
 

 «بسمه تعالي» 

 

  رزومه
    

 

                  عليكمسالم

 ، تقدیم حضور می گردد. مهدی شهرکي رزومه اینجانببه پيوست با احترام، 
 

 :مشخصات -1 
 

             ی د ه م ........................................................             مهدینام: ..
           ی ک ر ه ش .....................................................................شهرکینام خانوادگی: ......
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 : يلسوابق تحصي -2 
  

 تاريخ پايان شروعتاريخ تحصيلکشورمحل محل تحصيل  رشتـه مقطع تحصيلي

 کارشناسي ارشد
مهندسي عمران 

 عمران-
 29/7/83 1/7/80 ايران فردوسي

  کارشناسي
مهندسي عمران 

 عمران-
 18/2/80 1/7/75 ايران فردوسي

 رياضي راهنمايي-دبيرستان

سازمان ملي 

پرورش 

ی استعدادها

 درخشان مشهد

 75 68 ايران

  سوابق آموزشي:-3

 ديفر

-دانشگاهنام

 يامؤسسه

 آموزشي وپژوهشي

که هاييدرسعنوان

 نمائيد.يامينمودهتدريس

 تاريـخ 

 تلفــن نشاني مؤسسه 
 پايان شروع 

1 

موسسه آموزش 

 عالي اقبال الهوری

و  يبتن ساختمانهای اجرای

سبات امح-تحليل-فلزی

اجرای -فلزی و بتني

تكنولوژی  -ساختمان

 آرماتوربندی و قالب بندی

 تاکنون 7/89
ميدان  -بلوار پيروزی  -مشهد 

 11سرافرازان  -حر 
05138210076 

2       

3       

 
 
 

 

 

 
 



 

 

  سوابق پژوهشي: -4 
  

 نام رديف
انجام هايپژوهشعنوان

 شده

 اريـخ ت
 لفــنت نشاني 

 پايان شروع 

1 
استفاده از آب مغناطيسي  شرکت سازه خاور

 برای ساخت بتن
 05138835820 جاده کالت 40کيلومتر   

2 
 شرکت سازه خاور

 05138835820 حاشيه بلوار خيام   امكان توليد بتن گوگردی 

3 
بررسي ويژگيهای بتن  شرکت پرين بتن

 AACهوادار اتوکالو شده 
 38838390 29پالک-16سامانيه   

4 
 

     

5 
 

     

 
  سوابق اشتغال متقاضي: -5 
  

 کار نام محل رديف
واحد 

 سازماني
 شهرستان مسئوليتنوع

 تاريخ 
 تلفــن نشـانـي

 پايان شروع 

1 

شرکت 

 فنيواحد  سازه خاور
دفتر کارشناس 

 فني
 9/92 4/80 مشهد

عمليات -اده سرخسج

ساختماني نيروگاه 

 سيكل ترکيبي شريعتي

05138835820 

2 

شرکت 

 خاورسازه 

 فنيواحد 

 )در ارشناس فنيک

پروژه های سيمان 

پتروشيمي -زاوه

پتروشيمي -مارون

 جم

 3/93 10/92 مشهد
-17هاشميه -شهدم

 29پالک 
05138835820 

3 
شرکت 

 فنيواحد  بتن پرين
 سرپرست واحد

 فني
 تاکنون 4/93 مشهد

-16سامانيه -مشهد

 29پالک 
05138838390 

 :دوره های گذرانده شده برخي از -6 
 ISO14001و  ISO9001سيستاهای مدیریت کيفيت داخلی مايزی  
 OHSAS18001مايزی داخلی  
 مرکز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی تهران -یهای نوین ساخترفناو 

 
  مهدی شهرکي: امضاء                                                                                                                                                 

                                 


