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  ارشد مکانیکشرح فعالیت کارشناس 
  

  سعید افشار نام :
  لیسانس )فوق (  ارشد مدرك تحصیلی : کارشناسی

  تبدیل انرژي –مکانیک  : تحصیلی رشته
  کاشان فارغ التحصیل : دانشگاه 

   سازمان نظام مهندسی دورتبه : پایه 
          

  
 فعالیت :خالصه 

 
 ن مشاور آزمایش همکاراهمکاري با مهندسین  ·

 متر مربع  10،000- اداري آرش  –برج تجاري طراحی فاز یک و دو  -
 متر مربع  65،000- ) کربال حدائق الروضتین  کربالعضو تیم طراحی فاز دو هتل دیوان ( -
 متر مربع  50،000 –عضو تیم طراحی برج مسکونی مهسا  -
 طراحی فاز یک و دو ویال و استخر اوشان  -
 

 )1394-1384(سال توسعه فجر  همکاري با مهندسین مشاور ·
 مترمربع 65،000 -  فاز دو طرح توسعه شرقی حرم حضرت معصومه (س)طراحی  -
 مترمربع 48،000- طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی و سالن آمفی تئاتر صنعت نفت کرمان -
 مترمربع 40،000 - و مجموعه کنترل آالینده هاي جهاد دانشگاهیطراحی کارخانه  -
 مترمربع 18،000 –پارك فردوس  ا و آبیاري فضاهاي سبزطراحی محوطه سازي ، آبنم -
 مترمربع 60،000 –پارك مشاهیر کرج  طراحی محوطه سازي ، آبنما و آبیاري فضاهاي سبز -
 20،000 –پارك ساحلی بندر عباس  طراحی محوطه سازي ، آبنما و آبیاري فضاهاي سبز -

 مترمربع
 50،000رکت نفت ،پارس جنوبی طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی و سالن آمفی تئاتر ش -

 مترمربع
 45،000 –مجموعه سالنهاي غذا خوري و رستوران پتروشیمی رازي طراحی آمفی تئاتر  ،  -

 مترمربع
 مترمربع 15،000- طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی و استخر بیاد شهید کرج  -
 مترمربع 10،000 –طراحی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه زنجان  -
 مترمربع  8،000 -کده معماري دانشگاه کاشانطراحی دانش -
 مترمربع  8،000 -  دانشکده و ساختمان آموزشی شیرپگاه تهران -
 متر مربع 25،000 –صیقالن رشت   K, Gتجاري –طراحی فاز دو برج اداري  -
 هکتار 1100 -طراحی فاز یک و دو تأسیسات زیر بنایی شهرك صنعتی انرژي بر المرد -
 هکتار  800 –شهرك صنعتی بزرگ شیراز توسعه سیسات زیر بنایی طراحی فاز یک و دو تأ -
 هکتار 350 – 2طراحی فاز یک و دو تأسیسات زیر بنایی شهرك صنعتی کوهدشت و بروجرد  -
  هکتار 150 –طراحی فاز یک و دو تأسیسات زیر بنایی شهرك صنعتی زرندیه  -
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  )1393 - 1386سال ( مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرزهمکاري با  ·
 طرح توسعه مجموعه ایران ترانسفو زنجان  -
 جامدات)-طرح توسعه داروسازي الحاوي (طراحی اتاقهاي تمیز و ساختمان تولید دارو  -
 انکس آشیانه هواپیمایی فردگاه بین المللی امام خمینی -
طراحی مجموعه اداري خدماتی و رفاهی خرم کوشک اهواز ، شرکت خطوط لوله و مخابرات  -

 مترمربع 60،000-  شرکت نفت
 ایران شرکت نفت کارگاهها و سوله هاي شرکت خطوط لوله و مخابرات -
 مترمربع 15،000= ایران شرکت نفت شرکت خطوط لوله و مخابراتساختمان دیسپچینگ  -
 مترمربع  36،000 "4سد کارون "سایت و مجموعه ساختمانهاي آب نیرو  -
 مترمربع 60،000 – برج دانش کرج -
 مترمربع 60،000 –کوي فراز سعادت آباد  –برجهاي مسکونی شهرداري تهران  -
 واحدي هشتگرد 8000مجموعه مسکونی  -
 و رفسنجان  شیراز شرکت نفت واقع در  مسکونیمجموعه هاي  -
 مترمربع  24،000 –طراحی باشگاه ساحلی اهواز ، شرکت نفت  -
 طرح توسعه هتل پارسیان آبادان -
 مترمربع 15،000-ن حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس سالن آمفی تئاتر سازما -
 موزه جنگ و مرکز فرهنگی دفاع مقدس زاهدان -
 موزه جنگ و مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر -
 مترمربع  45،000-طراحی مجموعه فرهنگی اقامتی و حوزه علمیه آیت اهللا مدرس ، کربال  -
 مترمربع 25،000-طراحی هتل و زائر سراي کربال  -
 مترمربع 15،000-احی حوزه علمیه ذهک طر -
 بهزیستی اردلمجموعه   طراحی -
،  مسجد حضرت زینب ، مسجد امام سجاد ، محبان الزهراطراحی مساجد و تکایا (مسجد  -

 حسینیه خرمشهر و . . . )
 و تجهیز مدارس، توسعه طراحی مجموعه هاي فرهنگی و مدارس سازمان نوسازي  -

  
  )تاکنون  -1391سال ( ارین پندارمهندسین مشاور پرهمکاري با  ·

 مترمربع 25،000-طراحی و نظارت عالیه برج تجاري اداري نگین آزادي  -
 مترمربع  48،000طراحی برج مسکونی کارمندان شهرداري  -
 مترمربع 50،000-طراحی برج تجاري اداري دانشور  -
 رمربعمت 10،000 –پارك نشاط  طراحی محوطه سازي ، آبنما و آبیاري فضاهاي سبز -

 
  )1395 - 1389سال ( مهندسین طرح شاخصهمکاري با  ·

 مترمربع 28،000- طراحی پارکینگ قائم  -
 طراحی ساختمانهاي فرهنگی و سراي محله شهرداري تهران  -
 مترمربع24،000-اهللا تهران  یهطراحی ساختمان خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بق -
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  )1394 -1390سال (مهندسین مشاور یادنگار زمان همکاري با  ·

 مترمربع 25،000-هتل و مجموعه ساختمانهاي اقامتی گل گهر سیرجان  -
 مترمربع 45،000-سالن آمفی تئاتر و مجموعه فرهنگی هنري گل گهر سیرجان  -
 هکتار15 –سایت مسکونی و ساختمانهاي مسکونی ، بهداري و تجاري گل گهر سیرجان  -
 مترمربع 13،000-مسجد و مجموعه فرهنگی امام  -

 
(پیمانکاري پروژه مجتمع تجارت  پرست بخش اجرایی تأسیسات مکانیکی شرکت کاسپین صنعت نمینسر ·

 جهانی فردوسی )
 

 (نوري تازه) نظارت بر خطوط انرژي و گاز کارخانه شیشه سازي ایران ·
 

 ایران خودرو)–طراحی و نظارت عالیه مجموعه تولیدي کاتالیست (کارخانه مبدل خودرو پاك  ·
 

 


