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 : شرکتمشخصات عمومی 

                                      سورین سازه آژند شرقنام شرکت : 

 مشهدمحل ثبت :                               20/02/1396تاریخ ثبت :                          61416شماره ثبت:   

 9188847647کدپستی:                                           285پالک  19فرهنگ  –بلوار سید رضی  –مشهد نشانی: 

                    مهندس کرامتی -  09157677361-09151597361:  تلفن همراه           051-36052260 : دفتر تلفن

 soorian.azhand@gmail.com نشانی پست الکترونیکی :

 

 ت مدیره (أهی یاعضااسامی ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رداری مشهدعضویت در سامانه تامین کنندگان شه 

 دارای مجوز فعالیت از سامانه تامین کنندگان شهرداری مشهد 

 :شرکتهای تخصصی فعالیت زمینه

طراحی و ساخت پروژه های احداث پیش تصفیه فاضالب صنعتی برای کارخانه ها و سایر مجتمع های  -

 تولیدی و فاضالب شهری در مقیاس پکیج.

یل پیاده رو سازی ، احداث کانیوو ، احداث ساختمان و کلیه عملیات از قباستعالمی  پروژ های اجرای کلیه   -

 ابنیه

، آبیاری و فضای  یو صنعت ییو روستا یآب و فاضالب شهر ساتیتاسکلیه پروژه های استعالمی  یاجرا -

 .سبز

 

 

 

 

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 مدیر عامل  و عضو هیئت مدیره عباس کرامتی 1

 رییس هیات مدیره الهه برجی 2

 نایب رئیس هیئت مدیره صادق برجی 3
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 خط مشی

تأسیس شد. در این  1396در سال  و صنعتی های عمرانیکلیه پروژه اجرایبا هدف  سورین سازه آژند شرق شرکت 

های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شرکت توسط هیأت مؤسس تبیین شد که براساس آن در راستا استراتژی

گذاری سرمایه های بین المللی در زمینۀن آوری های نوین و همکاریـتیابی به دانش فنی و فـداز آینده، دسـچشم ان

ذا جذب نیروهای نخبه و بها دادن به تحقیق و توسعه، سرلوحه عملکرد شرکت های عمرانی دیده شده است. لپروژه در

 قرار گرفته است.
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 فصل دوم : 

 

 

اعضای هیئت مدیره و افراد 

 کلیدی 
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 شود.         در این فصل مشخصات فردی و سوابق اجرایی مرتبط و غیر مرتبط مدیران و پرسنل شرکت آورده می
 
 
 

 سورین سازه آژند شرقتوزیع نیروی انسانی شاغل در شرکت 

 تعداد )نفر( مدرک تحصیلی ردیف

 1 دکتری 1

 3 اسی ارشدکارشن 1

 2 کارشناسی  2

 2 کاردانی 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هیئت مدیره شرکت اعضاء

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره عباس کرامتی 1

 رئیس هیئت مدیره الهه برجی 2

 نایب رئیس هیئت مدیره صادق برجی 3
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 فهرست کارکنان اصلی و کلیدی شرکت

 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 ارشد کارشناسی عباس کرامتی 1
آب و سازه  –عمران 

 هیدرولیکی

 محیط زیست-عمران کارشناسی ارشد الهه برجی 2

 محیط زیست-نعمرا دکتری جواد علوی 3

 سازه -عمران  کارشناسی ارشد مسعود حسینی مقدم 3

 آبیاری دانشجوی دکتری سید عبدالکریم سجادی 4

 حسابداری کارشناسی اعظم میرشکار 5

 محیط زیست-عمران کارشناسی ارشد ناهید سجادی 6

 HSE کارشناسی اکبر عین بیگی 7

8    

9    
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 م : فصل سو

 

 

 لیست امکانات و تجهیزات 



 

 

 

 

 امکانات سخت افزاری

 واحد تعداد شرح ردیف

1 LAPTOP (NOTEBOOK) 3 ستگاهد 

2 PC (Personal Computer) 1 دستگاه 

 دستگاه A4   ( (samsung 3پرینتر  3

 دستگاه A3 ( ( TOSHIBA 1 پرینتر 4

 دستگاه 1 اسکنر 5

 دستگاه 1 اسکنر و کپی 6

 

 

 امکانات و تجهیزات

 تعداد شرح ردیف

 1 متر مربع 70دفتر کار به مساحت  1

 2 خودرو سواری 2

 1 دوربین نقشه برداری و تجهیزات مرتبط 3

 1 دوربین عکاسی و فیلمبرداری 4



 

 

 

 فصل چهارم : 

 

 

 چارت سازمانی 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  قشرکت سورین سازه آژند شر 
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 فصل پنجم : 

 

 

نمونه پروژه های انجام 

 شده
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ارائه خدمات مشاوره نگهداری و بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضالب نوان پروژه: ع -1

  شهرک صنعتی کالت مشهد
 

 دفتر خدمات شهرک صنعتی کالت مشهد کارفرما:        

 مشهد 1شهرک صنعتی شماره  –جاده کالت  -مشهد آدرس پروژه:        
 

ت الکترومکانیکال و بهره برداری شبکه ارائه خدمات نگهداری تجهیزا شرح خدمات مشاور:

شهرک شامل آموزش اندازه گیری فاکتورهای مختلف آزمایشگاهی  و تصفیه خانه فاضالب 

به سرپرست تصفیه خانه،مدیریت لجن دفعی و برگشتی،مدیریت بلوئرها ، مدیریت پساب 

 خروجی

 

ینگ ، خرید ، اجرا ، نصب تجهیزات و تاسیسات و پایپپروژه طراحی عنوان پروژه:  -2

نظارت عالیه سیستم پیش تصفیه فاضالب  تجهیزات ، نصب و راه اندازی و بهره برداری و

   و بازچرخانی پساب تولیدی به خط پالپرصنعتی 
 

 کاغذ باروسشرکت  کارفرما:         

   نیشابور عطارشهرک صنعتی  آدرس پروژه:         

جرا ، نصب تجهیزات و تاسیسات و پایپینگ ، ، اپروژه طراحی  :شرح خدمات مشاور         

نظارت عالیه سیستم پیش تصفیه  خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی و بهره برداری و

)استفاده از مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده( و به روش شیمیایی صنعتیفاضالب 

 CODیل سیستم لجن فعال و در نهایت بازچرخانی پساب تولیدی به خط پالپر)تبد

 (مترمکعب در شبانه روز 100میلی گرم در لیتر( به ظرفیت  2000زیر  CODبه  10000

 
و راه اندازی و بهره برداری  پروژه مطالعات، طراحی و نظارت عالیه  عنوان پروژه: -3

  سیستم پیش تصفیه فاضالب صنعتی  )تولید کننده کنسروجات(

 گلبوته دشت نیشابورشرکت  کارفرما:          

   شهرک صنعتی خیام نیشابور آدرس پروژه:          

و ساخت  ABRطراحی سیستم پیش تصفیه بیهوازی به روش  شرح خدمات مشاور:           

 مترمکعب در شبانه روز 20و بهره برداری از پروژه به ظرفیت 
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و صنعتی پروژه طراحی و نظارت عالیه سیستم پیش تصفیه فاضالب عنوان پروژه:  -4

   رخانی پساب تولیدی به خط پالپربازچ
 

 شرکت شرق پاپیروس کارفرما:            

