جواد مهیناکبری

رزومه

نام :جواد
نام خانوادگی :مهین اکبری
تلفن تماس0914-3106104 :
تاریخ تولد1365 :
آدرس محل سکونت :تهران ،باغ فیض ،خیابان هجرت ،کوچه اسدی ،پالک 30
پست الکترونیکیjm.akbari@gmail.com :
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گرایش ژئوتکنیک ،مهندسی عمران ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران
وضعیت نظام وظیفه :معافیت دائم
وضعیت تاهل :متاهل

سوابق تحصیلی
 دکتری
 دانشجوی دکتری ورودی  ،1390گرایش ژئوتکنیک ،مهندسی عمران
 معدل  ،17/75قبولی و کسب رتبه سوم از ده نفر شرکتکننده در آزمون جامع
 کارشناسی ارشد
 رتبه  40در آزمون کارشناسی ارشد سال  1387مهندسی عمران
 گرایش ژئوتکنیک از مهندس عمران ،فارغ التحصیل از دانشکده فنی دانشگاه تهران
 سال اتمام تحصیالت1389 :
 رتبه سوم در مقطع کارشناسی ارشد با معدل 16/87
 کارشناسی
 مهندسی عمران ،گرایش سازه ،فارغ التحصیل دانشگاه تبریز
 سال اتمام تحصیالت1387 :
 رتبه چهارم در مقطع کارشناسی با معدل 16/40

سوابق حرفهای
 سوابق دفتری
 مدیر و سرپرست دفتر فنی شرکت بهسازه (اردیبهشت  89تا خرداد )90


طراحی و دفاع پروژه  48واحدی ) (LSFمسکن مهر پرند ،شرکت بهسازه (مرداد و شهریور )89



طراحی و دفاع پروژه  288واحدی) (LSFمسکن مهر کاشان ،شرکت بهسازه (خرداد و تیر )89



طراحی و دفاع چندین پروژه مسکونی و ویالیی در نقاط مختلف تهران و شهرستانها

 مهندس دفتر فنی کنسرسیوم ( GTSدی  90تا مهر )91


تایید نقشههای ساخت و اجرای کارخانه نفیلین-سینیت سراب
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نظارت عالی کارگاهی بر اجرای سازههای بتنی و فوالدی کارخانه نفیلین-سینیت سراب



متره و برآورد تمام اجزای کارخانه نفیلین-سینیت سراب بر اساس فهرست بها

 کارشناس تحقیق و توسعه و مدیریت دانش شرکت کیسون (مهر  91تا کنون)


مجری پروژه بتنریزی در هوای سرد



همکاری در اجرای پروژه بتنریزی در هوای گرم



تسلط بر مباحث تحقیق و توسعه در شرکتهای عمرانی



تسلط بر مباحث مدیریت دانش و مدل ارزیابی دانشمحوری سازمان MAKE



آشنایی با مدلهای تعالی سازمانی



آشنایی با مفاهیم توسعه پایدار و ساخت و ساز سیز



آشنا به مفاهیم )BIM (Building Information Modelling



شرکت در رتبهبندی پیمانکاران برتر دنیا (توسط موسسه  )ENRتوسط شرکت کیسون و کسب
رتبه  118پیمانکاران برتر بینالمللی در سال 2014

 سوابق اجرایی
 دوره کارآموزی


مهندس ناظر برجهای  20طبقه اسکلت بتنی ،پروژه گل نرگس تبریز

 شرکت بهسازه ،فعال در زمینه انبوهسازی و صنعتیسازی به روش LSF



سرپرست کارگاه ساختمان  4طبقه ) (LSFدانشگاه عالمه ،مهر  88تا اسفند 88



سرپرست سایت پروژه صنعتیسازی  78واحدی مسکن مهر پرند ،مهر  89تا اردیبهشت90



ناظر عالی شرکت بهسازه ،خرداد  89تا اردیبهشت 90

 شرکت کیسون ،فعال در زمینه پیمانکاری مادر


سررپرسرت اجرای کمم مدیریتی پروژه فاز  12پارس جنوبی به مسراحت  40،000مترمربع به
روش  ،LSFخرداد  90تا دی 90

 شرکت طراحان گستر میهن نوا


مدیر فنی پروژه احداث ف ضای اداری روی بام ساختمان سازمان زیبا سازی شهر تهران به روش
 ،LSFاردیبهشت  94تا مرداد 94

 عضویت در سازمان /انجمن و سندیکاها
 عضور سازمان نظام مهندسی استان تهران
 عضو پشتیبانی تدوین مبحث  11مقررات ملی ساختمان
 عضو انجمن بتن ایران

جواد مهیناکبری

رزومه
 صالحیتها ،گواهینامهها
 دارای پروانه اشتغال پایه  3نظام مهندسی در سه رشته طراحی ،اجرا و نظارت
 تالیف و ترجمه کتاب
 گردآوری و ترجمه کتاب نکات بتنریزی در هوای سرد
 گردآوری و ترجمه کتاب نکات بتنریزی با لوله ترمی (در دست چاپ)
 تالیف کتاب الزامات بتنریزی در هوای سرد (در دست چاپ)
 ویراستاری کتاب
 ویراستاری کتابهای راهنمای بتنریزی در هوای گرم
 بتنریزی با پمم بر اساس گزارش ACI 304
 یک دانشکار باشید!

آشنایی با نرم افزارهای رایانهای
 مسلط به نرمافزارهای
)Microsoft Office (formulas & macros
Auto CAD
MSP
ETABS
SAFE
Geo Studio
Sazeh 90









 آشنایی با نرمافزارهای
Revit
Matlab
SAP
Flac 3D
Frame builder
Abaqus

تواناییها
 آشنا به سیستمهای مختلف ساختمانی و نحوه اجرا
 آشنا به شرایط کارگاهی و تجربه کار در قسمتهای مختلف کارگاه
 پژوهش در خصوص موارد خاص
 دفاع از طراحیها
 متره و برآورد انواع سازههای صنعتی و غیرصنعتی
 دفاع از صورت وضعیتها








