
 بسمه تعالی

      فردی : مشخصات
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 هاشم الحسینیانوادگی : ام خن

 نام پدر : سید رسول

                                         اصفهان  – 1357سال و محل تولد : 

 وضعیت : متاهل 

 وضعیت نظام وظیفه :  دارای کارت پایان خدمت ) دانشکده توپخانه سپاه (
 

 

 سوابق  تحصیلی :
 

  دانشجوی کارشناسی ارشدMBA 69   سالهای                    خوانسار                        دانشگاه پیام نور-  ..... 

                 69  -96   سالهای                                            کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه آزاد ارومیه  

 98  -98   سالهای                                                                                       نجف آباد        انی عمرانکارد 

  98  -88  سالهای                                         نجف آباد اددانشگاه آزگرایش  الکترونیک  –کارشناسی برق 

 88  -87   سالهای                                                                                           دمی هراتیدبیرستان نمونه مر 

 

 : توانايی های علمی

 

 تسلط به زبان انگلیسی 

  تسلط کامل بهICDL 3 , ICDL 2 , ICDL 1 ( ها  گواهی گذراندن دوره) 

 تسلط به نرم افزار طراحی روشناییDIALUX    

  تسلط به نرم افزار شبیه ساز مدارات دیجیتال و آنالوگPspice 

  تسلط به نرم افزارQlikview 

  تسلط به نرم افزارAutoCAD  

  تسلط به نرم افزارPhotoshop  

  تسلط به نرم افزارSQL Server  

 تسلط به اتوماسیون اداری گام 

 تسلط به اتوماسیون اداری فرزین 

 ینتسلط به فرم ساز و گزارش ساز و  پنل مدیریتی فرز 

 تسلط به نرم افزار  Microsoft Dynamics CRM 

 آشنایی با نرم افزار CRM  هایVtiger  و طلوع و فارسیکام 

 کد نویسی  زبان آشنایی باHTML 

 کد نویسی  زبان آشنایی باCSS 

  برنامه نویسی زبان آشنایی باJavaScript 

  آشنایی با نرم افزار کنترل پروژهMSP 



  آشنایی با نرم افزارVisio 

 آشنایی با نرم افزار Mind Mapping Mindomo 

  آشنایی با نرم افزارVmware 

 آشنایی با نرم افزار Wordpress 

  تسلط به تهیه متره ، برآورد ، صورتجلسه ، صورت وضعیت ، فهرست بها و شرایط عمومی پیمان 

  هدور 2گواهی گذراندنHome Automation    وLMS  در شرکت لگراند( فرانسه در( 

 دوره مدیریت انرژی به مدت یک هفته در سازمان بهره وری انرژی مرکز تبریزگذراندن واهی گ 

  انرژی  گواهی دوره تخصصی بهینه سازی مصرف انرژی در بیمارستانها و مراکز درمانی با تایید سازمان بهره وری 

  بخشنامه ها فهرست بها، شرایط عمومی پیمان ومبانی حقوقی ،گذراندن گواهی 

 دوره گذراندن هی گواPLC 

  19دوره آشنایی با مبحث  گذراندنگواهی 

  مقررات ملی ساختمان دوره گذراندنگواهی 

  دوره پری آیلسگذراندن گواهی 

  دوره قوانین شهرداری گذراندنگواهی 

  دوره آشنایی با انواع روشهای جوشکاری گذراندنگواهی 

  نل مشترک شهریتو تعمیر و نگهداری ابنیه فنی و دوره گذراندنگواهی 

  مصالح سنگی بتن و استفاده از مواد حباب زا دوره گذراندنگواهی 

  دوره گودبرداری و سازه نگهبان گذراندنگواهی 

  دوره مدیریت ایمنی و بهداشت گذراندنگواهی 

  پیشرفته دوره مدیریت استراتژیک گذراندنگواهی 

  اهها و سازماندوره چالشهای هشت گانه شرکت گذراندنگواهی 

  دوره مدیریت منابع انسانی گذراندنگواهی 

  دوره بازاریابی و فروش در دوره رکود گذراندنگواهی 

  دوره بازاریابی هدفمند و نقش موثر تبلیغات در آن گذراندنگواهی 

  دوره تکنیکهای فروشندگی حرفه ای گذراندنگواهی 

  دوره اصول و فنون مذاکره گذراندنگواهی 

  نار مدیریت تحولدوره سمی گذراندنگواهی 

  دوره طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی در نظام مهندسی ساختمانگذراندن 