   شهرک صنعتی خیام نیشابور آدرس پروژه:            

طراحی سیستم پیش تصفیه به روش شیمیایی  )استفاده از ) :شرح خدمات مشاور            

در نهایت بازچرخانی پساب مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده( و سیستم لجن فعال و 

میلی گرم در لیتر( به  2000زیر  CODبه  COD 10000تولیدی به خط پالپر)تبدیل 

 (مترمکعب در شبانه روز 30ظرفیت 

صنعتی پروژه طراحی و نظارت عالیه سیستم پیش تصفیه فاضالب عنوان پروژه:  -5

 )تولید کننده رادیاتور خودرو و سایر وسایل نقلیه صنعتی(

 

 شرکت آرمان سرما گستران بارثاوا کارفرما:            

   مشهد )شهرک صنعتی کالت( 1شماره شهرک صنعتی  آدرس پروژه:            

طراحی سیستم پیش تصفیه به روش شیمیایی  )استفاده از ) :شرح خدمات مشاور            

ت بازچرخانی پساب مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده( و سیستم لجن فعال و در نهای

میلی گرم در لیتر( به  2000زیر  CODبه  COD 13000تولیدی به خط پالپر)تبدیل 

 (مترمکعب در شبانه روز 5ظرفیت 

و صنعتی پروژه طراحی و نظارت عالیه سیستم پیش تصفیه فاضالب عنوان پروژه:  -6

   بازچرخانی پساب تولیدی به خط پالپر
 

 مخمل شرق توس شرکت زرین کارفرما:            

   مشهد )شهرک صنعتی کالت( 1شماره شهرک صنعتی  آدرس پروژه:            

طراحی سیستم پیش تصفیه به روش شیمیایی  )استفاده از ) :شرح خدمات مشاور            

مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده( و سیستم لجن فعال و در نهایت بازچرخانی پساب 

میلی گرم در لیتر( به  2000زیر  CODبه  COD 16800لپر)تبدیل تولیدی به خط پا

 (مترمکعب در شبانه روز 10ظرفیت 
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پروژه نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب صنعتی کارخانه عنوان پروژه:  -7

   لبنی پالود پارسیان
 

 پالود پارسیانشرکت  کارفرما:            

   خیام نیشابورصنعتی  شهرک آدرس پروژه:            

پروژه نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب صنعتی  :شرح خدمات مشاور            

مترمعب در شبانه روز به روش  400با ظرفیت تولید فاضالب   کارخانه لبنی پالود پارسیان

 لجن فعال به همراه چربی گیر 

اصل از تصفیه فاضالب کارخانه کاغذ آبگیری از لجن تولیدی حپروژه عنوان پروژه:  -8

   و بازچرخانی پساب تولیدی به خط پالپر سازی
 

 و کارخانه کاغذ باروس شرکت شرق پاپیروس کارفرما:            

   نیشابور و عطار شهرک صنعتی خیام آدرس پروژه:            

هت آبگیری از تهیه و نصب تجهیزات اسکروپرس لجن ج  :شرح خدمات مشاور            

لجن تولیدی حاصل از تصفیه خانه فاضالب کارخانه کاغذ سازی و بازچرخانه پساب 

 تولیدی به خط پالپر

 به روش لجن فعال گسترده اورهال تصفیه خانه فاضالب پروژه عنوان پروژه:  -9

 شرکت کیک و کلوچه سفیر کارفرما:            

   دوسی مشهدفرشهرک صنعتی  آدرس پروژه:            

نصب تجهیزات و اورهال تجهیزات  ،تهیه طراحی و مشاوره و   :شرح خدمات مشاور            

 مکانیکال و الکتریکال و بازسازی سازه تصفیه خانه فاضالب 

با استفاده از  DAFشیمیایی  فاضالب به روشتصفیه  کیجپاورهال  عنوان پروژه:   -10

   مواد منعقد کننده

 
 رنا پروتئین شرقدشرکت  کارفرما:            

   نیشابور شهرک صنعتی خیام آدرس پروژه:            

تصفیه  کیجپاورهال حمل و نصب و ،تهیهطراحی و مشاوره و   :شرح خدمات مشاور           

   با استفاده از مواد منعقد کننده DAFشیمیایی  فاضالب به روش
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 فصل ششم : 

 

 

رزومه تعدای از مدیران و 

 کارمندان کلیدی 

 

 

 

 

 

 

 



  سورین سازه آژند شرقشرکت 

 

17 

 عباس کرامتی                  :                  نام و نام خانوادگی-1

 1364                تاریخ تولد :-2

 ایرانی                 ملیت :-3

 سال 15               سابقه کار:-4

 عامل و عضو هیئت مدیرهمدیر    موقعیت سازمانی:-5

 عضویت در مجامع داخلی و بین المللی :-6

 صالحیت کلیدی) در ارتباط با تخصص(: -7

 سرپرست نظارت پروژه های شبکه توزیع ،نصب انشعابات آب و فاضالب  -

 سرپرست نظارت پروژه های خطوط انتقال آب و فاضالب  -

 ارت پروژه های احداث مخازن آب ، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضالب  با ظرفیت های متفاوتسرپرست نظ   -

سرپرست نظارت پروژه های احداث تصفیه خانه های فاضالب شهری و صنعتی به ظرفیت های مختلف و روش   -

 های متفاوت

ای فاضالب صنعتی به ظرفیت طراحی و نظارت عالیه و سرپرست نظارت پروژه های احداث  پیش تصفیه خانه ه  -

 های مختلف و روش های متفاوت

راه اندازی و بهره برداری از انواع سیستم های مختلف تصفیه های فاضالب شهری و صنعتی و تسلط کامل به   -

 آزمایشات تصفیه خانه های آب و فاضالب و کنترل کیفیت.

 

 سایر مهارتها و دور ها :-8 

 ظارت: حوزه ن نرم افزارهای تخصصی   -

 تدبیر )نرم افزارهای برآورد و صورت وضعیت و پیشنهاد قیمت( -تکسا ) نرم افزار متره، برآورد و صورت وضعیت( -

 نرم افزارهای عمومی -

- Office - AtuoCAD. 

 آشنایی و تسلط براینترنت و نرم افزارهای مربوط .  -

 ICDL ،AutoCADگواهی نامه گذراندن دوره و آشنایی کامل با نرم افزارهای  -

 گواهی نامه گذراندن دوره آموزشی بازیابی پساب -
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 MS HSE-گواهی نامه گذراندن دوره مقدماتی  -

 گواهی نامه دوره آموزشی ایمنی در محیط کار و اطفای حریق -

گواهی نامه دوره و تسلط کامل به نرم افزارهای جامع تهیه صورت وضعیت ،برآورد و آنالیز قیمت از جمله تکسا و  -

 یر و ......تدکار و تدب

تسلط کامل به کلیه فهارس بها جهت تهیه صورتجلسات کارگاهی کارهای مرتبط با فهارس بهای ابنیه،شبکه جمع  -

آوری و انتقال فاضالب،شبکه توزیع و انتقال آب و مخازن آب و تصفیه خانه های آب و فاضالب،مکانیکال،تاسییات 

 برقی،مرمت نوار حفاری و .......

