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TEXT LANGUAGE : FARSI
زبان متن  :فارسي

به نام گرداننده آسمان و زمين
رزو مــــــــه
نام و نام خانوادگي :امير رضا حدّادی
نام پدر :عليرضا
تاریخ تولد 8631 :
محل تولد و زندگي :ایران -مازندران -آمل
وضعيت تحصيلي :دانش آموخته كارشناسي ناپيوسته .عمران -عمران

دانشجو كارشناسي ارشد راه و ترابری
سوابق تحصیلی :
مقطع

محل تحصيل

سال اخذ مدرک

دیپلم

هنرستان چهل شهید آمل

6831

فوق دیپلم

دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) ساری

6831

لیسانس

دانشگاه غیر دولتی شمال آمل

6811

فوق لیسانس

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر

 -6818درحال تحصیل

سوابق شغلی :
شرح فعاليت
مدیر هسته فناور پایا ایمن سازان پارس
تحت نظارت پردیس فناوری دفاعی – زمینه فعالیت  :پدافند غیرعامل – مهندسی استتار – مهندسی فریب
مدیر دپارتمان و آموزش و تحقيقات
گروه فنی مهندسی سره  -از سال  6818تا کنون
نماینده موسسه آموزشي  101در شهرستان آمل || از سال  18تا کنون
كارشناس شركت های دانش بنيان دفاعي
پردیس فناوری دفاعی استان مازندران || سال 11-16
شركت فني و مهندسي آلونک – آمل سال 6831
شركت فني و مهندسي خورشيد – ساری سال 6831
شركت مشاوره و فني و مهندسي CCL
کارشناس دفتر فنی – کنترل پروژه  – 6811پروژه مجتمع رفاهی بانک ملت شهرستان امیر آباد
دفتر فني و طراحي مهندسي  || 441سال  -6811شهرستان آمل
مجری برگزاری كالس های آمادگي آزمون پروانه اشتغال مهندسين|| از سال  18تا کنون

سوابق اجرایی :
شرح فعاليت
عضو كارگروه عمران و پدافندغيرعامل مركز نوآوران و همکاریي های علمي شهيد فهميده
عضو هيات موسس و دبير مركز تحقيقات فني و مهندسي دانشجویي
||دانشکده امام محمدباقر (ع) سال 6833
عضو هيات موسس نهضت دانشجویي شورای اسالمي شهرستان آمل 8630
عضو كميته روابط عمومي نظام مهندسي شهرستان آمل
عضو كميته های آموزش و پژوهش و كميته رفاهي كانون مهندسين شهرستان آمل
سرپرست كارگروه عمران
سازمان بسیج علمی و فناوری استان مازندران || سال 6833و6831
سرپرست – نایب دبير  -عضو اصلي انجمن علمي عمران
دانشگاه شمال طی سال های  6831الی 6816
سرپرست تيم های بتن و پل ماكاروني
در دانشکده فنی امام محمدباقر (ع) سال های  6831الی  6831و دانشگاه شمال سال های  6831الی 6811

سرپرست كميته دانشجویان عمران سراسر استان مازندران
سال  -6811در اولین سال فعالیت – زیر نظر سازمان دانشجویان عمران سراسر کشور
عضو كميته پژوهش و روابط عمومي سازمان دانشجویان عمران سراسر كشور
|| در سال 6811
تيم اجرایي كنفرانس عمران و معماری استان مازندران || سال 6811
دبير اجرایي كارگاه روش اجرا و طراحي سازه های فوالدی – اسفند 8636
سازمان نظام مهندسی استان مازندران – کانون مهندسین محمودآباد()18
دبير اجرایي مراسم گراميداشت مقام مهندس
دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان آمل – 6818
دبير اجرایي سمينار ها و همایش ها
سمیناردانشجویی سد سازی || 6811همایش سه روزه هفته پژوهش دانشکده امام محمدباقر ||همایش گرامی
داشت مقام مهندس سال های 16و 11
مسئول اجرایي سمينارها و همایش های
سمینار ملی TRIZسال  ||6811سمینار دانشجویی نیلینگ || 6816سمینار دانشجویی میز لرزه6816

