
 

 

محسن محمدی مجد محسن 

 صان                                   

 

  سوابق تحصیلی 

 02/02/0831 التحصيل، دانشگاه علم و صنعت ، فارغ(وترابري راه) ليسانس عمرانفوق 

 20/20/0838 التحصيلصنعتی اميرکبير ) پلی تکنيک تهران ( ، فارغنقشه برداري، دانشگاه  -ليسانس عمران 

 ) دوره کارورزي هيدروگرافی و نقشه برداري ، دانشگاه صنعتی اميرکبير ) پلی تکنيک تهران 

 سوابق کاری

 :بخش مطالعات راه و راه آهن 

 

  مهندسین مشاور هراز راه 

   مدیر مطالعات بازنگري و تکميل مطالعات تفصيلی پروژهEPC 002خسروي بطول -راه آهن کرمانشاه 

. ) 80/20/1لغایت  20/00/10کيلومتر در قالب مشاور همکار قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا، از تاریخ 

 کارفرما : معاونت ساخت و توسعه راه آهن (

 کيلومتر ، از تاریخ  81شيراز بطول  –راه آهن گل گهر  مدیر و مسئول مطالعات تفصيلی قطعه دوم

 . )کارفرما : دفتر فنی و بررسی طرح هاي راه آهن(80/20/18لغایت  20/20/12

  کارشناس ارشد مطالعات پروژهEPF  زیرسازي قطارهاي حومه اي ) قم ( در قالب مدیر طرح راه آهن

 80/20/12لغایت  20/20/38جمهوري اسالمی ایران ، از تاریخ 

   کيلومتر، ار  80آستارا بطول  –رشت  -کارشناس ارشد مطالعات تفصيلی قطعه دوم راه آهن قزوین

 . )کارفرما : دفتر فنی و بررسی طرح هاي راه آهن(82/21/12لغایت  20/21/30تاریخ 



 ( راه آهن شيراز -0کارشناس ارشد و مدیر مطالعات مرحله دوم قطعه )عسلویه بطول –بوشهر  –الف 

 کيلومتر. )کارفرما : دفتر فنی و بررسی طرح هاي راه آهن( 002

   002آستارا بطول  –کارشناس ارشد بازنگري مطالعات مرحله اول و مطالعات تفصيلی راه آهن رشت 

 . )کارفرما : دفتر فنی و بررسی طرح هاي راه آهن(80/20/38لغایت  20/28/31کيلومتر ، ار تاریخ 

  زاهدان. )کارفرما : دفتر فنی و بررسی طرح  –تگاه فهرج، راه آهن کرمان طراحی راه دسترسی ایس

 هاي راه آهن(

 ،رشت. )کارفرما : دفتر فنی و بررسی طرح  –راه آهن قزوین  مطالعات راه دسترسی ایستگاه کوهين

 هاي راه آهن(

   02چادرملو بطول  –کارشناس مطالعات تفصيلی دو خطه کردن و رفع گلوگاه هاي راه آهن اردکان 

 . )کارفرما : راه آهن جمهوري اسالمی ایران (80/28/38لغایت  20/21/31کيلومتر ، ار تاریخ 

   کيلومتر ، از  02شيراز بطول  –کارشناس مطالعات تفصيلی واریانت صفاشهر در راه آهن اصفهان

 اه آهن(. )کارفرما : دفتر فنی و بررسی طرح هاي ر80/20/30لغایت  20/00/31تاریخ 

 

  مهندسین مشاور راهسازه پل 

   بندر امام خمينی )کارفرما : دفتر فنی و  –مدیر مطالعات توجيه فنی و اقتصادي راه آهن بوشهر

 بررسی طرح هاي راه آهن(

   اهواز )کارفرما : دفتر فنی و بررسی طرح هاي راه  –بهبهان  –مدیر مطالعات مقدماتی راه آهن بوشهر

 آهن(

   مدیر مطالعات تقاطع غيرهمسطح خيابان آزادي با بلوار استاد معين، ) کارفرما : سازمان فنی و

 مهندسی شهرداري تهران(

   بندرعباس ) کارفرما : معاونت اقتصاد و حمل و  –جيرفت  –مدیر مطالعات مقدماتی راه آهن کرمان

 نقل وزارت راه و شهرسازي (

 

 مهندسین مشاور رهاد اكسین 

  کيلومتر.  82به سد گدار بطول  –ناس و مسئول مطالعات مرحله اول راه ارتباطی مسجد سليمان کارش

