سوابق فعالیت های علمی و اجرایی همکاران شرکت بین المللی پردازش اطالعات نقش کلیک

 مشخصات فردی


نام :بهروز
نام خانوادگی :صالحی
ملیت :ایران
تاریخ تولد8531 :
جنس :مرد

 تحصیالت
 داراي مدرك كارشناسی ارشد رشته معماري از دانشگاه هنرهاي زیبا اصفهان؛ سوابق کاری:



 همکاري در طرح بازسازي آمفی تئاتر دانشگاه امام حسین (ع) با شركت تهران دید آوا8513 ،؛ طراحی آپارتمان هاي مسکونی ،كارفرما :مهندس هاشمی ،شهرداري اصفهان ،سال8511 سرپرستی دپارتمان طراحی معماري ،كارفرما :شركت ساختمانی ایماژ ،سال8518 كسب مقام اول مسابقه طراحی مجتمع تجاري -مسکونی ارتش اصفهان ،سال8518 انجام پروژه هاي فاز یك،كارفرما :شركت چند منظوره بانك ملت اصفهان ،سال8511 طراحی شعبه مركزي بانك ملت شهركرد ،كارفرما :شركت چند منظوره بانك ملت اصفهان ،سال 8515 ناظر اجرایی پروژه ساختمانی انتقال آب اصفهان به كاشان در میمه ،كارفرما :شركت عمراب ،سال 8515 طراحی نماي مجموعه مسکونی ارزان قیمت كارفرما :بنیاد مسکن ایالم ،سال8515-

طراحی واحدهاي مسکونی شهري در ایالم ،كارفرما :افراد حقیقی ،سال8515

-

.طراحی و اجراي نماي كتابخانه مركزي اهواز با استفاده از محصوالت  SSKاستان خوزستان ،كارفرما :اداره ارشاد اسالمی
سال8511