ه اندازی تصفیه خانه های فاضالب شهری و صنعتی با سیستم های مختلف لجن فعال،الگون های تسلط کامل به را -

 بی هوازی و سایر روشهای متداول تصفیه فاضالب با تجهیزات آزمایشگاهی و روشهای استاندارد و ........

و  ABRتانک، گواهی نامه  دوره و تسلط کامل طراحی سیستم های تصفیه بی هوازی فاضالب به روش سپتیک -

UASB. 

و  API،CPIچربی گیر پیشرفته فاضالب به روش های  گواهی نامه  دوره و تسلط کامل طراحی سیستم های -

DAF. 

هوادهی  –گواهی نامه  دوره و تسلط کامل طراحی فرآیند تصفیه فاضالب بهداشتی به روش رشد معلق لجن فعال  -

 (.EAASگسترده )

 –احی فرآیند تصفیه فاضالب بهداشتی به روش رشد چسبیده  لجن فعال گواهی نامه  دوره و تسلط کامل طر -

(MBBR.) 

 گواهی نامه  دوره و تسلط کامل طراحی سیستم های تصفیه لجن تولیدی تصفیه خانه های فاضالب . -

 گواهی نامه  دوره و تسلط کامل اصول بهره برداری فرآیند تصفیه خانه های فاضالب به روش لجن فعال. -

 مه  دوره و تسلط کامل آزمایشات تعیین پارامترهای کیفی آب و فاضالب .گواهی نا -

گواهی نامه  دوره و تسلط کامل طراحی فرآیند تصفیه پیشرفته فاضالب بهداشتی حذف نیتروژن و فسفر به روش  -

A2O. 

 فاضالب. گواهی نامه  دوره و تسلط کامل انتخاب دقیق تجهیزات،سایز لوله ها و ساخت پکیج های فلزی تصفیه -

 گواهی نامه  دوره و تسلط کامل طراحی فرآیندهای تصفیه آب خاکستری )روش های تصفیه و استفاده مجدد(. -

گواهی نامه  دوره و تسلط کامل خصوصیات و ویژگی های  فاضالب های صنعتی و انتخاب نوع فرآیند تصفیه هر  -

 فاضالب.



  سورین سازه آژند شرقشرکت 

 

19 

 مقاالت ، تالیفات: -9

نیوم و نیترات( از فاضالب شهری  با استفاده از روش تلفیقی لجن فعال حاوی دار )آموحذف ترکیبات نیتروژن -

 های کربن )مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضالب شهر بجنورد( واجد نانوتیوبIFASبسترهای ثابت)

 تحصیالت :-10

 محل تحصیل
تاریخ اخذ 

 مدرک
 تحصیالت

 بهداشت محیطکارشناسی مهندسی   30/11/1386 دانشگاه شهید بهشتی تهران

 05/07/1396 واحد اسفراین –دانشگاه آزاد اسالمی 
گرایش آب  -کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 و سازه های هیدرولیکی

 سوابق آموزشی: -11

 آشنایی با زبانهای خارجی :-12

 زبان متوسط خوب عالی
 انگلیسی *  

 تجربیات حرفه ای داخلی : -13

 (  1386ماه  بهمنتا  1386ماه  آذر( ) بیرجند) اسان جنوبیآب و فاضالب خرشرکت  همکاری با -

نوع 

 فعالیت
 ردیف نام پروژه کارفرما

 کارآموز
شرکت آب و 

 فاضالب بیرجند 
کارشناس نوسازی انشعابات آب شبکه توزیع آب شهر 

 بیرجند
1 

 ( 1387ماه  مهرتا  1386ماه  بهمن)  پیمانکاری پایدار سازان شرقشرکت  همکاری با -

 ردیف نام پروژه کارفرما ع فعالیتنو

سرپرست 
 کارگاه

شرکت آب و فاضالب استان 
 خراسان جنوبی

اجرای خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب شمال شهر 
 بیرجند

1 

 نقشه بردار
اداره کل راه و شهرسازی 

 خراسان جنوبی
پروژه راهسازی روستای بهدان تا خراشاد در شهرستان 

 بیرجند
2 

 

 ( 1389ماه  آبانتا  1389ماه  اردیبهشت)  پیمانکاری بتون برجستهشرکت  همکاری با -

 ردیف نام پروژه کارفرما نوع فعالیت

سرپرست 
 کارگاه

شرکت آب و فاضالب استان 
 خراسان جنوبی

اجرای خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب شمال شهر 
 بیرجند

1 
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 ( 1391ماه  شهریورتا  1389ماه  نآبا)  پیمانکاری هدف سازه خراسانهمکاری با شرکت  -

 ردیف نام پروژه کارفرما نوع فعالیت

سرپرست راهبری تصفیه 
 خانه

شرکت شهرکهای صنعتی 
 خراسان رضوی

راهبری مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهرک 
 صنعتی خیام نیشابور

1 

سرپرست کارگاه مدول دوم 
 تصفیه خانه

شرکت شهرکهای صنعتی 
 خراسان رضوی

دول دوم و توسعه تصفیه خانه فاضالب احداث م
 شهرک صنعتی خیام نیشابور

2 

 (1393تا تیر ماه  1391شرکت مهندسین مشاور پاژیاب ) از سال شهریور ماه همکاری با  -

نوع 

 فعالیت
 ردیف نام پروژه کارفرما

 ناظر مقیم
شرکت آب و 

فاضالب استان 
 خراسان رضوی

مترمکعبی و خط  2000زن طرح آبرسانی به شهر فیض آباد )احداث مخ
دی  -م م  آزبست و حصارکشی و خط رانش چاه (  400و  300انتقال 

 تا بهمن ماه 90ماه 
1 

 ناظر مقیم
شرکت آب و 

فاضالب استان 
 خراسان رضوی

مترمکعبی و خط  1000طرح آبرسانی به شهر چاپشلو )احداث مخزن 
خرداد  -(  م م  آزبست و حصارکشی و خط رانش چاه 250و  200انتقال 

 91تا مهر ماه  91ماه 
2 

 ناظر مقیم
شرکت آب و 

فاضالب استان 
 خراسان رضوی

طرح آبرسانی به شهر تربت حیدریه و روستاهای اطراف از محدوده زرمهر 
م م  فایبرگالس و حصارکشی و  400و  250و خوش دره )خط انتقال 

 92تا مرداد ماه  91مهر ماه  – خط رانش چاه (
3 

 مناظر مقی
شرکت آب و 

فاضالب استان 
 خراسان رضوی

میلیمتر فایبرگالس  400و  350طرح آبرسانی شهر فیض آباد )خط انتقال 
 -متر مکعبی جدید(  2000از مخزن آب و فاضالب روستایی تا مخزن 

 93تا خرداد ماه  91مهر ماه 
4 

 ناظر مقیم
شرکت آب و 

فاضالب استان 
 خراسان رضوی

میلیمتری  250و 200ض آباد  )خط انتقالطرح آبرسانی به شهر فی
متر  500فایبرگالس جمع آوری آب چاههای دشت ازغند و احداث مخزن 

های سر ها و احداث اتاقکمکعبی ، حصار کشی محوطه مخزن و سر چاه
 93تا خرداد  91شهریورماه  – چاه(

5 

 ناظر مقیم
شرکت آب و 

فاضالب استان 
 خراسان رضوی

ت حیدریه )لوله رانی به روش میکروتونلینگ عبور طرح آبرسانی شهر ترب
 500وغالف  350کاشمر به قطر لوله فوالدی  –از جاده تربت حیدریه 

