
 

 
 

  پژوهشی وآموزشی اجرایی ، رزومه 

  بوده و  1355صادره از بندرانزلی و متولد  1062اینجانب رضا زحمتکش فرزند محمد حسن به شماره شناسنامه

 وضعیت تحصیلی اینجانب به ترتیب اخذ مدرک به صورت ذیل می باشد :

 تحصیلشهر محل  تاریخ اخذ مدرک محل تحصیل رشته تحصیلی مدرک تحصیلی ردیف

 انزلیبندر 1374 دانشوران)پیام دانش(مدرسه  ریاضی فیزیک دیپلم 1

 اهواز 1378 دانشگاه شهید چمران اهواز عمران آب کارشناسی 2

 بابل 1382 دانشگاه مازندران عمران محیط زیست کارشناسی ارشد 3

رتبه اول ، در مقطع کارشناسی رتبه اول و در مقطع کارشناسی * الزم به توضیح است که اینجانب در مقطع دیپلم )معدل کل( در بندر انزلی 

 ارشد رتبه ممتاز را کسب نموده ام.

 

 (تا کنون 1379از سال )خالصه سوابق اجرایی

 تا کنون 1399مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرانزلی از اسفند  رئیس 

 1399- 1398 .مدیر گروه عمران موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی شعبه رشت 

 1396-1394 .مدیر اداره ارزیابی آموزشی، سنجش و تحصیالت تکمیلی 

 1391 شگاه علم و فرهنگ شعبه رشت.قائم مقام ریاست دان 

 1394-1389 شگاه علم و فرهنگ شعبه رشت.مدیر گروه عمران دان 

  1389-1388 .رشتاستاد راهنما در گروه عمران دانشگاه علم و فرهنگ شعبه 

---------------------------------------------------------------------- 

 همکاری با شرکت مهندسین مشاور ژرفا نقش محیط در پروژه های مربوط به ابنیه و روسازی راه. 

  مهندسین مشاور شهرآب خزر.معاونت فنی شرکت 

  سین مشاور شهرآب خزر.مهندمدیر پروژه های طراحی آب و فاضالب 

 .کارشناس طراح در بخش شبکه و تصفیه خانه آب و فاضالب مهندسین مشاور شهرآب خزر  

 



 

 پاشاکی الهیجان منطقه از جمله  30بیش از پروژه شبکه جمع آوری ، تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضالب  طراحی، 

 .ب خزرشهر آ مهندسین مشاور، امام زاده ابراهیم و ... ویرمونی آستارا 

 .طراحی تصفیه خانه شهرکهای غرب اهواز مهندسین مشاور شهر آب خزر 

 مهندسین مشاور شهر آب صنعتی انزلی  -طراحی شبکه جمع آوری فاضالب فاز صنعت منطقه آزاد تجاری

  خزر.

 رودسر، آستارا ،  استان گیالن از جمله طراحی شبکه جمع آوری و ایستگاه پمپاژ فاضالب شهرکهای صنعتی

 لنگرود ، آستانه، شفت و ماسال مهندسین مشاور شهر آب خزر.

  صنعتی انزلی مهندسین مشاور شهر  -نظارت بر اجرای تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضالب منطقه آزاد تجاری

  آب خزر.

  سرپرستQC  شرکت تابلیه  8و 7،  6و رابط دفترفنی و اجرا در پروژه ملی پاالیشگاه گازی پارس جنوبی فاز

مختلف بتنی و فلزی جهت نصب تجهیزات پاالیشگاهی ، فلرها ، زیرسازی ها و  پروژه هایاجرای مربوط به 

  .روسازی های مختلف بتنی و قیری و کلیه تاسیسات زیرزمینی

  در بلوکهای تکیه گاهی بدنه سد و حوضچه آرامش شرکت تابلیه 3مسئول اجرایی پروژه ملی سد کارون. 

 گیل بنا ساختمانی مهندس طراح و مجری پروژه های اجرایی شرکت.  

 

 سوابق آموزشی

دروس تکنولوژی بتن، تحلیل  در دانشگاه آزاد بندرانزلی 1385از سال  در دانشگاه آزاد بوشهر و  1384سال  اینجانب     

، اصول مهندسی تصفیه آب و فاضالب و به دلیل سوابق کاری در دروس اجرای ساختمانهای بتنی، اجرای  2و1سازه ها 

س ودر رشت جهاد داشگاهی علمی کاربردی در مرکز 1387از سال ای بتنی و ساختمانهای فلزی و نقشه کشی ساختمانه

، تحلیل و طراحی و اجرای تصفیه خانه آبسیستم های انتقال آب ، ، هیدرولیک آلودگی هوا ،فاضالب روشهای تصفیه 

موسسه آموزش دانشگاه علم و فرهنگ شعبه رشت )در  1388 ازسالو  سازه ها، تکنولوژی بتن، دروس پروژه و کارورزی

اصول مهندسی تصفیه آب و  ،2و1 تحلیل سازه ها دروس مکانیک سیاالت و هیدرولیک، (جهاد دانشگاهی رشتعالی 

 ،، تکنولوژی بتن2و1 روشهای اجرای ساختمان، اجرای ساختمانهای بتنی ،بناهای آبی، هیدرولوژی، استاتیک فاضالب،

علمی  مرکزدر  1399از سال  و و دروس پروژه و کارورزی ، سازه های بتنی2و1ایستایی  ،سیستمهای قالب بندی مدرن 

 مرکزدر و همچنین  و کاربینی دروس تنظیم شرایط محیطی و اقلیمی و کاورزیبندرانزلی  شگاهینجهاد دا کاربردی

 ام.تدریس نمودهرا  و پروژه کار محیط بهداشت و ایمنیرودسر دروس مقاومت مصالح،  شگاهینجهاد دا علمی کاربردی



 

 سوابق دوره های تخصصی و آموزشهای گذرانده شده توسط اینجانب به صورت ذیل می باشد: مورد از چنددر ضمن 

 * الزم به توضیح است که اینجانب در دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی جهت ارتقا پایه نیز شرکت نموده ام.  