 پروانه اشتغال پایه دو از وزارت مسکن و شهرسازی 

 

 اختراعات ، مقالات و کارهای پژوهشی :

 

  بدون جرثقیلپایه های روشنایی بلند با قابلیت نصب و تعمیر آسان در همه مکانها اختراع ثبت  

 اختراع سیستم روشنایی پارکها با قابلیت تنظیم شدت روشنایی و مصرف برقت ثب 

  مصرف برق ه سیستم میکروکنترلی برای مدیریتفشار به همراتوان لامپهای گازی پر سیستم مبدل اختراعثبت 

 تیکشورای عالی انفورماثبت آن در در حال ه نرم افزار طراحی و محاسبه تاسیسات الکتریکی پارکها و ئارا 



 اصلاح الگوی مصرف مرکز تحقیقات مسکن وزارت مسکن و شهرسازی سراسری در جشنواره رتبه اول مقاله هئارا 

 مدیریت انرژی با رویکرد اصلاح الگوی مصرف در ساختمان اشراق با عنوان  99سال 

 ن و شهرسازیاصلاح الگوی مصرف مرکز تحقیقات مسکن وزارت مسک سراسری در جشنواره رتبه دوممقاله  هئارا 

 مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در پروژه های عمران  شهریبا عنوان  99سال 

      96سال  زی انرژی کشوری در هتل المپیکمدیریت و بهینه سا بین المللی مقاله پذیرفته شده در کنفرانس 2ئه ارا 

      رکردبرق و کامپیوتر شه متخصصین ه  مقاله پذیرفته شده در کنفرانسئارا 

      از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان 96وآور استان سال ن نمونه و مهندس 

      آثار پژوهشی شهری جشنواره دومین وهشگر برتر اصفهان ازپژ 

       برق و کامپیوتر شهرکردمتخصصین داور اولین کنفرانس 

      عات استان اصفهاندریافت تقدیر نامه از استاندار محترم در جشنواره اخترا 

      دریافت تندیس جشنواره اختراعات از بنیاد ملی نخبگان 

      دریافت تقدیر نامه از فرماندار اصفهان 

      دریافت تقدیر نامه از شهردار اصفهان 

      دریافت دو تقدیر نامه از معاون برنامه ریزی شهرداری اصفهان 

      امام علی( میدان تاسیسات دریافت  تقدیر نامه از معاون عمران شهری شهرداری اصفهان )با موضوع 

      78و  8طق امن اندارردریافت تقدیر نامه از شه  

      نظام مهندسی ساختمان( چاپ بخشی از اقدامات انجام شده در پروژه ها در ماهنامه نما( 

      و همچنین روزنامه اصفهان زیبا چندین نوبت مصاحبه رادیویی 

  کوثر صنعت اسپادانا )مانند نورد لوله در شرکت  و هوشمند تمام الکترونیک رچه ،سیستم پکپاپیاده سازیMIS   ،

CRM  ،ERP  ،Work Flow  ، سایت و ....... داشبورد، پرونده الکترونیکی ،( 

 های مختلفها با کاربری طراحی ، نظارت و اجرای سیستمهای مدیریت انرژی در ساختمان 

 طراحی ، نظارت و اجرای سیستمهای مدیریت انرژی درپارکها و آبنماها 

 

 سوابق کاری :

 

در زمینه تولید و تاامین لولاه هاای فولاادی جهات مصاارف ) کوثر صنعت اسپادانا نورد لوله شرکت -1

 ، نفت وگاز  عمرانی ، سازه های فولادی ،آبرسانی 
a) 67 سال مدیر پروژه 

b) 63تا  69سال  یر بازرگانیمد 

c) تا کنون 63 مدیر برنامه ریزی ، کنترل و فناوری اطلاعات 

d) تا کنون 69 هیات مدیره نایب رئیس 

e)  تا کنون 69مدیر عامل از سال 

f)  با رکورد کیفیت و زمانمیلیمتر  3888تا  988مدیر پروژه ساخت کارخانه تولید لوله های اسپیرال از قطر 

 ماه واقع در شهرک صنعتی سگزی 9کمتر از 

  



 (شهرداری اصفهان)و نماینده کارفرما  تاسیسات الکتریکی رمشاو -9
 های بین المللی اصفهان )پیش بینی سیستمهای پیشرفته ویپ ، اکسس کنترل ، اعلام حریق سالن اجلاس همایش

آنلاین ، ویدئو وال ، ویدئو و صوت   UPS، دیتا سنتر ،  IP  ،BMSهوشمند آدرس پذیر ، نظارت تصویری 

 ( مرکزی و سالنهای خاص ، نورپردازی ، فشار قوی و ضعیف و ...پیشرفته سالن 

 )مشاور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه ایستگاه و تجاری مترو )ایستگاه آزادی 

 طراحی مجموعه هتل عباس آباد شمال 

  طراحی پارک و مجموعه تفریحی باغ فدک 

...... 
 

 معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان -3
 7367لغایت :  7399 از تاریخ :

 تاسیسات الکتریکی ادارهسمت : مسول 

 تعدادی از اقدامات :

 از فاز مطالعات ، طراحی  عالیه برتاسیسات الکتریکی کلیه پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان نظارت مستقیم و(

، شهربازی هتل سالن اجلاس ، اعم از  تحوبل قطعی( وتحویل موقت  ، تا، متره و برآورد ، مناقصه ، اجرا 

پارک ، آبنما ،  مجتمع مسکونی ، استخر ، پارکینگ طبقاتی ، ورزشگاه ، ساختمان اداری تجاری ،، شهررویاها 

 باشد . پروژه می  388 بیش از مجموعاً آتش نشانی ، سالن مطالعه ،  که

  پروژه شاخص مختلف در سال با رویکرد مدیریت انرژی . 38طراحی بیش از 

 ا به پیوست میباشد .لیست پروژه ه 

 

 و فولادشهر نجف آباد های مشاور تاسیسات الکتریکی شهرداری-9
 سمت : طراح و ناظر تاسیسات الکتریکی

 تعدادی از اقدامات : 

  ترمینال مسافربری نجف آباد . 2طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی فاز 

 د روشنایی و مدیریت انرژی طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی باغ بانوان با سیستمهای جدی 

  3طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی موتوخانه مرکزی شهرداری منطقه . 

 طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی آتش نشانی امیرآباد 

 . طراحی و نظارت سالن مطالعه فتاح الجنان 

 ی و نظارت سالن گلزار شهدای فولادشهرطراح . 

 ... 

 نی مسکن شهرداری اصفهانمشاور تاسیسات الکتریکی تعاو -8
 سمت : طراح و ناظر تاسیسات الکتریکی

 تعدادی از اقدامات :

   واحدی میلاد نور واقع در ارغوانیه .  180طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی مجتمعهای 

  واحدی واقع در فروغی . 28طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی مجتمعهای 

 ...... 



 ....شرکتهای مختلف مهندسین مشاوری مشاور تاسیسات الکتریک -9
  طبقه  98برجICT )تهران )شرکت شهرکهای صنعتی 

 طراحی و نظارت عالیه هتل ، استخر و بیمارستان توانبخشی گیلان 

 طراحی و نظارت عالیه هتل ، استخر و بیمارستان توانبخشی یزد 

  متر مربع 79888مجموعه تجاری ،اداری ،تفریحی و هایپرماکت رفسنجان 

 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان اداری اداره ثبت جی 

 پارک بزرگ سپاهانشهر 

 مسجد صفه 

 شهید کشوری( گزارش فاز یک ساختمان ستاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان( 

 ......... 

 

 طراحی و نظارت پروژه های با مالکیت شخص حقیقی و حقوقی  -7
 ریس روانکاران )ایرانول(طراحی و نظارت کارخانه تولید گ 

  پذیرایی آناهیتا جنب مسجد الکعبه طراحی و نظارت تالار 

  واحدی سپاهانشهر 98مجتمع های مسکونی 

 واحدی فولادشهر  98 مجتمع های مسکونی 

 شاهین شهرواحدی  798 مجتمع های مسکونی 

  بهارستانواحدی  99مجتمع های مسکونی 

  رواحدی خیابان تالا 16ساختمان مسکونی 

  واحدی سیمین )جنب پمپ بنزین فرقدانی( 21تجاری اداری 

  رزمندگان هیأتواحدی  9ساختمان مسکونی 

  واحدی خیابان هفت دست 18ساختمان مسکونی 

 …… 

 

 
با توجه به محدوديت در ارائه رزومه ، لذا اقدامات و کارهای اجرايی خاص که بسیاری از آنها برای اولین باار در 

 در دفترچه جداگانه آماده ارائه می باشد. کشور انجام شده است

 

 

 

 

 

 

 89777 شمارهشرقی آدرس : خیابان هفت دست 

 hashemi2518@yahoo.com پست الکترونیکی :                            36160-86737769988تلفن :     


