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                                                                                                                           نام:                                                                                          نام خانوادگی:

 محل تولد:                                                                                                  نام پدر:

  محل صدور:                                                                                   شماره شناسنامه:

  جنسیت:                  تاریخ تولد:                                                                          

 تابعیت:                                                                                         وضعیت تأهل:

  وضعیت نظام وظیفه:                                                                                         دین و مذهب:

 

  رشتة تحصیلی:              

 

 

 

 مشخصات فردی:

 :وضعیت تحصیلی و آموزش عالی

 :درجه تحصیلی

 :سوابق استخدامی

 کارفرما مدت سابقه سمت محل اشتغال ردیف
ایران عسلویه فازهای  رکت مهندسی جهاد توسعه پناه سازش 1

 جنوبی پارس 5 & 4

فورمن پس تنیدگی، فورمن اجرا 

 ل( فورمن داربست بندیی)سیو

 شرکت هیوندا 31/01/83تا  13/08/82

ایران عسلویه فازهای  رکت مهندسی جهاد توسعه پناه سازش 2

 جنوبی پارس 8 & 7 & 6

فورمن پس تنیدگی، فورمن اجرا 

 ل( فورمن داربست بندیی)سیو

 TIJD 11/10/84تا  10/02/83

ایران عسلویه فازهای  رکت مهندسی جهاد توسعه پناه سازش 3

 جنوبی پارس 10 & 9

فورمن پس تنیدگی، فورمن اجرا 

 ل( فورمن داربست بندیی)سیو

 OIEC 07/06/85تا  11/10/84

ایران عسلویه فازهای  رکت مهندسی جهاد توسعه پناه سازش 4

 جنوبی پارس 16 & 15

فورمن پس تنیدگی، فورمن اجرا 

 ل( فورمن داربست بندیی)سیو

 سپانیر 09/09/87تا  07/06/85

ایران عسلویه فازهای  رکت مهندسی جهاد توسعه پناه سازش 5

 جنوبی پارس 18 & 17

فورمن پس تنیدگی، فورمن اجرا 

 ل( فورمن داربست بندیی)سیو

 IPMI 07/06/88تا  09/09/87

ایران عسلویه فازهای  رکت مهندسی جهاد توسعه پناه سازش 6

 جنوبی پارس 24 & 22 & 20

فورمن پس تنیدگی، فورمن اجرا 

 ل( فورمن داربست بندیی)سیو

 آریا شهاب 04/05/90تا  07/06/88

ایران عسلویه فازهای  رکت مهندسی جهاد توسعه پناه سازش 7

 جنوبی پارس 14

فورمن پس تنیدگی، فورمن اجرا 

 ل( فورمن داربست بندیی)سیو

 IPMI 11/08/92تا  04/05/90

ایران عسلویه فازهای  رکت مهندسی جهاد توسعه پناه سازش 8

 جنوبی پارس 18 & 17

فورمن پس تنیدگی، فورمن اجرا 

 ل( فورمن داربست بندیی)سیو

 IPMI 24/12/92تا  11/08/92

ایران عسلویه فازهای  رکت مهندسی جهاد توسعه پناه سازش 9

 جنوبی پارس 21 & 20

فورمن پس تنیدگی، فورمن اجرا 

 ل( فورمن داربست بندیی)سیو

 OIEC تاکنون 07/01/92

 :هامهارت

 استرند.نقشه خوانی، مسلط بر کارهای اجرایی از قبیل خم برش آرماتور، پیتی، بکفیل، نصب انکربولتها، وکیوم،  ،راننده و ویژه جرثقیل

    0916 - 3810900 های تماس:شماره

 منزل شخصی حسین پور 2نمره  –سلیمان مسجد  –استان خوزستان  آدرس:

 بیژن حسین پور صالح بابری

 مسجد سلیمان هیبت اهلل

 مسجد سلیمان 1353

 مرد 31/06/1359

 ایران متأهل

 کارت پایان خدمت اسالم / شیعه

 دیپلم

 دیپلم


