
 
  

 

 

 

  

 میر علی خادم موسوی
 مدرییت ربانهم رزیی و سیستم اه

 اختمانمدرییت یکپارهچ رب پاهی مدلسازی اطالعات س
WWW.PMBIM.IR 

WWW.BAYABIM.IR 

WWW.SAZESETORGIRANIAN.IR 

 درباره من

 توان رهبری باال، کارگروهی و هم افزایی، تغییر رویه های سنتی به روش های نوین مبتنی بر تکنولوژی

آموزش به نیروهای مرتبط، نگاه سیستماتیک و فرآیند محور، تفکر استراتژیک، توان ارائه و 

 نفر مخاطب در کنفرانس بین المللی مدلسازی اطالعات ساختمان 500سخنرانی)سخنرانی در مقابل بیش از 

 وضعیت تأهل: مجرد

 12/12/1368متولد: 

 برگزیده سوابق کاری
 ، شرکت مهرآوان زیستراندسی عمکارشناس مهن،  91-92

 ، لیروک صنعتمدیر مدلسازی اطالعات ساختمان، 92-95

 ایده( شرکت ایده گستر)کیا، مدیر مدلسازی اطالعات ساختمان، 94-96

 سازه سترگ ایرانیان، مدیر مدلسازی اطالعات ساختمان، کنون، -93

 دانشگاه آزاد اسالمی تمستغالو  امالک عمرانی، ، مرکزمعاونت برنامه ریزی و سیستم ها 97-98

 ، تأمین مسکن فرهنگیانمدیر برنامه ریزی و سیستم ها، 98-1400

 کنفرانس بین المللی مدلسازی اطالعات ساختمان ،عضو شورای سیاست گذاریکنون،  -96

 شرکت مهندسی توسعه فناوری بایابیم ،ریاست هیئت مدیرهکنون، -97

 )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(انجمن علمی مدلسازی اطالعات ساختمان ،عضو هیئت مدیرهکنون، -99

 سکن و شهرسازیمشاور مرکز تحقیقات راه، م دپارتمان مدیریت ساخت و پروژه،  کنون،-98

 

 

 تحصیالت

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

 30/16معدل دانشگاه شهید بهشتی تهران، دسی عمران، کارشناسی مهن 87-91

 )کمال( 90/19، معدل مدرسه کوثر ،دیپلم ریاضی 84-90

 95/19معدل مدرسه مفید ،  مقطع راهنمایی 80-84

 

 نرم افزارها مهارت ها
 و...( SWOT ،PESTLE) تحلیل بر پایه هوش مصنوعی تدوین استراتژی سازمانی

 PMBOKمسلط به استاندارد ، ( BPMN2استاندارد ) سازمانی فرآیند های تدوین 

 PMIS ،Building Information Modeling برنامه ریزی و کنترل پروژه بر پایه

 Building Information Modeling مدیریت یکپارچه پروژه بر پایه مدلسازی اطالعات ساختمان

نکاران، مدیریت انبار، شفافیت انتخاب پیماسامانه ، اتوماسیون اداری،  DCC ایجاد سیستم های بایگانی مستندات الکترونیک
 . ERPو  BSCو مسلط به مانیتورینگ مدیریت خرید مصالح، فرآیند های کاری 

و ساخت و ساز ناب، مدیریت نور و انرژی، بررسی  مدیریت بودجه و جریان وجوه نقدی برپایه مدلسازی اطالعات ساختمان
 بر اساس ساخت )صنعتی، پزشکی، مسکونیمسلط به نگهداشت  BRIAMو  LEED وسعه پایدار بر اساس استاندارد هایت

 (استاندارد

 و مدیریت ریسک تهیه مطالعات امکانسنجی اقتصادی، فنی و زیست محیطی

 .تهیه گزارشات کنترل پروژه 

09123272402 

Ali.moosavi.ec2@gmail.com 

 

 تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری،

41شماره  3ساختمان ماد، بلوک   

https://www.linkedin.com/in/sazesetorg 

 

 زبان خارجی

 انگلیسی

 عربی

 فرانسه
SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities and threats 

analysis) 

A PESTLE analysis is a tool used to gain a macro picture 

of an industry environment. PESTLE stands for Political, 

Economic, Social, Technological, Legal and 

Environmental factors 

A project management information system (PMIS) is the 

logical organization of the information required for an 

organization to execute projects successfully. A PMIS is 

typically one or more software applications and a 

methodical process for collecting and using project 

information. 

