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1390
1390
1390
1388
1388
1388
1388
1388
1388

تعالی سازمانی براساس مدل
مدیریت زمان
تحلیل استراتژیک کسب و کار
تفکر استراتژیک
رموز پیاده سازی موفق استراتژی
هدف گذاری
فنون ارتباط موفق
هدایت سازمانی(رهبری)
اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی
بتنهای ویژه
مهندسی ارزش
تکنولوژی بتن
گودبرداری و سازههای نگهبان
ژئوتکنیک و طراحی فونداسیون
حفاظت ،ایمنی و بهداشت کار
پیمان و حقوق قضایی
تست و بازرسی جوش

()EFQM

واجد کارت پایان خدمت

مجری دوره

مدت (ساعت)

سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
مؤسسه پارس ام بی ای
مؤسسه پارس ام بی ای
مؤسسه پارس ام بی ای
مؤسسه پارس ام بی ای
مؤسسه پارس ام بی ای
مؤسسه پارس ام بی ای
تدبیر سامانه فخر پارسیان
انجمن بتن ایران
آموزش مجازی ایرانیان
نظام مهندسی ساختمان اصفهان
نظام مهندسی ساختمان اصفهان
نظام مهندسی ساختمان اصفهان
نظام مهندسی ساختمان اصفهان
نظام مهندسی ساختمان اصفهان
نظام مهندسی ساختمان اصفهان

16
8
8
7
6
7
15
7
24
7
26
40
34
24
24
24
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محل خدمت  /وظیفه :

Course

)ALISON (on line

پست مهندسی لشکر  84پیاده نیروی زمینی

Year

Fundamentals of Health and Safety
in the Workplace
Organizational Analysis

)Stanford University (on line

2016
2016
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اجزاء و المان محدود

دانشگاه آزاد واحد نجفآباد (سال )1393

تجزیه و تحلیل دادهها

جبرخطی و آنالیز عددی

ارزیابیهای لجستیک

ترسیم کامپیوتری

مدیریت محتوی

مدلسازی عددی

کارشناسی عمران گرایش عمران

دانشگاه آزاد واحد نجفآباد (سال )1374

قوانین و مقررات اداری

متره و برآورد عملیات

فناوری اطالعات

مدیریت کیفیت

طراحی و گرافیک

برنامهریزی و کنترل

عنوان پایاننامه :

ارزیابی اثربخشی محصورشدگی در بهبود

ضوابط حقوق پیمان

ظرفیت فشاری و شکلپذیری ستونهای
ساخته شده از بتن مقاومت باال

کاربری نرمافزارهای کامپیوتر
%100
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سوابق فعالیتهای اجرایی
سال

محل فعالیت  /عنوان پروژه  /موقعیت  /سمت

تاکنون1392-

شرکت ساختمانی عمران گام  -شرکت ژرف کار جم ،مدیر اجرایی پروژههای  :عملیات اجرایی
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در توابع شهرستان همدان ،عملیات اجرایی بخشی از فوالدسازی و ساختمانهای جنبی فوالد
سپید دشت چهارمحال و بختیاری  -مدیر طرح پیمان پروژههای تصفیهخانه فاضالب  5شهر
(آبادان ،خرمشهر ،بندر امام ،ماهشهر و شادگان) استان خوزستان بصورت EPCF

1391-1392

1389-1390

عملیات خاکی ،احداث
جاده و فرآیند زهکشی

مجتمعهای مسکونی و
تجاری (فلزی و بتنی)

1388-1389

1385-1388

1384
برج خنککننده و
دودکشصنعتی

تأسیسات مکانیکی و
الکتریکی

سازههای هیدرولیکی و
هیدرومکانیکی

سازههای ساحلی
(فلزی و بتنی)

تصفیهخانههای آب،
فاضالب و شیمیایی

1390-1391

تونل و خطوط آبرسانی،
فاضالب و انرژی

مخازن آب و شبکههای
توزیع و جمعآوری

ابنیههای صنعتی
(سازههای فلزی و بتنی)