 همکاري با دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمیرم به عنوان مدرس طراحی مسکن و عناصر جزئیات سه ترم متوالی 8511-13 طراحی سایت پالن و جانمایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمیرم كارفرما :دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمیرم ،سال8513 انجام تحقیق پیرامون بلند مرتبه سازي در شهر ایالم براي شهرداري ایالم و طراحی مجتمع تجاري- اداري پردیس در خیابان آیت اهلل حیدري ایالم این پروژه موضوع پایان نامه كارشناسی ارشد اینجانب نیز بوده است ،سال8513 سردر ورودي مجموعه فرهنگی ورزشی شهرك نفت اهواز SKK ،طراحی نما و اجراي محصوالت كارفرما :شركت نفت ،سال8511 طراحی ورودي شهر مهران از طرف عراق ،كارفرما :شهرداري مهران ،سال8511 طراحی و ارائه نقشه هاي فاز یك دانشگاه زابل ،كارفرما :مهندسین مشاور بینش و فن ،سال8511 طراحی و ارائه نقشه هاي فاز دو دانشگاه زابل ،كارفرما :مهندسین مشاور بینش و فن ،سال8511 -طراحی فاز یك پروژه مجموعه پارك اداري زهك ،كارفرما :مهندسین مشاور بینش و فن ،سال 8511-18
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 طراحی فاز دو پروژه مجموعه پارك اداري زهك ،كارفرما :مهندسین مشاور بینش و فن ،سال8518 طراحی فاز یك پروژه مجموعه پارك اداري كنارك ،كارفرما :مهندسین مشاور بینش و فن ،سال 8511-18 مطالعات پایه و فاز صفر دانشگاه صنعتی شاهرود ،كارفرما :مهندسین مشاور شارگان طراحی فاز دو پروژه مجموعه پارك اداري كنارك ،كارفرما :مهندسین مشاور بینش و فن ،سال8518 نظارت بر اجراي پروژه  895واحدي ارتش واقع در شهر جدید هشتگرد ،كارفرما :ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ،سال 8518-11 نظارت بر اجراي پروژه  181واحدي ارتش واقع در شهر جدید هشتگرد ،كارفرما :ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ،سال 8518-11 نظارت بر اجراي پروژه  91واحدي ارتش واقع در شهر جدید پرند ،كارفرما :ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ،سال 8518-11 نظارت بر اجراي پروژه  11واحدي ارتش واقع در شهر جدید پرند ،كارفرما :ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ،سال 8518-11 نظارت بر اجراي پروژه تجاري اداري لویزان واقع در بلوار ارتش ،كارفرما :ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ،سال 8518-11 طراحی و ارائه طرح كاربردي و جانمایی دانشگاه برازجان ،كارفرما :مهندسین مشاور آتك ،سال 8518 طراحی و ارائه نقشه هاي فاز یك دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل تهران كارفرما :مهندسین مشاور نوي ،سال8518 طراحی و ارائه فاز دو پروژه دانشکده معماري دانشگاه آزاد كرمان كارفرما :مهندسین مشاور بعد تکنیك ،سال8518 طراحی و ارائه نقشه هاي فاز یك شهرك صنعتی ایالم كارفرما :مهندسین مشاور بعد تکنیك ،سال 8518 طراحی و ارائه نقشه هاي فاز صفر و فاز یك مسکن مهر گیالن كارفرما:م هندسین مشاور بعد تکنیك ،سال8518 ارائه نقشه هاي سه بعدي هواشناسی تهران كارفرما :مهندسین مشاور بعد تکنیك ،سال8518 طراحی و ارائه نقشه هاي فاز یك سلف سرویس دانشگاه صنعتی شاهرود كارفرما :دانشگاه صنعتی شاهرود ،سال8511 طراحی و ارائه نقشه هاي فاز یك مسجد در محله مسکونی مهر رشت كارفرما :مهندسین مشاور بعد تکنیك ،سال8518 مطالعات پایه فاز صفر دانشگاه شهداي هویزه كارفرما :مهندسین مشاور آتك ،سال8511 مطالعات پایه و فاز صفر مجموعه مسکونی در ونزوئال كارفرما :مهندسین مشاور آتك ،سال8511 طراحی فاز دو بیمارستان تخصصی روانپزشکی یزد كارفرما :مهندسین مشاور شارگان ،سال 8511 انجام مطالعات پروژه سکونتگاه هاي غیر رسمی و اقدامات توانمندسازي اجتماعات شهر سمنان كارفرما :شركت بین المللیپردازش اطالعات نقش كلیك ،سال8511
 تاسیس نمایندگی غرب كشور شركت بین المللی پردازش اطالعات نقش كلیك در سال8511 انجام مطالعات و طراحی پروژه طرح هادي  81روستا از شهرستان شیروان و چرداول كارفرما :بنیاد مسکن انقالب اسالمیاستان ایالم ،سال8511
 انجام مطالعات و طراحی پروژه آماده سازي و تفکیك اراضی روستاي سرتنگ سفلی از توابع شهرستان ایوان ،استان ایالالمكارفرما :مهندسین مشاور زمین ساخت ایرانیان ،سال8519