 سوابق پژوهشی

 منتشر شدهمقاالت الف( 

که  "مدیریت پویای شبکه های آبرسانی شهری با استفاده از ارزیابی عملکرد هیدرولیکی آنها"مقاله در زمینه  -

 با همکاری دکتر بهرام نوائی نیا استادیار گروه عمران دانشگاه مازندران ارائه گردید. 1382در شهریور 

در  92که مهر  "پیاده راه سازی و تاثیر آن در توسعه خدمات شهری و بهبود محیط زیست"مقاله ای در زمینه  -

 فرانس خدمات شهری و محیط زیست ارائه شد.اولین کن

در  92که اسفند "EBSواکس از بااستفاده درفرآیندتولیدآسفالت انرژی ازاتالف جلوگیری"مقاله ای در زمینه  -

 ارائه شد ی نوین در نگهداشت انرژیسومین کنفرانس بین المللی رویکردها

اصالح شده  قیرهای عملکردی وخواص انرژی ومصرف ختالط دمایا اثرواکسهابر بررسی"مقاله ای در زمینه  -

 .در سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ارائه شد 92که اسفند " پلیمری

 

 نام مرجع ارائه دهنده مدت دوره زمینه آموزشی عنوان

 ساعت 10 دوره اتوکد گواهینامه آموزشی
 شرکت مهندسین مشاور 

 شهرآب خزر

 ساعت 20 آبطراحی  گواهینامه آموزشی
 شرکت مهندسین مشاور 

 شهرآب خزر

 ساعت 15 آموزش آیین نامه ها گواهینامه آموزشی
 شرکت مهندسین مشاور 

 شهرآب خزر

 ساعت 18 نرم افزار صورت وضعیت تکسا گواهینامه آموزشی
 شرکت مهندسین مشاور 

 شهرآب خزر

 نظام مهندسی گیالنسازمان  روز 3 فرایند دوره جوشکاری کارگاه و آزمون تخصصی

 نام مرجع ارائه دهنده مدت دوره زمینه آموزشی عنوان

 دانشگاه گیالن روز 2 شبیه سازی هیدرولیکی هیدرولوژیکی کارگاه آموزشی



 

قیر و کاهش دما و  درعملکرد پارافین و ساسوبیت واکس دوات اثر وفنی اقتصادی مقایسه"مقاله ای در زمینه  -

در سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ارائه  92که اسفند "هزینه تولید آسفالت

 .شد

- P.Aghajani, M.Rahi, R.Zahmatkesh,” Elastic Behavior Characterization of Crumb 
           Reclaimed Rubber Modified Bitumen” 11th International Seminar on Polymer  
           Science and Technology, October 2014, Iran, Tehran 
 

- M.Rahi, P.Aghajani, R.Zahmatkesh,” Investigating the Effects of Mixing Time on  
Rheological Properties of Modified Bitumen Applying Crumb Reclaimed   
Rubber Obtained from Waste Tires by Frequency Sweep Mode” 11th International 
Seminar on Polymer Science and Technology, October 2014, Iran, Tehran 

 
- M.Rahi, P.Aghajani, R.Zahmatkesh,” Effects of nanosilica on Aging, Storage 

Stability and Rheological Properties of Bitumen” The 9th International Chemical 
Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015), 26-28 December 2015, Iran, 
Shiraz 
 

- M.Rahi, P.Aghajani, R.Zahmatkesh, S.Maniei,” Rheological Performance of SEPS 
and Nanosilica Modified Bitumen”The 9th International Chemical Engineering 
Congress & Exhibition (IChEC 2015), 26-28 December 2015, Iran, Shiraz 
 

 و همایش نهمیندر  96که آبان "قیر با الستیک پودر اختالط زمان بر تاثیرگذار عوامل "مقاله ای در زمینه  -

 ارائه شد. شهرسازی و مسکن راه، تحقیقات مرکز-ایران آسفالت و قیر نمایشگاه

 مسابقات کشوریملی،  های برگزاری همایشب( 

 92، آذر  اولین دوره مسابقات استانی چالش جاذبهعضو کمیته داوران و ناظر  -

داوران و هیات اجرایی هشتمین دوره مسابقات ملی بتن کشور عضو شورای سیاستگذاری ، کمیته  -

 94، اردیبهشت 

عضو شورای سیاستگذاری ، کمیته داوری مقاالت ، کمیته علمی همایش و هیات اجرایی اولین  -

 94کنفرانس ملی فناوریهای نوین بتن ، اردیبهشت 

 96دبیر علمی دومین دوره کنفرانس ملی فناوریهای نوین بتن ، بهمن  -

 97، دی دوره مسابقات استانی چالش جاذبهمدیر اجرایی دومین  -

 98صندلی کاغذی، اردیبهشت دوره مسابقات استانی چالش مدیر اجرایی  -

  1400تا  94انجام پروژه طرح روسازی های متخلخل نفوذپذیر و رساندن آن به فاز تولید، سال  -


