
 

 

 رزومه کاری

 مهدی یاوری نام و نام خانوادگی : -1

 7531تاریخ تولد :  -2

 ایرانی ملیت : -3

 ان تکنسین فنی و مهندسی کامپیوتر( در بخش منابع آبل )به عنوسا 77سابقه کار : -4

 سایر مهارتها : -5

 در موسسه آیینه شهر فردا دانشگاه فردوسی مشهد ArcGisدارای مدرک دوره پیشرفته  -

 در دانشگاه تهران Google Earthدارای گواهینامه دوره آموزشی  -

،  Office   ،AutoCad  ،Global Mapper، مجموعه  Arcmap ، Arcview  ، Photoshopآشنایی کامل با نرم افزارهای  -

DataEase  ،Google Earth 

 تحصیالت : -6

 محل تحصیل تاریخ اخذ مدرک تحصیالت

 مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی مشهد –دانشگاه علمی و کاربردی  7531 گرایش فرسایش و رسوبکارشناسی آبخیزداری 

 مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی مشهد –دانشگاه علمی و کاربردی  7531 کاردانی آبخیزداری

 آشنایی با زبانهای خارجی : -7

 عالی خوب متوسط زبان

   * انگلیسی

 : پروژه ایتجربیات -8

 مشغول به کار بوده ام : GISلیست پروژه هایی که به عنوان تکنسین 

 مطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب کشور حوضه های شرق کشور –

 طرح جامع منابع آب حوضه آبریز کابل –

 طرح شبکه آبیاری دشت گمبیری –

 طرح مدیریت بهم پیوسته حوضه آبریز کشف رود  –

 مشهدطرح سد دوستی و خط انتقال آب به شهر  –

 طرح شبکه آبیاری اراضی پایاب سد دوستی )دشت سرخس( –

 طرح شبکه آبیاری باهوکالت و چمچمال کرمانشاه –

 طرح احداث سدهای مخزنی شیرین دره ، قردانلو ، کسیلیان ، کمایستان ، بیدواز و ... –

 سملقان( ، ششتمد ، شصتطراز و ... طرحهای تعیین حریم و بستر رودخانه های اترک )قازانقایه تا دریای خزر و محدوده شهرستان –

 اث سدهای شوریجه ، جورگ شیراز و کال سبز بردسکنمطالعات احد –

 طرح سد مخزنی شوریجه –

 طرح سد مخزنی جورگ شیراز –

 ساماندهی رودخانه اترک –

 احداث ایستگاههای پمپاژ روی سرشاخه های رودخانه اترک –

 طرح نیروگاه برق آبی پیرتقی –

 جامع آب کشورپروژه سنتز ملی طرح  –

   و ... –

 : اطالعات تماس-9

 Mehdi_y57@yahoo.comآدرس ایمیل :  – 13773131151تلفن ثابت :  -  13533511353تلفن همراه : 