فعالیت های پژوهشی و علمی و تحقیقاتی :
موضوع

سال فعاليت

وضعيت

مدرس پدافند غيرعامل || پردیس فناوری دفاعی استان مازندران

6816

درحال انجام

مدرس كارگاه آشنایي با اصول پدافندغيرعامل || دانشگاه شمال

6811

انجام شده

--------

در حال انجام

6811

انجام شده

6811

انجام شده

داور اولين و دومين دوره مسابقات بتن || دانشگاه شمال

6811 -6816

انجام شده

داور اولين دوره مسابقه سازه های ماكاروني || دانشگاه شمال

6811

انجام شده

مدل سازی بلوک بدون نياز به مالت اتصال

6833

انجام شده

ساخت دستگاه خشکن بلوک اتوماتيک

از 6831

در حال انجام

6831

انجام شده

بررسي خواص الياف پلي پروپيلن در بتن

6831

انجام شده

بررسي خواص پودر شيشه در بتن

6831

انجام شده

امکان سنجي استفاده از سرباره های فوالدی و بازگرداندن به صنعت

6811

انجام شده

بررسي تاثير مواد بازیافتي در مخلوط آسفالتي

6811

انجام شده

امکان سنجي استفاده آهن و خورده الستيک در آسفالت متخلخل

6811

در حال انجام

بررسي روش جدید برای خودترميمي آسفالت متخلخل با استفاده از انرژی حرارتي

6811

در حال انجام

استفاده از سرباره در آسفالت متخلخل

6811

در حال انجام

بهبود عملکرد مقاومت آسفالت متخلخل

6811

در حال انجام

چاپ مطالب دوره ای در مجله كانون مهندسين آمل
در زمینه شناخت الزامات ساخت و ساز در پدافندغیر عامل

چاپ و ارائه شفایي مقاله " خصوصي سازی پروژه های عظيم به فرم " BOT
(نخستین کنفرانس عمران و معماری استان مازندران)

چاپ مقاله " بررسي شرایط استفاده از قاب سبک فلزی "LSF
(مجله علمی کانون مهندسی شهرستان آمل)

مدل سازی اولين پل ماكاروني با قابليت تحمل بار متحرک
( همایش نوآوران و محققین استان مازندران – دانشگاه علوم پزشکی استان)

عضویت در انجمن ها و تشکل ها :
عضو كانون مهندسين شهرستان آمل
عضو انجمن پدافند غير عامل ایران
عضو انجمن روسازی ایران
عضو انجمن بتن ایران
عضو انجمن سازه های فوالدی ایران

حضور در كارگاه های آموزشي :
سال حضور

موضوع
استتار ،اختفا ،فریب CCDدر پدافندغيرعامل

6811

ایزیران || isiran, License 6396/A/3309211130009

كارگاه معماری

6811

(نخستین کنفرانس عمران و معماری استان مازندران)

سمينار آشنایي با اصول نيلينگ

6816

امنيت شبکه و هک

6816

روش تحقيق و ارائه مقاله

6816

آشنایي با اصول ارگونومي

6816

مدیریت شركت های خدماتي

6816

كارگاه روش های طراحي سازه فوالدی

6818

انجمن سازه فوالدی ایران – 618-11
كارگاه روش اجرا و جوش سازه های فوالدی|| انجمن جوش های غیر مخرب ایران IWNT

6818

كارگاه سازه در معماری|| کانون مهندسین آمل و نظام مهندسی استان

6811

كارگاه عارضه سنجي ترافيکي|| سازمان حمل و نقل وترافیک ساری

6811

مهارت ها و عالقمندی ها
شرح
مشاوره و ارائه خدمات پژوهشي و تحقيقاتي

تکنولوژی روسازی و راهسازی

مشاوره طرح كسب و استارت آپ

پدافند غيرعامل

مشاوره روش های تبليغاتي و برند سازی

مهندسي استتار و مهندسي فریب

مطالعه كتاب تاریخي معاصر

تکنولوژی نوین

شبيه سازی سازه

تکنولوژی بتن

آشنایي با نرم افزار های سری CSi
ETABS – SAP – SAFE

آشنایي با نرم افزار های سری Office
Word – Excel – Power Point - Publisher - MSP

آشنایي با نرم افزار های سری Autodesk
AutoCAD Civil 3D Land - AutoCAD

آشنایي با نرم افزار SPSS

آشنایي با نرم افزار SDR Map

آشنایي با نرم افزار Photoshop

آشنایي با نرم افزار Surfer

افتخارات کسب شده
موضوع
مقام اول مسابقات سازه ماكاروني
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران6811 -

مقام اول مسابقات سازه ماكاروني
دانشگاه خاوران مشهد6831 -

مقام سوم مخترعين و محققين برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 6831

دبير برتر تشکل های دانشجویي – فعال دانشجویي
دانشگاه شمال 6811

حضور در جشواره خوارزمي
6831

فعالين مهندسين شهرستان آمل
در ادوار مختلف از سال  6811تا کنون

فعالیت های فرهنگی وسیاسی
شرح
عضو كانون دوست داران محيط زیست
دانشگاه شمال
عضو نهضت دانشجویي شورای اسالمي شهرستان آمل
سال 6811
عضو فعال بسيج دانشجویي دانشکده امام محمد باقر و بسيج استان مازندران
در سال های  6831و 6811
عضو گروه حاميان دكتر محسن رضایي
انتخابات ریاست جمهوری 6833

: راه های ارتباطی
8 آمل میدان هفده شهریور برج آفتاب طبقه دوم واحد

: نشاني دفتر

11136611111311

: تلفن

11136611113113

: فکس

11131666111111

: موبایل

Haddadi_civil@yahoo.com

Haddadi@serehgroup.ir

: ایميل

https://www.instagram.com/amirreza.haddadi

: اینستگرام

https://telegram.me/AmirRezaHaddadi

: تلگرام

https://ir.linkedin.com/in/haddadicivil

: لينکدین

https://twitter.com/haddadi_civil

: تویتر

... راه من پایان ندارد