 انجام مطالعات و طراحی پروژه آماده سازي و تفکیك اراضی روستاي گنجه از توابع شهرستان ایالم ،استان ایالم كارفرما :مهندسین مشاور زمین ساخت ایرانیان  ،سال8519
 انجام مطالعات و طراحی پروژه طرح هادي  5روستا از شهرستان آبدانان كارفرما :بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ایالم،سال8519
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 انجام مطالعات و طراحی پروژه آماده سازي و تفکیك اراضی روستاي حسن قندي از توابع شهرستان دهلران ،استان ایالمكارفرما :بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ایالم ،سال8519
 همکاري با دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم به عنوان مدرس پیمانی از سال8511 همکاري با دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم به عنوان مدیر گروه رشته معماري از سال8591 همکاري با دانشگاه ایالم به عنوان مدرس از سال8511 همکاري با دانشگاه پیام نور ایالم به عنوان مدرس از سال8511 همکاري با معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم در طراحی ،نظارت و اجراي پروژه هاي واحد از سال8511 همکاري با دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمیرم به عنوان مدرس تابستان  19و91 همکاري با آموزشکده فنی و حرفه اي سما واحد ایالم به عنوان مدرس سال  8519و8591 همکاري با آموزشکده فنی و حرفه اي سما واحد ایالم به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی سال8519 همکاري با آموزشکده فنی و حرفه اي سما واحد ایالم به عنوان مدیر گروه رشته معماري و ساختمان سال8519 طراحی و نظارت بر اجراي واحدهاي مسکونی شهري در ایالم كارفرما :افراد حقیقی ،نظام مهندسی ساختمان استان ایالم،از سال8511
 تاسیس دفتر فنی روستایی شماره  1ایالم سال8591 طراحی واحدهاي مسکونی روستایی در ایالم كارفرما :افراد حقیقی ،بنیاد مسکن انقالالب اسالالمی اسالتان ایالالم ،از سالال8591
 انجام مطالعات و طراحی پروژه طرح هادي  1روستا از شهرستان آبدانان كارفرما :بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ایالم،سال8591
 انجام مطالعات و طراحی پروژه طرح هادي  3روستا از شهرستان گیالنغرب كارفرما :بنیاد مسکن انقالب اسالالمی اسالتانكرمانشاه ،سال8591
 انجام مطالعات و طراحی پروژه طرح گردشگري روستاي بیشه دراز از توابع شهرستان دهلران كارفرما :بنیاد مسکن انقالباسالمی استان ایالم ،سال8591
 انجام مطالعات و طراحی پروژه طرح هادي  1روستا از توابع شهرستان دهلران كارفرما :بنیاد مسکن انقالب اسالمی استانایالم ،سال8591
 همکاري با دانشگاه آزاد اسالمی مركز سرابله سال8519 انجام مطالعات و طراحی شهرك صنعتی هلیالن كارفرما :مهندسین مشاور ارسن بنا ،سال8519 طراحی و اجراي گلزار شهداي گمنام ایالم كارفرما :شركت سامان ایالم ،بنیاد شهید استان ایالم ،سال8519 طراحی مجتمع آموزشی اداري جهاد دانشگاهی استان ایالم كارفرما :مهندسین مشاور ارسن بنا ،سال8519 شركت در دوره آموزشی مصالح و فن آوري هاي نوین در صنعت ساختمان و كسب گواهینامه سال 8591 شركت در دوره آموزشی بکارگیري استانداردها ،مقررات ملی و راهنماهاي طراحی در معماري و كسب گواهینامه سال8591 شركت در دوره آموزشی معماري پایدار و روش هاي صرفه جویی مصرف انرژي در ساختمان و كسب گواهینامه سال8519 شركت در دوره روش هاي تحقیق و پژوهش آموزش اساتید و كاركنان و كسب گواهینامه سال 8519 -تالیف مقاله بررسی نقش فن آوري اطالعات در طراحی فضاهاي شهري در راستاي افزایش سرمایه
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 در برنامه ریزي اقتصادي GIS ،هاي اجتماعی و مشاركت عمومی و ارائه آن در اولین سمینار ملی كاربرد اجتماعی و شهريبه صورت سخنرانی سال8591
 تالیف مقاله معماري پایانه ها و نقش آنها در توسعه صنعت گردشگري با رویکالرد باله هویالت سالرزمینی ایالالم باسالتان درهمایش ملی پایانه ها و بازارچه هاي مرزي ،فرصت ها و چالش ها سال8519
 تالیف مقاله بررسی و تشخیص سکونتگاه هاي غیر رسمی شهر سمنان بر اساس معضالت كالبدي با در برنامه ریزي اقتصادي ،اجتماعی  GISو ارائه آن در اولین سمینار ملی كاربرد  GISاستفاده از سامانه و شهري به صورتپوستر سال8591
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