
 

 میر علی خادم موسوی
 BIMمدیریت 

 در باره من

توان رهبری باال، کار گروهی وهم افزایی از ویژگی های من می باشد. در سه شرکت رویه کار را 

سیستم قیمت دهی  اطالعات ساختمان ارتقا دادم.  از حالت سنتی به استفاده از متد مدلسازی

سه شرکت اجرا کردم، کاهش  اتوماتیک برای پروژه ها و سفارش اقالم را به صورت اتوماتیک در

زمان طراحی و اجرا در اکثر پروژه های اجرائی ما کامالً مشهود بود. تصفیه خانه شهرک صنعتی 

رتبه پنجم بین چهار هزار و هشت صد مدل موجود  nl360www.Bldng.عباس آباد در وبسایت 

 شده است.

www.sazesetorgiranian.ir 

09123272402 

Ali_Moosavi_ec@yahoo.com 

تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، ساختمان ماد، 

  41، شماره 3بلوک 

 تحصیالت  اطالعات تماس
 30/16معدل  تهران  ، ، دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی مهندسی عمران 87-91

 30/17 تهران، دانشگاه امیرکبیر،  کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت 92-94

 

 تجربیات کاری

 مهرآوان زیست،  خانه و خطوط آب کارشناس طراحی تصفیه، 91-92

 ، لیروک صنعتمدیر مدلسازی اطالعات ساختمان، 92-95

 ، کیاایدهمدیر مدلسازی اطالعات ساختمان، 94-96

 ، سازه سترگ ایرانیانمدیر مدلسازی اطالعات ساختمان، 93-96

 آشنایی نرم افزاری 

 نرم افزار تسلط
 Autodesk Revit عالی

Architecture 

 Autodesk Revit عالی

Structure 

 Autodesk Revit MEP عالی

 Revit Families عالی

 Autodesk Naviswork عالی

Manage 

 Lumion عالی

 

 نرم افزار تسلط
 Autodesk Showcase عالی

 VBA عالی

 M.S.Project عالی

  Excel عالی

 ICDL عالی

 Worldpress عالی

 

 مهارت ها

 مدیریت پروژه

 
 نویسی رایانهبرنامه 

 
 مدلسازی اطالعات ساختمان

 
 مدیریت قراردادها

 
 متره و برآورد

 
 زبان ها خارجی

 

English 

 

 افرسی

 

 عریب

 

http://www.bldng360.nl/


 

(+98) 912 32 72 402 

(+98) 21 6603 12 30 

Ali.moosavi.ec2@gmail.com 

No. 41, 4th floor, Unit 13, M.A.D 

Apartment, Akbari BLVD, Azadi 

St., Tehran, Iran 

 

I am Ali Mousavi and I work as a BIM manager. I am a highly skilled worker with 

high research ability. I am always in a group work and I am recognized as a leader, 

not a manager. 

Age 28 

Marital status 

 
Single 

  

 

 

 

Master science degree 

September 25, 2013 

Amirkabir University of technology 

Civil Engineering, Construction Manager 

Bachelor science degree  

January 4, 2009 

ShahidBehesti University Civil engineering 

 

 

Year Title Company 

2015-2018 
 

BIM Manager  
 

Saze Setorg 
Iranian 

2016-2017 
 

BIM Manager  
 

Kia idea 
 

2013-2016 
 

BIM Manager 
 

Lirok Sanat 
 

2011-2013 Design Expert  Mehrvanzist 
 

2011-2011 Sale Expert Raad Charity 

 

 

Skills Level 
BIM Manager Advance 

Autodesk Revit Advance 

Autodesk Naviswork Advance 

Autodesk Showcase Advance 

Clash Detection Advance 

Lumion Advance 

PMP, PMBOK, Advance 

 

Skills Level 
Estimator Advance 

Clash Detector Advance 

Coordinator Advance 

ICDL Advance 

Visual Basic Advance 

C#, C++ Advance 

SWOT CHART Advance 

 



 پروژه های مدل شده تصاویر بعضی 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت لیروک صنعت

 شرکت کیا نگرش PMBOKکنترل کیفیت براساس استاندارد 

 BIMمسلطه به کنترل، برنامه ریزی وپایش پروژه های عمرانی براساس طراحی سامانه های اینترنتی و 

 در پروژه های عمرانی PMISسازمانی و  ERPمسلط به طراحی انواع 

 PRINCE 2 و PMBOK مسلط

 در شرکت کونال PMOکارشناس 

 مسلط به مدیریت تعمیر و نگهداری ساختمانها

 مسلط به مدیریت دارائی ها

 یک پروژه هامسلط به مدیریت استراتژ

 ه شهید شهریاری دانشگاه امیرکبیرمدیریت استراتژیک پروژ

 

 



÷ 

 گزیده  و نمونه ای از سوابق مدل سازی اطالعات ساختمان

 متر مربع 884با زیربنای  عباس آباد صنعتی شهرک تصفیه خانه استحصال پساب 

 

  متر مربع 1800ساختمان شهید شهریاری با زیربنای مدلسازی اطالعات 

  متر مربع 2000با زیربنای  تفریحی کیش –گردشگری  –مجتمع اقامتی مدلسازی اطالعات 

  متر مربع 67000با زیربنای  بیمارستان فرهیختگانمدلسازی اطالعات 

 متر مربع 4200با زیربنای  مدلسازی اطالعات پروژه اداری جامی 

  متر مربع 10000مدلسازی اطالعات ساختمان سالوت با زیربنای 

  جم یشرکت بافندگمدلسازی اطالعات 

  اطالعات سایت پوست بیمارستان مطهریمدلسازی 

  مدلسازی اطالعات سایت توزین شرکت داروسازی امین 

  دارو انیروشرکت داروسازی  شگاهیآزما تیسامدلسازی اطالعات 

  شرکت داروسازی امین  تبلت کانترمدلسازی اطالعات سایت 

  نیتأم نیکاسپی شرکت داروسازی آمپول ساز نیکاسپ تیسامدلسازی اطالعات سایت 

  ی شرکت داروسازی ساری قیتزرمدلسازی اطالعات سایت 

  ی شرکت داروسازی داروپخش قیتزرمدلسازی اطالعات سایت 

  بهشت زهرا یتعاونشرکت  ساختمان صدفمدلسازی اطالعات 

 شگاهیبخش آزما -ریداروپخش و برآورد مقاد یداروساز یسازه و معمار یمدلساز 

 بخش آزمایشگاه -رویان و برآورد مقادیر  مدلسازی سازه و معماری داروسازی 

  بخش ورودی مهمان -مدلسازی سازه و معماری داروسازی امین و برآورد مقادیر 

  2و1بخش  -مدلسازی سازه و معماری داروسازی امین و برآورد مقادیر و طراحی کانال کشی و برآورد مقادیر 

 بخش فیلینگ -ادیر مدلسازی سازه و معماری داروسازی پیشتازطب و برآورد مق 
 



Project BIM Manager at Paisa 

Project Manager and Project Controller at Civil Center, Real Estate and Building office Islamic 

Azad University 

 Create Operation and Maintenance Web Application BIM Base at Center Civil, Real Estate and 

Building office Islamic Azad University for Five Thousand Asset 

 BIM Manager at Shahriary Project. 

BIM Manager at Kish complex projects. 

BIM Manager at Farhikhtegan Hospital project. 

I'm involved as BIM Manager in this Project: 

Salut  

Jam Factory 

Motahary Hospital 

Pharmaceutical industry: 

Hakim 

Darupakhsh 

Royan Daroo 

Amin 
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