آرش قاسمیان

وام ي وام خاوًادگی

وام پدر

شمارٌ شىاسىامٍ

تاریخ تًلد

آرػ قبعویبى

رهضبًعلی

2222

4631

تلفه َمزاٌ20422611120 :

پست الکتزيویکghasemian_arash@yahoo.com :

مدرک تحصیلی

رشتٍ تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

وام داوشگاٌ

کارشىاسی

عوزاى-عوزاى
هحیظ سیغت-هذیزیت
در عَاًح عجیعی

4611
4606

آساد دسفَل
داًؾگبُ تْزاى

کارشىاسی ارشد

تجزبٍ کاری
اس تاریخ

تا تاریخ

وام شزکت

وًع فعالیت

سمت

ًقؾِ ثزدار
ًقؾِ ثزداری
خظ پیوبیؼ کبرٍى
تب کٌَى
4611
ًقؾِ کؼ
ًقؾِ کؾی
خظ پیوبیؼ کبرٍى
تب کٌَى
4611
کبرآهَس
کبرآهَسی
ادارُ راُ ٍ تزاثزی اصفْبى
4611
4611
پضٍّؾگز
اعکبى هَقت علفچگبى قن
داًؾگبُ تْزاى
4602
4602
اس عبل  4611تب کٌَىّ :وکبری ثب ؽزکت ثزق هٌغقِ ای خَسعتبى در سهیٌِ هغتٌذعبسی پغت ّبی ثزق فؾبر قَی خَسعتبى
اس عبل  4601دارای پزٍاًِ اؽتغبل ًظبرت ٍ اجزای عبختوبى اس ًظبم هٌْذعی اصفْبى ٍ فعبلیت کبری در ؽْز جذیذ ثْبرعتبى
تًاوایی َا ي مُارت َای فزدی
ً-4قؾِ ثزداری اًَاع پزٍصُ ّبی عوزاًی اعن اس خغَط ثزق ،خغَط لَلِ ،راُ ٍ اثٌیِ ،عبختوبى ٍ ...
-2کبرآهَس ًشد ًقؾِ ثزدار کبرآسهَدُ ثب تجزثِ ثیؼ اس  12عبل ًقؾِ ثزداری در عبسهبى آة ٍ ثزق خَسعتبى آقبی قبعویبى
 -6تغلظ کبهل ثز تجْیشات ًقؾِ ثزداری اس قجیل اًَاع دٍرثیي تَتبل ( ،)Sokkia ،Nikonاًَاع دٍرثیي تئَدٍلیت ٍ دیغتَهبت
( ،)Wildاًَاع دٍرثیي تزاسیبة قذیوی ٍ جذیذ ،دعتگبُ ّبی گیزًذُ هبَّارُ ای ٍ ...
- 1تغلظ ثز ًزم افشار عزاحی خغَط لَلِ آة ٍ فبضالةEPA Net :
 - 0هغلظ ثز ًزم افشار تخصصی عزاحی عبسُETABs :
 - 3تغلظ کبهل ثز ًزم افشار ّبی ؽبخِ ًقؾِ ثزداری ؽبهلCIVIL 3D ٍ Autodesk LAND ،AutoCAD :
 - 1هغلظ ثز عبیز ًزم افشارّب اعن اسPremiere ٍ Photoshop ، OFFICE :
-1آؽٌبیی ثب سثبى اًگلیغی ٍ تزجوِ
-0آؽٌبیی کبهل ثِ ًزم افشار هذیزیتی  GMCR IIدر سهیٌِ ًظزیِ ثبسی ّب

بزخی اس فعالیت َای وقشٍ بزداری
-4ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی پغت هالثبًی جٌت ًیزٍگبُ راهیي اَّاس ()4611
-2اًذاسُ گیزی هٌبسل ؽْزک عجبعپَر ٍ تصفیِ خبًِ اَّاس ()4611
-6ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی پغت اَّاس جٌَثی ()4611
-1ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی پغت ؽَػ )4611( 2
-0ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی پغت  262کیلٍَلت اهیذیِ ()4611
-3ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی هٌبسل عبسهبًی آة ٍ ثزق ؽْزّبی یبعَج ،اللی ،ؽَؽتزٌّ ،ذیجبى ،ؽبدگبى ،ؽَػ ٍ ثبغولک
()4610
-1ثزداؽت هحَعِ پیؾٌْبدی ًیزٍگبُ ثزق اتوی دارخَیي ()4610
-1ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی عزصِ ٍ اعیبى ادارُ ثزق ٍ هٌبسل کَی ًیزٍی اهیذیِ ()4610
-0ثزداؽت عزصِ ٍ اعیبى پغت  462کیلٍَلت  GISثٌذرهبّؾْز ()4610
-42ثزرعی اثعبد ًیزٍگبُ سرگبى اَّاس ()4602
-44ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی پغت ّبی ثزق پتزٍؽیوی آثبداى ()4602
-42ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی پغت  462کیلٍَلت ؽَؽتز ()4602
-46هغتٌذعبسی (ؽبهل فیلوجزداری ٍ عکظ ثزداری ٍ تذٍیي) اس هحَعِ خبرج ٍ داخل پغت  122کیلٍَلت اَّاس 1جْت ارائِ
ثِ ادارُ جْبد کؾبٍرسی اَّاس ()4602
-41ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی پغت ّبی هذرط ٍ عجذالخبى ٍ هغبثقت آى ثب ًقؾِ ّبی  GISهٌغقِ ()4604
-40ثزداؽت سهیي تَععِ ثزق ایزاى در هحَعِ ًیزٍگبُ راهیي اَّاس ()4602
-43ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی کلیِ عبختوبى ّبی درٍى پغت اصلی ثْجْبى ()4602
-41ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی پغت  462کیلٍَلت تلخبة ایذُ ()4606
-41ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی عزصِ ٍ اعیبى پغت ّبی  122کیلٍَلت ،هختبر ٍ ثْوي یبعَج ()4606
-40ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی عزصِ ٍ اعیبى اًجبر  T46جٌت پغت هبدر اَّاس ()4606
-22ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی پغت  462کیلٍَلت ؽبدگبى ()4601
-24ثزداؽت پغت  462کیلٍَلت هذرط دسفَل ٍ هغبثقت آى ثب عکظ ّبی َّایی هٌغقِ ()4601
-22ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی ادارُ ثزق ثبغولک جْت هغتٌذعبسی ()4601
-26ثزداؽت ٍ اًذاسُ گیزی پغت َّیشُ ()4601
فعالیت َای علمی
-4تحلیل هٌبقؾِ آثی رٍدخبًِ سایٌذُ رٍد اصفْبى ثب اعتفبدُ اس ًظزیِ ثبسی ّب (پبیبى ًبهِ کبرؽٌبعی ارؽذ ،داًؾگبُ تْزاى ،هْز
)4606
 -2کبرثزد هفبّین ًظزیة ثبسی ّب ثِ هٌظَر تعییي عَاهل هؤثز در خؾکی تبالة گبٍخًَی؛ ثب ّوکبری دکتز ثْزام هلک
هحوذی (اعتبدیبر داًؾگبُ تْزاى) ٍ دکتز ثبثک اهیذٍار (داًؾیبر داًؾگبُ تْزاى) (هقبلِ ارائِ ؽذُ در دٍهیي ّوبیؼ هلی ثحزاى
آة ،داًؾگبُ ؽْزکزد ،ؽْزیَر )4606