 )کارفرما : اداره کل راه و شهرسازي استان خوزستان (

  کارشناس مطالعات و تهيه نقشه هاي اجرایی راه دسترسی اوند. )کارفرما : اداره کل امور عشایر استان

 خوزستان (



  العات راههاي روستایی منطقه اندیکا. )کارفرما : اداره کل راه و شهرسازي کارشناس و مسئول مط

 استان خوزستان(

 

 مهندسین مشاور ايمن طرح 

  شاهرود. ) کارفرما : معاونت اقتصاد و حمل و -مدیر مطالعات توجيه فنی و اقتصادي راه آهن گرگان

 نقل وزارت راه و شهرسازي (

  فيروزکوه. ) کارفرما : معاونت اقتصاد و حمل  –ي راه آهن سمنان مدیر مطالعات توجيه فنی و اقتصاد

 و نقل وزارت راه و شهرسازي (

 

 مهندسین مشاور ايمن تقاطع 

  باغان ) کارفرما : اداره کل راه و -مسئول بخش زیرسازي مطالعات توجيه فنی و اقتصادي بزرگراه جم

 شهرسازي استان بوشهر (

  دژگاه ) کارفرما : اداره کل -مسئول بخش زیرسازي مطالعات توجيه فنی و اقتصادي راه اصلی دوراهک

 راه و شهرسازي استان بوشهر (

 

 همکاری با اداره كل میراث فرهنگی ، صنايع دستی و گردشگری 

  . طراحی و نظارت بر اجراي راه دسترسی منطقه نمونه گردشگري خلجستان قم 

  طراحی و نظارت بر اجراي محوطه سازي و ابنيه کمپينگ هاي گردشگري در استان قم 

  . نظارت بر اجراي عمليات ساختمانی منطقه گردشگري وشنوه 

 

 طراحی و انجام مطالعات راه دسترسی شهر رينه ، كارفرما : شهرداری رينه 
 مهندسی سپاه مطالعات راههای مرزی استان سیستان و بلوچستان، كارفرما: معاونت 
  بندرعباس –همکاری با مهندسین مشاور ريل آريا در مطالعات مقدماتی راه آهن و بزرگراه قشم 

 

  بخش مطالعات آماده سازی(Civil): 

  مهندسین مشاور سامان 



   هکتار.  82مدیر پروژه مطالعات و تهيه نقشه هاي آماده سازي مناطق عشایري کلک و ليزن به وسعت

 ) کارفرما : اداره کل امور عشایر استان ایالم(

   00مدیر پروژه مطالعات آماده سازي منطقه نمونه گردشگري الویج در استان مازندران به وسعت 

 انک پاسارگاد (هکتار. )کارفرما: شرکت سرمایه گذاري ب

   هکتار.  022مدیر پروژه مطالعات آماده سازي و محوطه سازي منطقه نمونه گردشگري قم به وسعت

 ) کارفرما : شرکت سرمایه گذاري زاگرس (

   هکتار. )کارفرما : تعاونی  08مدیر پروژه مطالعات منطقه نمونه گردشگري آسمان سو طالقان به وسعت

 وزارت کشور ( 0مسکن شماره 

   شهرستان استان  0مدیر پروژه مطالعات آماده سازي و تهيه نقشه هاي اجرایی پالژهاي بانوان در

 هکتار. )کارفرما : معاونت فنی استانداري بوشهر ( 82بوشهر به وسعت 

   هکتار. )کارفرما  80مسئول مطالعات آماده سازي مناطق عشایري قرق بهار و آقابيک همدان به وسعت

 ور عشایر استان همدان (: اداره کل ام

 

  مهندسین مشاور شار 

   هکتار . ) کارفرما : تعاونی مسکن شماره  08کارشناس مطالعات آماده سازي باغشهر طالقان به وسعت

 وزارت کشور ( 0

   مدیر مطالعات آماده سازي و تهيه نقشه هاي اجرایی منطقه نمونه گردشگري خلجستان قم به وسعت

 هکتار . ) کارفرما : شرکت سرمایه گذاري دشت بهشت لقا ( 003

   مسئول مطالعات آماده سازي منطقه نمونه گردشگري شيدا در استان چهارمحاال بختياري به وسعت

 سرمایه گذاري پاک بوم ( هکتار. ) کارفرما : شرکت 11

 

 