 92تا خرداد ماه  91دی ماه  – میلیمتری(
6 

 ناظر مقیم
شرکت آب و 

فاضالب استان 
 خراسان رضوی

احداث خط انتقال آب و تامین آب شرب تربت حیدریه و روستاهای اطراف 
میلیمتری  400قطعه دوم )لوله   –ز محدوده زرمهر و خوش دره ا

 92تا مرداد ماه  91مهر ماه  –فایبرگالس و حوضچه های خط انتقال( 
7 

 ناظر مقیم
شرکت آب و 

فاضالب استان 
 خراسان رضوی

میلیمتری  250و  200طرح آبرسانی به شهر فیض آباد  )خط انتقال
ازغند و احداث اتاقک سر چاه   فایبرگالس جمع آوری آب چاههای دشت

 93تا خرداد ماه  91شهریور ماه  –فاز تکمیلی یک( 
8 
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نوع 

 فعالیت
 ردیف نام پروژه کارفرما

 مدیر اجرایی
شرکت آب و 

فاضالب استان 
 خراسان رضوی

کیلومتر  322اجرای کل شبکه جمع آوری فاضالب شهر کاشمر به طول 
میلیمتر و احداث تصفیه خانه فاضالب شهر کاشمر  800تا  200در اقطار 
متر  10000متر مکعب در شبانه روز در دو مدول  20000ت به ظرفی

 95تا خرداد 93تیرماه  – مکعبی

9 

تا تیر ماه  1393شرکت مهندسین مشاور پاژیاب ) از سال شهریور ماه تیر ماه همکاری با  -

 (1399شهریور 

نوع 

 فعالیت
 ردیف نام پروژه کارفرما

سرپرست 
 نظارت

شرکت آب و 
فاضالب استان 

 الیخراسان شم

احداث مخزن سپتیک ،خط انتقال فاضالب تحت فشار از سپتیک تا منهول 
شهرک فرهنگیان شهر بجنورد  Bو شبکه جمع آوری فاضالب محدوده  146

میلیمتر کاروگیت و  200مترمکعبی و اجرای شبکه به قطر  100)احداث مخزن 
 95تا تیر ماه  93تیر ماه  –احداث منهول های آجری ( 

1 

سرپرست 
 ارتنظ

شرکت آب و 
فاضالب استان 
 خراسان شمالی

اجرای خطوط فاضالبرو شبکه جمع آوری فاضالب شهرک فرهنگیان  شهر 
میلمتری کاروگیت و  315تا  200)اجرای شبکه به اقطار  Cبجنورد محدوده 

تا تیرماه  93تیر ماه  –احداث منهول های بتنی و آجری و نصب انشعابات ( 
96 

2 

سرپرست 
 نظارت

ت آب و شرک
فاضالب استان 
 خراسان شمالی

تکمیل مرمت نوار حفاری ناشی از اجرای شبکه فاضالب شهرک ینگه قلعه 
 94تا خرداد  93آذر ماه  – شهر بجنورد )آسفالت نوار حفاری(

3 

سرپرست 
 نظارت

شرکت آب و 
فاضالب استان 
 خراسان شمالی

غربی بلوار ( ضلع شرقی و A5) Aاجرای خطوط فاضالبرو بخشی از ناحیه 
میلیمتر)حدفاصل سه راه ملکش تا  315تا  200معرفت شهر بجنورد به اقطار 

 95تا تیر ماه  93چهار راه خوشی( بهمن ماه 
4 

سرپرست 
 نظارت

شرکت آب و 
فاضالب استان 
 خراسان رضوی

مترمکعبی دشت ازغند تا  500طرح آبرسانی به شهر فیض آباد از مخزن 
میلیمتری فایبرگالس و  400و  350بدل آباد )لوله ایستگاه تقلیل فشار گاز ع

مترمکعبی(  100باب حوضچه فشار شکن  2حوضچه های خط انتقال و احداث 
 94تا دی ماه  93دی ماه  -

5 

سرپرست 
 نظارت

شرکت آب و 
فاضالب استان 
 خراسان رضوی

اجرای خط لوله جمع آوری  انتقال آب  –طرح آبرسانی به شهر تربت حیدریه 
متر مکعبی خوش دره و انتقال آب از  1000اههای خوش دره به مخزن  از چ

و  400،  250مترمکعبی خوش دره به سه راهی شادمهر )اقطار  1000مخزن 
 1000میلیمتر فایبرگالس و حوضچه های خط انتقال و احداث مخزن  600

 94تا دی ماه  93بهمن ماه  – متر مکعبی(

6 



  سورین سازه آژند شرقشرکت 

 

22 

نوع 

 فعالیت
 ردیف نام پروژه کارفرما

سرپرست 
 نظارت

شرکت آب و 
ب استان فاضال

 خراسان شمالی

تکمیل،مرمت نوار حفاری ناشی از اجرای فاضالب شهر بجنورد )آسفالت نوار 
 95تا تیرماه  94آذر ماه  – حفاری(

7 

سرپرست 
 نظارت

شرکت آب و 
فاضالب استان 
 خراسان شمالی

تکمیل مرمت نوار حفاری ناشی از اجرای شبکه فاضالب شهرک فرهنگیان و 
 95تا خرداد  94اسفند ماه  – سفالت نوار حفاری(ینگه قلعه بجنورد )آ

8 

سرپرست 
 نظارت

شرکت آب و 
فاضالب استان 
 خراسان شمالی

اجرای تاسیسات خط انتقال فاضالب شهرک فرهنگیان بجنورد )احداث ایستگاه 
میلیمتر  400تا  200پمپاژ،خط انتقال فاضالب ثقلی و تحت فشار از قطار 

،احداث  BYPASSخط انتقال فاضالب  کاروگیت ، تک جداره و اجرای
منهول آجری و بتنی ،حصارکشی و محوطه سازی ،ساخت اتاقک 

 98تا خرداد  95تیرماه  –نگهبانی،اتاقک دیزل ژنراتور، و بهره برداری(  

9 

سرپرست 
 نظارت

شرکت آب و 
فاضالب استان 
 خراسان شمالی

از اجرای شبکه  تکمیل مرمت )زیر سازی،تراکم و آسفالت( نوار حفاری ناشی
 96تا خرداد  95تیر ماه  –جمع آوری فاضالب بجنورد 

10 

سرپرست 
 نظارت

شرکت آب و 
فاضالب استان 
 خراسان شمالی

تکمیل مرمت )زیر سازی،تراکم و آسفالت( نوار حفاری ناشی از اجرای شبکه 
تیر  – جمع آوری فاضالب مناطق پراکنده مرکز و جنوب سطح شهر بجنورد

 97اسفند تا  95ماه 
11 

سرپرست 
 نظارت

شرکت آب و 
فاضالب استان 
 خراسان شمالی

تکمیل مرمت )زیرسازی،تراکم و آسفالت( نوار حفاری ناشی از اجرای شبکه 
 97تا بهمن  96مهر ماه  -فاضالب مناطق پراکنده شهر بجنورد 

12 

سرپرست 
 نظارت

شرکت آب و 
فاضالب استان 
 خراسان شمالی

اولویت اول تا فاضالب شهرک گلستان شهر بجنورد)  اجرای شبکه جمع آوری
و  200پنجم پروژه شبکه جمع آوری فاضالب شامل )لوله کاروگیت به اقطار 

