شرح فعاليت کارشناس برق
نام  :امير حسين آزمايش
مدرك تحصيلي  :كارشناسي ( ليسانس )
رشته تحصيلي  :برق  -قدرت
فارغ التحصيل  :دانشگاه تبريز  -سال 1370
رتبه  :پايه يك سازمان نظام مهندسي
خالصه فعاليت :


همکاري با مهندسين مشاور فردانو از سال 1370
 طراحي فاز يك و دو پارك آزادگان تهران  130 -هکتار طراحي ساختمان تحصيالت تکميلي دانشگاه مازندران . طراحي فاز دو شهرك  100واحدي مسکوني كنارك ( نيرو دريايي ) -طراحي دانشکده پزشکي دانشگاه شاهد –  30/000متر مربع



همکاري با مهندسين مشاور پيمان غدير به مدت  5سال ( 1370تا )1375
 طراحي مجتمع تجاري ابزار يراق تهران  40/000 -متر مربع -مسول نظارت بر اجرا برق مجتمع تجاري ابزار يراق تهران –  40/000متر مربع



همکاري با شركت آ.س.پ به مدت يکسال ()1375
 -مسول اجرايي برق مجموعه مركز تحقيقات نيرو تهران  100 -هکتار



همکاري با مهندسان مشاور بن سار از سال 1379
 طراحي فاز يك كارخانه واال قطعه (شهر صنعهتي اشتهارد) . طراحي فاز يك كارخانه پايا كالچ (شهر صنعتي رشت) . طراحي فاز يك و دو ساختمان مركزي رزيتان در پارك فناوري پرديسان . طراحي ساختمانهاي متعدد اداري و مسکوني . طراحي فاز يك مجتمع تفريحي البرز تهران –  40/000متر مربع طراحي فاز يك مجتمع تجاري البرز (كارفور) –  120/000متر مربع طراحي فاز يك و دو برج مسکوني رازجو –  25/000متر مربع طراحي فاز يك و دو مجتمع تجاري فرهنگي حافظ –  40/000متر مربع طراحي فاز دو مجتمع تجاري اداري كارآفرينان –  30/000متر مربع طراحي فاز يك و دو مجتمع تجاري چهارسو تهران –  70/000متر مربع -طراحي فاز يك و دو مجتمع تجاري شهرياران شهريار –  80/000متر مربع



همکاري با شركت مهستان به مدت دوسال ( 1380تا )1381
 طراحي تابلوهاي برق برجهاي مسکوني  24طبقه مهستان بصورت كامل -طراحي پاركينگ مركزي مجتمع مهستان  7000 -متر مربع



همکاري با مهندسان مشاور ستيم ( )setecبه مدت يکسال ()1376
 عضو تيم طراحي مركز همايشهاي بين الملل تهران  40000 -متر مربع عضو تيم طراحي مقدماتي برج تهران –  220/000متر مربع -عضو تيم طراحي فاز يك هتل  5ستاره مركز همايشهاي بين الملل



همکاري با مهندسان مشاور باوند از سال 1381
 طراحي ايستگاههاي مترو مشهد  ،تبريز  ،اصفهان  ،اهواز ( بيش از  20ايستگاه ) طراحي بازار مراغه  10/000 .متر مربع . طراحي غرب بازار تبريز  20/000 .متر مربع . طراحي سه بلوك از مجموعه تجاري اطراف مسجد كبود تبريز  10/000 .متر مربع . طراحي فاز يك مجموعه سفارت و اقامت سفير ايران در گرجستان . طراحي مرمت مسجد و مدرسه سپهساالر تهران ( سايت ميراث فرهنگي ) طراحي پروژه مسکوني برج داريوش (صبا) تهران –  40/000متر مربع طراحي مرمت و تغيير كاربري قزاقخانه تهران ( سايت ميراث فرهنگي) طراحي فاز يك پروژه اداري مركزي بانك مسکن  50000 -متر مربع طراحي پروژه مركز اداري شركت ماديران  30/000متر مربع طراحي فاز يك پروژه چند منظوره خيام –  450/000متر مربع طراحي فاز دو بخش اول پروژه چند منظوره خيام تهران –  50/000متر مربع طراحي فاز صفر پروژه چند منظوره افق (اكباتان) تهران –  1/000/000متر مربع -طراحي مجتمع چند منظوره مركز مدني البرز حصارك كرج –  400/000متر مربع



همکاري با مهندسان مشاور شارستان از سال 1381
 طراحي ايستگاههاي مترو مشهد (  4ايستگاه ) طراحي مجتمع چشم پزشکي نور تهران –  15/000متر مربع طراحي مجتمع مسکوني تجاري آرش قزوين –  40/000متر مربع طراحي مجتمع تجاري مسکوني آرمان مشهد –  90/000متر مربع طراحي مجتمع مسکوني آفتاب تهران –  40/000متر مربع طراحي برج اداري صبا نفت دو تهران –  25/000متر مربع طراحي ساختمان مركزي وزارت كشاورزي تهران –  70/000متر مربع -طراحي  4ايستگاه از خط متروي كرمانشاه – جمعا  35/000متر مربع



همکاري با مهندسان مشاور ارگ بم كرمان از سال 1382
 طراحي توسعه تاالر وحدت تهران –  15/000متر مربع طراحي كتابخانه مركزي شهر بم –  10/000متر مربع طراحي فرهنگسراي بم –  10/000متر مربع طراحي هتل معين مشهد –  16/000متر مربع طراحي تاالر فرهنگي مشهد –  20/000متر مربع -طراحاي فاز يك مجتمع تجاري اداري لتمال كن –  150/000متر مربع



