسی شهرداری تهران  -کارشناس معاونت فنی و عمرانیی سیازمان بازرسیی(-61/1
)61/11
 )6شهرداری منطقه – 18کارشناس فنی عمرانی و ترافیک اداره بازرسی()61/1 – 61/6
 )1شهرداری منطقه  – 18معاونت فنی عمرانیی( کارشیناس رسییدگی فنیی و نظیار بیالب بیر 81
پروژه ابنیه و سیویل ) 1661/6 – 1663/2

 )1شهرداری منطقه  -18کارگاه فنی عمرانی -دفتر فنی ( ) 63/2 – 63/1
 )3شهرداری منطقه – 18مهندسین مشاور طرح و تعاون  -ناظر پروژه های منطقه ) 63/1 ( 18
 )9شرکت ظفر سازه حامد – سرپرست کارگاه ساخت جداول و کفپوش بتنی ( )1663 -1626
 )2شرکت ساختمانی دبله – دفتر فنی – (متره و برآورد )1629/3 – 1622/1
 )6شرکت ساختمانی دبله – پروژه ساخت کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد واحد علیوم تحقیقیا (
سرپرست بتن ریزی  ،سرپرست آرماتوربندی ) 1621/11 – 1623/18

مهارتها
Auto cad, Etabs, Safe , SAP0222 ,MATLAB, Sewer, Loop, Taksa,
 Microsoft officeو.....

سوابق و مدارک علمی
 )1پایان نامه با عنوان " مطالعه آزمایشگاهی قابهای فوالدی سبک سرد نورد شده پرشده بیا بیتن سیبک
تحت بار جانبی افزاینده( ")Pushover
 )8ارائه مقاله در پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران با عنوان " بررسی رفتار بیرون کششی نخ های نایلونی
در کامپوزیت بتنی " – چاپ مقاله در سال 1668
 )6تحلیل و طراحی لزره ای سازه های بتنی و فوالدی به صور کاربردی
 )1کسب مقام دوم کشوری در مسابقا پل کاغذی بخش مقاومت در همایش  ، ACIسال 1629
 )1گواهینامه تخصصی حضور در کنفرانس نقش سیلون – سیلوکسانها در حفاظت بیتن از انجمین بیتن
ایران
 )3گواهینامه تخصصی حضور در کنفرانس "مروری بر طرح واجرای پروژه سد و نیروگاه کارون " 1
از انجمن بتن ایران و.....
 )9گواهینامه تخصصی از مرکز تحقیقا ساختمان و مسکن با عنوان کارگاه تخصصی جنبش نیرومنید
زمین و تحلیل خطر زمین لرزه
 )2عضویت در انجمن بتن ایران
 )6عضویت در ACI
 )13عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و دارای پروانه نظام مهندسی