( و خط انتقال فاضالب گلستان شهر تا ایستگاه پمپاژ  400و  315و  250
میلیمتر به 1000و  800مرکزی بجنورد ) لوله کاروگیت و فایبرگالس به اقطار 

تا تیر  96تیرماه   –منهول آجری و بتنی درجا(  450کیلومتر و  29طول کلی 
 98ماه

 

13 

سرپرست 
 نظارت

شرکت آب و 
فاضالب استان 
 خراسان رضوی

اجرای  -1)اجرای عملیات نصب انشعابات آب و فاضالب سطح شهر سبزوار
فقره  1300اجرای عملیات -2انشعابات فاضالب  فقره نصب 6000عملیات 

 -4فقره نصب انشعابات آب  1500اجرای عملیات -3نصب انشعابات فاضالب 
اجرای عملیات  -5فقره نصب انشعابات آب غیر مجاز  1000اجرای عملیات 

فقره نصب انشعابات  350اجرای عملیات  -6فقره نصب انشعابات آب  4000
عملیات برون سپاری تعمیر و نگهداری شبکه آب  انجام -7آب فاقد کنتور 

 96تا مهر ماه  96مرداد  –( سبزوار
 

14 
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نوع 

 فعالیت
 ردیف نام پروژه کارفرما

سرپرست 
 نظارت

دانشگاه ملی 
 بجنورد

 هکتاری دانشگاه ملی بجنورد 162.5پکیج تصفیه خانه فاضالب مجتمع 
  -( مترمکعب در شبانه روز 200طراحی پکیج تصفیه فاضالب به ظرفیت )

 1396سال 
15 

 سرپرست
 نظارت

شرکت آب و 
فاضالب استان 
 خراسان شمالی

اجرای عملیات  نصب انشعابات فاضالب شهرک فرهنگیان و گلستان شهر 
فقره نصب انشعابات فاضالب شهرک  2000اجرای عملیات -1) بجنورد

فقره نصب  300اجرای عملیات  -2،  1396فرهنگیان شهر بجنورد بخمن ماه 
 200شهر بجنورد با خطوط فرعی به قطر  انشعابات فاضالب شهرک فرهنگیان

اجرای شبکه فرعی جمع آوری فاضالب -3، 1397م م کاروگیت اردیبهشت 
،  1398اردیبهشت  1شهربجنورد به همراه نصب انشعابگیر فاضالب اولویت 

اجرای شبکه فرعی جمع آوری فاضالب شهربجنورد به همراه نصب -4
اجرای شبکه فرعی باقیمانده -5، 1398شهریور  4انشعابگیر فاضالب اولویت 

جمع آوری فاضالب شهرگ گلستان شهر بجنورد به همراه نصب انشعابگیر 
 98تا دی ماه  96بهمن ماه  –( فاضالب

16 

سرپرست 
 نظارت

دانشگاه ملی 
 بجنورد

انجام مطالعات فاز یک و اجرای شبکه جمع آوری فاضالب پردیس دانشگاه 
)اجرای شبکه جمع آوری  پرست نظارتبجنورد )اولویت اول( در سمت سر

میلمتری کاروگیت و احداث منهول های  315و  200،250فاضالب به اقطار 
 1398تا خرداد ماه  1396آذر ماه  – باب ( 35آجری به تعداد 

 

17 

سرپرست 
 نظارت

شرکت آب و 
فاضالب استان 
 خراسان شمالی

و تصفیه خانه  مطالعات مرحله اول و دوم طرح ساماندهی سایت مخازن آب
 99تا فروردین ماه  98مهرماه  – های فاضالب

18 

سرپرست 
 نظارت

شرکت آب و 
فاضالب استان 
 خراسان شمالی

مطالعات مرحله اول و دوم طرح احداث ساختمان مرکزی شرکت آب و 
 99تا فروردین ماه  98مهرماه  –- فاضالب خراسان شمالی

19 

سرپرست 
 نظارت

شهرداری 
 –مشهد 
پارکها سازمان 

 و فضای سبز

احداث تصفیه خانه فاضالب محلی در حاشیه کال چهل بازه مشهد به روش 
BOT  ماه6و بهره برداری تا  1399و راه اندازی تصفیه خانه در بهمن ماه 

پیشرفته( دارای  MBRروش تصفیه لجن فعال )حوض هوادهی + واحد )
و سیستم بک سیستم پیش تصفیه کامپکت اسکرین ، درام فاین اسکرین  

لیتر در  50واش با پمپ های پرمییت و .... به ظرفیت تصفیه فاضالب به مقدار 
 1400تا فروردین ماه  98اسفند ماه  –( ثانیه

20 

 ( کنونتا 1399ماه آذر ماه )  کارخانجات  و سایر همکاری با  -

 ردیف نام پروژه کارفرما نوع فعالیت

مشاور بهره 
برداری و 

دفتر خدماتی 
شهرک 

ارائه خدمات مشاوره نگهداری و بهره برداری شبکه و تصفیه خانه 
ارائه خدمات نگهداری تجهیزات ) فاضالب شهرک صنعتی کالت مشهد

الکترومکانیکال و بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضالب شهرک 
1 
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 ردیف نام پروژه کارفرما نوع فعالیت

آموزش تصفیه 
 خانه

صنعتی کالت 
 مشهد

هی به سرپرست شامل آموزش اندازه گیری فاکتورهای مختلف آزمایشگا
تصفیه خانه،مدیریت لجن دفعی و برگشتی،مدیریت بلوئرها ، مدیریت 

 تاکنون 99مرداد ماه  –( پساب خروجی و ..........

طراحی، نظارت 
کارگاهی و 
عالیه و راه 

 اندازی

شرکت شرق 
 توس پاپیروس

و صنعتی پروژه طراحی و نظارت عالیه سیستم پیش تصفیه فاضالب 
واقع در شهرک صنعتی خیام   ب تولیدی به خط پالپربازچرخانی پسا

طراحی سیستم پیش تصفیه به روش شیمیایی  )استفاده از مواد ) نیشابور 
منعقد کننده و کمک منعقد کننده( و سیستم لجن فعال و در نهایت 

 CODبه  COD 10000بازچرخانی پساب تولیدی به خط پالپر)تبدیل 
 –( مترمکعب در شبانه روز 100ظرفیت  میلی گرم در لیتر( به 2000زیر 

 تاکنون 1399بهمن ماه 
 

2 

طراحی، نظارت 
کارگاهی و 
عالیه و راه 

 اندازی

شرکت گلبوته 
 دشت نیشابور

پروژه مطالعات، طراحی و نظارت عالیه سیستم پیش تصفیه فاضالب 
 - صنعتی  واقع در شهرک صنعتی خیام نیشابور )تولید کننده کنسروجات(

و ساخت و بهره  ABRستم پیش تصفیه بیهوازی به روش طراحی سی
 مترمکعب در شبانه روز 20برداری از پروژه به ظرفیت 

 

3 

طراحی، نظارت 
کارگاهی و 
عالیه و راه 

 اندازی

شرکت شرق 
 توس پاپیروس

و صنعتی پروژه طراحی و نظارت عالیه سیستم پیش تصفیه فاضالب 
اقع در شهرک صنعتی خیام و  بازچرخانی پساب تولیدی به خط پالپر