DCC (Document Control Center) 

BPMS (Business Process Management Software) 

ERP (Enterprise Resource Planning) 

 مقاالت داخلی

،پیاده سازی فرآیندی مدلسازی اطالعات ساختمان در سازمان جهت دستیابی به ساخت 1399خادم موسوی، میرعلی و هادی پور، نیلوفر،

 5https://civilica.com/doc/113606،تهران، (BIM)اختمانو ساز ناب،سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطالعات س

http://www.pmbim.ir/
http://www.bayabim.ir/
mailto:Ali.moosavi.ec2@gmail.com
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 مهارت ها نرم افزارها

 افتخارات بدست آمده

 BLDNG360.comکسب رتبه ششم در وبسایت 

تصفیه خانه  نمدلسازی اطالعات ساختماسخنرانی در کنفرانس بین المللی زیرساخت های شهری سوئد )

 استحصال آب صنعتی از پساب تولید شده تصفیه خانه شهرک صنعتی عباس آباد(

 ره اولختمان دومدلسازی اطالعات سا در کنفرانس بین المللی سخنران اصلی

 دومره ختمان دومدلسازی اطالعات سا در کنفرانس بین المللی سخنران اصلی

 سومره ختمان دومدلسازی اطالعات سا در کنفرانس بین المللی سخنران اصلی

 چهارمره ختمان دومدلسازی اطالعات سا در کنفرانس بین المللی مدیریت پانل

 میلیون متر مربع دارائی دانشگاه آزاد اسالمی 10ایجاد سامانه نگهداشت برای 

 کسب رتبه اول ارائه در کنفرانس بین المللی ساختمان

 استرالیا OPEN BIMکسب رتبه برتر از مسابقه 

 LOD 500انجام مدلسازی اطالعات ساختمان با 

 BEP (Employer’s Information Requirement & BIM Execution Plan)و  EIRتدوین سند 

 BIP (BIM Implementation Plan)تدوین سند 

 عضو کمیته صنعت چهارمین کنفرانس بین المللی ساختان 

 یته استراتژی شرکت رکن سازهریاست کم

 شرکت رکن سازه تدوین فرآیند هاییته ریاست کم

 استرالیا OPEN BIMریاست کمیته برگزاری مسابقه 

 مشاور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در زمینه پیاده سازی سامانه مدیریت ریسک

 انمتمدلسازی اطالعات ساخمشاور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در زمینه پیاده سازی 

 یشرکت آمن در پیاده سازی مدلسازی اطالعات ساختمان در بیمارستان ثالث بابا جانمشاور 

 در پروژه نمک آبرود شرکت حصر فضا BIMپیاده سازی مدیریت یکپارچه پروژه مبتنی بر 

 

 

نرم افزار تسلط نرم افزار تسلط

Autodesk Revit Architecture عالی Microsoft Project عالی

Autodesk Revit Structure عالی Excel عالی

Autodesk Revit MEP عالی ICDL عالی

Revit Families عالی Wordpress عالی

Autodesk Naviswork Manage عالی PMIS عالی

Lumion عالی Asset Information Management عالی

Autodesk Showcase عالی BIM Cloud عالی

Visual Basic for Aplication عالی BIM 360 عالی

Balance Score Card عالی Autodesk InfraStructure عالی



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اده ای کشورسازمان راه و حمل و نقل ج دفتر امور پیمان های در ریاست کمیته استرتژی

 کشوراده ای سازمان راه و حمل و نقل ج دفتر امور پیمان های در تدوین فرآیند هاریاست کمیته 

تر امور دف در پیاده سازی مدیریت یکپارچه ساخت بر اساس مدلسازی اطالعات ساختریاست کمیته 

 اده ای کشورنقل جسازمان راه و حمل و  پیمان های

 شرکت مهندسی پایسا  BIMمدیر فنی پروژه های 

 تضعفان(مس     مشاور برنامه ریزی پیاده سازی مدلسازی اطالعات ساختمان در شرکت ونک پارک )بنیاد

     )بنیاد هاناصف      و مسکن  مدلسازی اطالعات ساختمان در هلدینگ عمرانمشاور برنامه ریزی پیاده سازی 

 مستضعفان(

متر  900 یسازی اطالعات ساختمان در  تصفیه خانه پساب صنعتی شهرک صنعتی عباس آباد با زیر بنامدل

 مربع

 ساختمان شهید شهریاری دانشگاه امیرکبیر تهرانسازی اطالعات ساختمان در  مدل

 متر مربع 2000مجتمع اقامتی گردشگری کیش با زیر بنای سازی اطالعات ساختمان در  مدل

 متر مربع 7000 در محمود آباد  13ساحل  عمجتمسازی اطالعات ساختمان در  مدل

 متر مربع 14000  4مجتمع یاس سازی اطالعات ساختمان در  مدل

 بافندگی جمعسازی اطالعات ساختمان در  مدل

 متر مربع در سرخرود 10000سالوت با   مجتمعسازی اطالعات ساختمان در مدل

 سایت پوست بیمارستان مطهریسازی اطالعات ساختمان در  مدل

 سایت توزین شرکت داروسازی امینسازی اطالعات ساختمان در  مدل

 آمپول سازی شرکت دارو سازی کاسپین تأمین سازی اطالعات ساختمان در  مدل

 بخش تزریقی داروسازی دارو پخشسازی اطالعات ساختمان در  مدل

 انجام امور خیریه در خیریه رعد

 م در سازمان برنامه و بودجه کشور دفتر نظام فنی و اجرائیمشاوره پیاده سازی بی

 

 

 

 

 

 

 افتخارات بدست آمده



 

(+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  

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 

 

a.mousavi
Typewritten text
32


	cv.pdf (p.1-3)
	Untitled1.pdf (p.4)