همکاري با مهندسان مشاور گنو از سال 1382
 طراحي ايستگاههاي مترو مشهد  3( -ايستگاه ) طراحي استاديوم فوتبال بوشهر طراحي فاز يك مجموعه مسکوني بساك كيش  100000 -متر مربع . طراحي فاز دو طرح توسعه ساختمان بازرسي كل كشور  7000 -متر مربع . مديريت اجرايي برق برج مسکوني تهران از طرف مجري طرح  220000 -متر مربع مديريت اجرايي برق پروژه داريوش تهران از طرف مجري طرح  40000 -متر مربع طراحي كتابخانه و تاالر مركزي شهر زنجان  40000 -متر مربع طراحي هتل پارسيان شيراز  30000 -متر مربع طراحي زاير سراي صبا نفت مشهد –  15/000متر مربع طراحي فاز يك و دو برج ايل گلي تبريز ( 38طبقه) –  90/000متر مربع طراحي فاز يك برج چند منظوره باران رشت –  40/000متر مربع طراحي برج اداري مركزي ديوان عدالت اداري تهران –  40/000متر مربع طراحي بيمارستان  400تخت خوابي اسالمشهر –  40/000متر مربع -همکاري با شركت نورر كانادا در مطالعات پروژه تات سنتر تهران –  1/000/000متر مربع



همکاري با مهندسان مشاور پادياو پارت از سال 1382
 طراحي فاز يك و دو رويال سنتر قشم – مسکوني –  25/000متر مربع طراحي فاز يك و دو رويال سنتر قشم – هتل  5ستاره –  25/000متر مربع طراحي فاز يك و دو هتل خليج فارس شيراز –  35/000متر مربع طراحي فاز يك مجتمع تجاري تهران مال –  150/000متر مربع (ادامه دارد) طراحي فاز صفر گلدن سيتي قشم –  700/000متر مربع طراحي فاز يك و دو دفتر مركزي كيسون –  7/000متر مربع طراحي فاز يك و دو مجتمع چند منظوره درگهان قشم  90/000 -متر مربع -طراحي فاز يك و دو مجتمع تجاري اكومال كرج  60/000 -متر مربع



همکاري با مهندسان مشاور زنديگان از سال 1382
 طراحي فاز يك و دو برج مسکوني ياسر تهران –  11/000متر مربع طراحي فاز يك و دو برج مسکوني كوهسار تهران –  8/000متر مربع طراحي فاز يك و دو برجهاي مسکوني منصور يك و دو تهران –  20/000متر مربع طراحي اجرايي فودكورت باشگاه انقالب تهران طراحي فاز يك و دو و سه برج مسکوني مهرآفرين در ولنجك تهران –  40/000مترمربع طراحي فاز يك و دو و سه برج مسکوني كوچه نهم ولنجك تهران –  22/000مترمربع -طراحي فاز يك و دو برج مسکوني  21عمران تکالر تهران –  40/000مترمربع



همکاري با مهندسان مشاور سينام از سال 1383
 طراحي ايستگاههاي راه آهن محور تهران رشت  12 ( -ايستگاه) طراحي سايت و مراكز قدرت دانشکده دندانپزشکي دانشگاه تهران -طراحي مجتمع اداري و موزه و خزاين بانك مركزي –  240/000متر مربع



همکاري با مهندسان مشاور آزمايش همکاران از سال 1383
 عضو هيئت مديره و سرپرست بخش تاسيسات طراحي انواع ساختمانهاي مسکوني و وياليي و ادراي (بانك ملي ) و صنعتي طراحي سايت و ساختمانهاي تعاوني زمين شناسي طراحي كارخانه صنعتي آروين سنگ نظنز –  20/000متر مربع طراحي اصالحي پروژه بازار بزرگ ايران –  1/000/000متر مربع طراحي هتل لوتوس تهران –  40/000متر مربع طراحي هتل پروما تهران –  80/000متر مربع -طراحي اصالحي هتل روتانا مشهد –  90/000مترمربع



همکاري با مهندسان مشاور آژند شهر از سال 1386
 طراحي مجتمع مسکوني پزشکان – بندر عباس طراحي مجتمع مسکوني – دربند طراحي مجتمع مسکوني – ديباجي طراحي مجتمع مسکوني تعاوني مديران طراحي مجتمع ورزشي صابرين شاهد – تهران طراحي مجتمع ورزشي شهيد سليماني  -تهران -طراحي زيرساخت پروژه مجتمع تجاري الماس قشم .



همکاري با مهندسان مشاور آتك از سال 1387
 طراحي مجتمع فرهنگي شهر جم در عسلويه  20000 -متر مربع همکاري با شركت اتکينز انگلستان در پروژه پديده شانديز –  1/000/000متر مربع طراحي فاز يك و فاز دو زيرساخت پروژه پديده شانديز -طراحي فاز دو بخش سرويس آپارتمان پديده شانديز –  130/000متر مربع



همکاري با مهندسان مشاور نقش جهان پارس از سال 1389
 طراحي فاز دو ساختمانهاي خدماتي شهر آفتاب (نمايشگاه بين المللي) –  15/000متر مربع طراحي فاز دو مركز همايش شهر آفتاب (نمايشگاه بين المللي)–  30/000متر مربع -طراحي فاز دو هتل الروضتين كربال –  70/000متر مربع



همکاري با مهندسان شركت پروژه از سال 1389
 طراحي فاز يك و دو ساختمان مركزي شهرداري منطقه  5تهران –  10/000متر مربع طراحي فاز يك و دو مجتمع تجاري ميدان امام در قم –  130/000متر مربع -طراحي فاز يك و دو ساختمان مركزي بنياد شهيد تهران –  70/000متر مربع
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