طراحی سیستم پیش تصفیه به روش شیمیایی  )استفاده از مواد ) نیشابور 
منعقد کننده و کمک منعقد کننده( و سیستم لجن فعال و در نهایت 

 CODبه  COD 10000بازچرخانی پساب تولیدی به خط پالپر)تبدیل 
 –( انه روزمترمکعب در شب 30میلی گرم در لیتر( به ظرفیت  2000زیر 

 تاکنون 1400اردیبهشت ماه 
 

3 

 ( کنونتا 1400ماه  فروردین)  پیمانکاری سازندگان هزاره برترهمکاری با شرکت  -

نوع 

 فعالیت
 ردیف نام پروژه کارفرما

مدیر 
اجرایی 
 پروژه

 –شهرداری مشهد 
سازمان پارکها و فضای 

 سبز

ایستگاه  عملیات اجرای خط انتقال پمپاژ از پارک پردیس تا مخزن
) لوله گذاری با لوله فوالدی و فایبرگالس به قطر 12پمپاژ دالوران 

 -کیلومتر و احداث حوضچه های بتنی و آجری 12م م به طول  600
 میکروتونلینگ ، مرمت نوار حفاری و..

1 

دفتر فنی 
 پروژه

 11شهرداری منطقه 
با حدفاصل بلوار دانشجو  –پروژه پیاده روسازی بلوار معلم مشهد 

 میدان شهید قانع
2 

دفتر فنی 
 پروژه

شرکت آب و فاضالب 
 استان خراسان رضوی

 20000خط انتقال بای پس از مخزن  –طرح آبرسانی به شهر سبزوار 
 مترمکعبی جاده اسفراین

 

3 
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مشخصات فردی:   

 
 نام و نام خانوادگی: جواد علوی 

 09151599629    شماره تماس:               

                  alavi.sharif@Gmail.com       ونیکی:پست الکتر

 
 

 زمینه های تحقیق:
 تصفیه فاضالب های شهری و صنعتی. -

 بازچرخانی پساب.  -

 ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه های فاضالب.  -

 
 فعالیت های حرفه ای: 

 
 ن مشاور پاژیاب. ، مهندسی1مشاور طرح ارتقاء تصفیه خانه های فاضالب اولنگ و برکندآباد  1396

 مشاور طرح ارتقاء مدول دوم طرح تصفیه خانه فاضالب بجنورد، مهندسین مشاور طوس آب.  1396

، مهندسین مشاور MBRمشاور طرح تصفیه خانه فاضالب محلی در حاشیه کال چهل بازه به روش  1396

 پاژیاب.

 ر(، شرکت کیسون. مشهد )التیمو 4مشاور بهره برداری تصفیه خانه فاضالب شماره  1396

 مشاور طرح جانمایی تصفیه خانه های محلی جزیره کیش، مهندسین مشاور سروآب. 1396

 مشاور طرح تصفیه خانه فاضالب جزیره هندورابی، مهندسین مشاور سروآب. 1396

 مشاور طرح جانمایی واحدهای آب شیرین کن کارخانجات کنستانتره خواف، مهندسین مشاور سروآب. 1395

مشاور طرح اثر زیست محیطی تخلیه جریان اضطراری فاضالب ایستگاه پمپاژ شهرک فرهنگیان  1395

 بجنورد، مهندسین مشاور پاژیاب.

 طراح فاز دوم طرح توسعه تصفیه خانه غربی فاضالب شهر زابل، مهندسین مشاور سروآب. 1394

طله مجنمع سنگ آهن سنگان خواف، مشاور طرح اثر زهاب اسیدی معدن بر منابع آبی پائین دست سد با 1394

 مهندسین مشاور پژوهاب شرق. 

 طراح طرح توسعه تصفیه خانه فاضالب شهر سبزوار، مهندسین مشاور سروآب. 1393

 طراح تصفیه خانه توسعه شرقی شهر زابل، مهندسین مشاور سروآب.  1393

 ر سرواب.طراح طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضالب شهر سبزوار، مهندسین مشاو  1392

 طراح تصفیه خانه فاضالب شهر فاروج، شرکت مهندسین مشاور سرواب.  1392

 طراح تصفیه خانه فاضالب شهر شیروان، شرکت مهندسین مشاور سرواب.  1392

 ناظر علمی طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضالب شهر زابل، شرکت مهندسین مشاور سرواب.  1391

 فاضالب شهر اسفراین، شرکت مهندسین مشاور توس آب.طراح طرح ارتقاء تصفیه خانه   1391
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 طراح طرح تصفیه خانه فاضالب شهر بافق، شرکت مهندسین مشاور توس آب.  1391

 ناظر علمی طرح تصفیه خانه فاضالب شهر کاشان، شرکت مهندسین مشاور توس آب.  1391

 سین مشاور توس آب.طرح زیست محیطی مجتمع کشت و صنعت کنانا در سودان، شرکت مهند  1390

 طراح تصفیه خانه فاضالب شهر آشخانه، شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن.  1390

ناظر علمی طرح استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر کردکوی، شرکت مهندسین مشاور  1390

 پژوهاب شرق

رکت مهندسین مشاور طراح سیستم بازچرخانی استفاده مجدد از پساب شهرک صنعتی بجنورد، ش 1389

 پژوهاب شرق

 کارشناس بخش تحقیق و توسعه شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن مشهد.  1387

 کارشناس فنی و مسئول تحقیق و توسعه شرکت مهندسین مشاور پژوهاب شرق مشهد  1387-1386

 پایش واحدهای آالینده صنعتی در شهرک صنعتی توس. -

واحدهای چربی و   ،UABRنجات در شهرک صنعتی توس با روش طراحی واحدهای پیش تصفیه برای کارخا -

 روغن گیر و حوض های ته نشینی

 طرح استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در شهرک صنعتی توس. -

 .MBBRارائه طرح ارتقاء تصفیه خانه های سبزوار و بیرجند با تمرکز بر روش  -

 قزوین از زهکش انبارهای نفت تهران، ری و  MTBEارائه طرح حذف  -

  (OWS+ DAF+ GAC)  روش پیشنهادی -

 ارائه طرح امکان سنجی و ارزیابی زیست محیطی استفاده مجدد از رواناب در گرگان  -

 ارائه طرح استفاده مجدد از پساب در خراسان شمالی.  -

 در شهرداری تهران به مدت سه ماه  CNGبازرس ایستگاه های   1383

 

 
 فعالیت های آموزشی:

  مشهد، شرکت آب و فاضالب مشهد.   4ره بهره برداری تصفیه خانه فاضالب شماره مدرس دو  1396

 هیئت علمی گروه تکنولوژی و آلودگی محیط زیست مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر.   1396-1387

 مدیرگروه مهندسی زیست محیطی مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر. 1393-1392

 ژی و آلودگی محیط زیست مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر.مدیرگروه تکنولو 1391-1387

 مدرس گروه عمران مؤسسه آموزش عالی اقبال الهوری.   1391-1390

 کاربردی شهرداری های خراسان رضوی.-مدرس گروه بازیافت دانشگاه علمی 1391-1388

 مدرس گروه عمران مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران. 1389-1387
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 دریس شده: دروس ت

 
 کارشناسی ارشد-گروه مهندسی منابع طبیعی مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر 

 واحد(، مشاور سمینار و پایان نامه های کارشناسی ارشد 2مهندسی تصفیه فاضالب )  1394-1393
 

 کارگاه مقدماتی و پیشرفته تصفیه فاضالب صنعتی کارشناسان محیط زیست صنایع کوچک در نیشابور 
1393 

 کارشناسی پیوسته  -گروه مهندسی علوم زیست محیطی مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر
 واحد( 3واحد(، شیمی آب ) 2مهندسی محیط زیست )  1393-1392

 
 گروه تکنولوژی و آلودگی محیط زیست مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر.  