تیپ فعالیت کارگاهها

1382-1383

1379-1382

1375-1377

1374-1375
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شرکت ساختمانی و تأسیساتی آرک بتن ،اجرای پروژههای آبرسانی منطقه شمال اصفهان و
خط انتقال فاضالب شهر شوشتر ،با سمت مدیر مهندسی و اجرایی دفتر مرکزی و مدیر پروژه
شرکت ساختمانی عمران گام ،احداث کارخانه مواد پالستیکی شهرک صنعتی سجزی اصفهان،
با سمت مدیر اجرایی و فنی دفتر مرکزی و مدیر پروژه
شرکت ساختمانی سازه حفار زایندهرود ،اجرای پروژههای خط انتقال و تصفیهخانه فاضالب شهر
داران استان اصفهان ،با سمت مدیر پروژه
شرکت ساختمانی عمران گام ،اجرای پروژههای سیویل و تأسیسات آبیاری تحت فشار اراضی
بویینو میاندشت استان اصفهان ،با سمت سرپرست کارگاه
شرکت ساختمانی و تأسیساتی آرک بتن ،اجرای پروژههای خط و تونل انتقال آب چشمه
کوهرنگ به شهر شهرکرد ،با سمت مدیر پروژه و سرپرست کارگاه
شرکت ساختمانی ژرف کار جم ،اجرای پروژه تصفیهخانه آب آبادان و خرمشهر ،اجرای اسکله
آبگیر رودخانه بهمنشیر و اجرای نازککاری مجتمع اداری  5طبقه شرکت آب و فاضالب آبادان،
با سمت معاونت کارگاه و مدیر دفتر فنی

1377-1379

2

ناحیه متریال هندلینگ فوالد زرند ،مجموعه  174واحدی آپارتمانی با کاربری مسکونی واقع

شرکت ساختمانی سماراه ،اجرای پروژههای سیویل وتأسیسات مکانیکی و برقی طرح توازن
ذوب آهن اصفهان ،با سمت مدیر دفتر فنی و مسئول اجرایی کارگاه
کنسرسیوم شرکتهای پارس گرما  -اسلیوی ،عملیات اجرایی سیویل پروژه سایت اسید
سولفوریک مس سرچشمه ،با سمت مسئول دفتر فنی و مهندس اجرایی کارگاه
شرکت ساختمانی اسلیوی ،اجرای پروژههای خط انتقال گاز پاتاوه یاسوج و ساختمان بانک ملی
شعبه چهارراه تختی اصفهان ،با سمت کارشناس دفتر فنی و مهندس اجرایی کارگاه
واحد مهندسی لشکر  84پیاده خرمآباد ،اجرای پروژههای سیویل و تأسیسات طرح توسعه
پادگان لشکر واقع در خرمآباد لرستان ،با سمت افسر ناظر و مدیر اجرایی واحد پست مهندسی
شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیق ،طراحی و برنامهریزی عملیات اجرایی پروژههای
سیویل ،با سمت کارشناس واحد مطالعات و کنترل پروژه

مهارتهای فنی و اجرایی
میزان نسبی مهارت

عنوان مهارت
%100
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پیادهسازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه P.M.O
مدیریت ،راهبری و ایجاد ساختار پروژههای E.P.C
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ارتقاء و توانمند سازی فعالیتهای آتلیه
استاندارد سازی پروسه فعالیتهای کارگاه
تدوین سیستم و تهیه گردش عملیاتی واحدها
تدوین و توانمندسازی فرآیند مستندسازی D.C.C

تدوین روشهای تجهیز کارگاه (اولیه و ثانویه)
تنظیم و تدوین فرآیند مدیریت کیفیت T.Q.M
تأمین و تدوین پروسه دستیابی به Q.H.S.E

تدوین و تنظیم  H.S.E Planمتناسب مخاطرات پروژه
تدوین و تنظیم برنامههای نت تجهیزات و ماشینآالت
تدوین و تنظیم برنامه اجرایی پروژه Action Plan

تهیه و تدوین پکیج کلیمهای عملیات اجرایی و پیمان
پروسهی ساخت ،عملآوری و اجرای المانهای پیشتنیده
پروسهی ساخت و اجرای بتنهای غلتکی و خودمتراکم
فرآیند اجرای بتنهای آببند و ناتراوا
فرآیند الینینگ و تزریق سازههای بتنی نهفته
پروسهی اجرای بتنهای حجیم زیر و روسطحی
کنترل عملیات اجرایی سازههای صنعتی (بتنی و فلزی)
کنترل فرآیند ساخت و نصب سازههای فلزی
پروسهی اجرای قالبهای مدوالر ،ترابند ،لغزان و تونلی
فرآیند مقاومسازی و کاربری مواد F.R.P

اجرای سازههای فلزی و بتنی ساحلی و فراساحلی
فرآیند اجرای سپر ،شمعکوبی و شمعهای درجا
فرآیند مسلحسازی و تحکیم زمینهای سستبستر
فرآیند اجرای الیهها و مواد ژئوسنتتیکها

تماس

عضویت سازمان  /انجمنهای تخصصی

majidpourtavasoli@AOL.com

ردیف

0913 206 6099

1

2

www.linkedin.com/in/majid
-pourtavasoli-681158b3
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انجمن تونل ایران

3
5

انجمن مهندسین عمران ایران
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انجمن علوم ایمنی ایران

انجمن مهندسان نفت ایران

4
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سازمان  /انجمن

انجمن مهندسی ارزش ایران
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