واحد(،  3واحد(، آلودگی محیط زیست ) 3نی ( )منابع االینده آب ) آب های سطحی و زیرزمی 1393-1387
واحد(،  4واحد(،  مدیریت مواد زائد جامد ) 2واحد(، مبانی تصفیه فاضالب ) 2زبان تخصصی )

 واحد(  3واحد(، پروژه ) 3واحد(، پروژه ) 2هیدرولوژی )
 

 گروه مهندسی عمران آموزش عالی اقبال الهوری
 واحد( 2مهندسی محیط زیست )  1391-1390

 
 کاربردی شهرداری های خراسان رضوی -گروه بازیافت دانشگاه علمی

 واحد(   3واحد(، پروژه ) 3واحد(، مدیریت مواد زائد جامد شهری ) 3زبان تخصصی بازیافت )  1391-1388
 

 گروه مهندسی عمران مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران 
 واحد( 2ن تخصصی )واحد(، زبا 3طراحی شبکه و تصفیه فاضالب )  1389-1387

 

 

 مقاالت علمی:

 
- “A Technical Model for Reclaimed Water Reuse in Agricultural Irrigation”, 

Environmental Earth Sciences, Springer, 2017, under assessment.  
- " Assessment of Daily Variations of Volatile Organic Compound (VOC) in 

T
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h
r
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n
 
i
n
 
2

0

1

- "Selenium Health Benefit Value (SEHBV) in Selected Fish from Persian Gulf 
(Khuzestan Shores)", International Journal of Environmental Protection, Vol. 
2 III. 9. II. 30-35. IIII. 2012.  

پژوهشــی دانشــگاه علوم -، مجله علمی"1389ارزیابی و ســنجش مواد آلی فرار در هوای شــهر تهران در ســال  " -

 . 1391پزشکی رفسنجان، 
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،  چهارمین همایش و "مدلســازی اثر آســترهای رســی بر کاهش پراکنش آلودگی در ســدهای باطله اورانیوم " -

 ، تهران.89ست، آبان نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زی

شهرک  " - سبز به روش قطره ای )مطالعه موردی:  ضای  شده در آبیاری ف صفیه  ساب ت ستفاده از پ سنجی ا امکان

 ، تهران.  90، اولین کنفرانس بین المللی آب و فاضالب با رویکرد خصوصی سازی، اردیبهشت"صنعتی بجنورد(

شیب دار " - شت"اثر زهکش ها در افزایش پایداری دیوارهای  سی عمران، اردیبه شمین کنگره ملی مهند ش  ،90 ،

 سمنان.     

،  پنجمین همایش و نمایشــگاه تخصــصــی "بررســی آالینده های رودخانه های جاغرق، دهبار، مایان و حصــار " -

 ، تهران.90مهندسی محیط زیست، آبان 

،   "وژیک صنعتی و توسعه پایدارراهبردهای ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی اکولوژیک با استفاده از مبانی اکول" -

 ، تهران.90پنجمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، آبان 

) مطالعه موردی:  MPSIACدر تخمین میزان فرســایش و رســوب با اســتفاده از مدل  GISکاربرد نرم افزار  " -

 . 1386، مجله زمین شناسی و محیط زیست، "حوضه بلغور کالت نادری(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  سورین سازه آژند شرقشرکت 

 

29 

 سید مسعود حسینی مقدم          :                نام و نام خانوادگی-1

 1348                                      تاریخ تولد :-2

 ایرانی                 ملیت :-3

 سال 30               سابقه کار:-4

 مشاور مدیر عامل    موقعیت سازمانی:-5

 و بین المللی:عضویت در مجامع داخلی -6

 سازمان نظام مهندسی ساختمان     -

 شاخه خراسان –انجمن بتن      -

 صالحیت کلیدی )در ارتباط با تخصص(: -7

 عضو کمیته بازنگری فهارس بها      -

 عضو کمینه تدوین فهارس بهای منطقه ای     -

 عضو کار گروه تدوین فهرست بهای مخازن و راهداری      -

 یته پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضویعضو کم     -

 

 سایر مهارتها:-8

 نرم افزارهای برآورد و صورت وضعیت و پیشنهاد قیمت -

- Auto Cad      

 نرم افزارهای عمومی  -

- Office  

 آشنایی و تسلط براینترنت و نرم افزارهای مربوط .  -

 مقاالت ، تالیفات -9

 تحصیالت :-10

 تحصیالت ریخ اخذ مدرکتا محل تحصیل
 کاردانی عمران 1369 دانشکده فنی مشهد

 کارشناسی عمران 1376 مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران

 کارشناسی ارشد )سازه( 1397 مرکز آموزش عالی علوم و تحقیقات اوراسیا
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 سوابق آموزشی: -11

 تدریس دوره های متره و برآورد -

 ت وضعیت تدریس دوره های تنظیم و بررسی صور -

 تدریس دوره های تنظیم تعدیل -

 

 آشنایی با زبانهای خارجی :   -12

 عالی خوب متوسط زبان
   * انگلیسی

 

 حرفه ای داخلی: تجربیات-13

 ردیف نام پروژه سال کارفرما نوع فعالیت

 مسئول
شرکت آب و فاضالب 

 خراسان رضوی
1372-
1388 

 1 مسئول گروه خدمات مهندسی 

 مدیر
فاضالب  شرکت آب و

 خراسان رضوی
1388-
1398 

مدیر پروژه های اجرایی طرحهای 
 استراتژیک

2 

 مدیر
شرکت آب و فاضالب 

 خراسان رضوی
1399- 
1400 

 3 مدیر گروه نظارت طرحهای آب
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 سید عبدالکریم سجادی          :                     نام و نام خانوادگی-1

 1361                                                تاریخ تولد :-2

 ایرانی                 ملیت :-3

 سال 15               سابقه کار:-4

 مسئول دفتر فنی           موقعیت سازمانی:-5

 عضویت در مجامع داخلی و بین المللی:-6

-      

 صالحیت کلیدی )در ارتباط با تخصص(: -7

  Microsoft officeنرم افزارهای کاربردی      -

 ARCGIS-AUTOCAD-CIVI3Dآشنایی با نرم افزار      -

 SURRFERآشنایی با نرم افزار       -

 Sewer cad –تسلط به نرم افزارهای طراحی شبکه جمع آوری فاضالب      -

 Hammer-Watergems –تسلط به نرم افزارهای تحلیل و طراحی شبکه توزیع آب  -

 

 سایر مهارتها:-8

 ) تکسا و مبصا(  افزارهای برآورد و صورت وضعیت و پیشنهاد قیمت نرم -

 نرم افزارهای عمومی -

 آشنایی و تسلط براینترنت و نرم افزارهای مربوط . -

  

 مقاالت ، تالیفات: -9

 "PMWINشبیه سازی جریان آب زیر زمینی دشت نیشابور با استفاده از مدل  "ارائه مقاله با عنوان  -

 "برآورد ضرایب هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از مدل فراکتالی مقاومت جریان "وان ارائه مقاله با عن -

بررسی تغییرات مکانی ویژگی های نفوذ با استفاده از روش مقیاس سازی ، مطالعه موردی :  "ارائه مقاله با عنوان  -

 "حوضه آبریز شهر کرد

-  
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 تحصیالت :-10

تاریخ اخذ  محل تحصیل

 مدرک

 تحصیالت

 زهکشی -کارشناسی مهندسی آبیاری  1384 گاه بیرجنددانش

 1388 دانشگاه فردوسی مشهد
 -کارشناسی  ارشد  مهندسی آبیاری 

 زهکشی

 دکتری مهندسی آب  1396 دانشگاه فردوسی مشهد

 

 سوابق آموزشی: -11

 مساحی و نقشه برداری –دروس هیدرولیک کانال های باز تدریس  -

  و ریاضی عمومی 1ریاضیات مهندسی  –یاری عمومی آب –دروس اصول زهکشی تدریس  -

 

 آشنایی با زبانهای خارجی :   -12

 عالی خوب متوسط زبان
   * انگلیسی

 

 حرفه ای داخلی: تجربیات-13

 ردیف نام پروژه سال کارفرما نوع فعالیت

 کارشناس
شرکت مشاور اقلیم طرح 

 تهران
1386-
1393 

 1  آمار منابع آبطرح جمع آوری 

یر بخش و مد
کارشناس دفتر 

 فنی

شرکن مهندسین مشاور 
 پاژیاب

1393-
1400 

 2 مدیر بخش آب و فاضالب
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 :                                            الهه برجینام و نام خانوادگی- 1

 1363                               تاریخ تولد :-2

 ایرانی                 ملیت :-3

 سال 8               قه کار:ساب-4

 رئیس هیئت مدیره     موقعیت سازمانی:-5

 عضویت در مجامع داخلی و بین المللی:-6

-      

 صالحیت کلیدی )در ارتباط با تخصص(: -7

  ICDL1&2گواهی نامه فنی و حرفه ای نرم افزارهای  -

 AutoCAD  ،SPSSآشنایی کامل با نرم افزارهای  -
 فه ای دوره آموزشی بازیابی پسابگواهی نامه فنی و حر -

 MS HSE-گواهی نامه فنی و حرفه ای دوره مقدماتی  -
 آشنایی کامل به نرم افزارهای جامع تهیه صورت وضعیت ،برآورد و آنالیز قیمت از جمله تکسا و تدکار و تدبیر و .... -

 

 سایر مهارتها:-8

 نرم افزارهای برآورد و صورت وضعیت و پیشنهاد قیمت -

- Auto Cad      

 نرم افزارهای عمومی  -

- Office  

 آشنایی و تسلط براینترنت و نرم افزارهای مربوط .  -

 مقاالت ، تالیفات: -9 

و تصفیه تکمیلی با   UABRپایش عملکرد تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی خیام نیشابور ) تصفیه بی هوازی -
و ارائه پایان نامه با همین عنوان در مقطع   1390تا زمستان   1389ماهه از پاییز  15هوادهی عمقی ( طی دوره 

کارشناسی.

خروجی   DOو  BOD ،CODو دمای فاضالب ورودی بر  TSS  ،BODتجزیه و تحلیل تاثیر پارامترهای  -

جهت  1398تا  1390ساله از سال  8طی دوره  تصفیه خانه فاضالب شهر بجنورد به روش شبکه عصبی مصنوعی
اسی ارشد.ارائه پایان نامه کارشن
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 تحصیالت :-10

 تحصیالت تاریخ اخذ مدرک محل تحصیل
 کارشناسی مهندسی محیط زیست 1390 دانشگاه صنعت آب و برق خراسان

 1400 دانشگاه  خاوران مشهد
محیط  –کارشناسی ارشد عمران 

 زیست

 سوابق آموزشی: -11

 آشنایی با زبانهای خارجی :   -12

 عالی خوب متوسط زبان
   * سیانگلی

 حرفه ای داخلی: تجربیات-13

نوع 

 فعالیت
 ردیف نام پروژه سال کارفرما

کارشناس 
 فنی

 شرکت سازندگان هزاره برتر
1392-
1393 

 1 پروژه خط انتقال و مخزن آب

 کارشناس 
 فنی

 شرکت برسام راه طوس
1394-
1398 

شبکه جمع آوری فاضالب ، احداث ایستگاه پمپاژ 
صفیه خا ساخت ت ضالب و  شهرک فا ضالب  نه فا

 صنعتی بیدک بجنورد
2 

 شرکت شرق پاپیروس کارشناس
1399-
1400 

پروژه طراحی و نظارت عالیه سیستم پیش تصفیه 
ساب تولیدی به  صنعتی و بازچرخانی پ ضالب  فا
خط پالپرکارخانه توس پاپیروس واقع در شـــهرک 

 صنعتی مشهد 

3 

 کارشناس
مهندسین مشاور داده ترسیم 

 پاژ
1400 

ات فاز اول و دوم پروژه های عمرانی آب و مطالع
 فاضالب و محوطه سازی

4 
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 اکبر عین بیگی:                                            انام و نام خانوادگی- 1

 1358                               تاریخ تولد :-2

 ایرانی                 ملیت :-3

 سال 20               سابقه کار:-4

 HSEکارشناس          موقعیت سازمانی:-5

 عضویت در مجامع داخلی و بین المللی:-6

 عضو کارگروه ایمنی، بهداشت و محیط زیست شورای شهر مشهد     -

 صالحیت کلیدی )در ارتباط با تخصص(: -7

  ICDL1&2گواهی نامه فنی و حرفه ای نرم افزارهای  -

 

 سوابق کاری :  – 8

نوع 

 فعالیت
 ردیف نام پروژه سال کارفرما

و  سرپرست
کارشناس 

 فنی

شرکت شهرکهای صنعتی 
 خراسان رضوی

 سال 14
صنعتی  شهرک  ضالب  صفیه خانه فا ست ت سرپر

 چرمشهر مشهد
1 

مدیرعامل و 
کارشناس 

 فنی

شرکت شهرکهای صنعتی 
 خراسان رضوی

 سال 2
مدیر عامل دفتر خدماتی شهرک صنعتی چرمشهر 

 مشهد
2 

 مدیر
مهندسین مشاور شرکت 
 شهرداری مشهد –پاژیاب 

 3  مدیر بازار خودروی مشهد  سال 1

کارشناس 
HSE 

شرکت گاز استان خراسان 
 رضوی

 سال 3
 4عملیات انتقال گاز منطقه  HSEکارشـــناس 

 کشور
4 
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 مجوز فعالیت از سامانه تامین کنندگان شهرداری مشهد
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 :  هفتمفصل 

 

 

پروژه های انجام  تصاویر

 شده
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شرکت گلبوته دشت نیشابور
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 شرکت شرق پاپیروس

و تجهیزات و   DAFطراحی و اجرای تصفیه خانه و همچنین ساخت پکیج ،  1مطالعات فاز 

نصب اسکروپرس لجن )سیستم آبگیری از لجن( ،نصب پایپینگ و تجهیزات مکانیکال و 

 الکتریکال و بهره برداری 
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