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 زادیمهندس بهبود بهی

 شمسیهجری 1338متولد سال 

 

 :سوابق تحصیلی

  دارای گواهینامه پایان دوره( کنترل پروژهp.m. Book از ) لندنامپریال کالج 

 عضو پیوسته انجمن متخصصین ایران 

 های مدیریت پروژهدوره دارای گواهینامه پایان دوره 

  مکانیک سیاالت از دانشگاه صنعتی شریف یرشته مهندسدارای گواهینامه کارشناسی 

  های تخصصی نظارت جوشکاریدورهدارای گواهینامه 

 

 ریتی: یمدکاری و سوابق 

 مدیر فنی شرکت فسیلیت 

  آالت شرکت چرخش یدک )ولوو(قطعات ماشینمدیر فنی 

 المللی توسعه مهندسی و مهندسی پارسسرپرست کارگاه شرکت بین 

 پارس جنوبی( 8و  7، 6و  1فازهای های مسکونی معاون شهرک( 

  مدیر تجهیز کارگاه صنعتOIEC  10و  9پارس جنوبی فاز 

  اراک )شرکت مانا( هزار تنی آلومینیوم 110مدیر پروژه و سرپرست کارگاه پروژه 

 بنیاد مستضعفان(وابسته به ساز )معاون فنی اجرایی شرکت آتی 

 ( بنیاد مستضعوابسته به معاون اجرایی شرکت دی)فان 

 معاون اجرایی و فنی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران 

 گذاری و توسعه جزیره کیشمدیرعامل شرکت سرمایه 

 کیش زیستعضو شورای محیط 

 مدیره شرکت خدمات کشتیرانی کیشعضو هیئت 

 عضو کمیته درآمدهای پایدار سازمان منطقه آزاد 

 1394و  1393های در سالکیش ونقل هوایی و دریایی رییس کمیته حمل  

 1394و  1393های رییس اسکان و خدمات رفاهی کیش در سال 

 مدیرعامل مجتمع معادن مس تکنار 

 مقام مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در منطقه ویژه اقتصادی سهالنقائم 

 مقام مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایرانقائم 
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 :های انجام شدهبرخی از پروژه

 پارس جنوبی 8و  7، 6هزار نفره مسکونی )کمپ یک( جهت فازهای  7نوسازی کمپ و  بازسازی 

 پارس جنوبی 8و  7، 6هزار نفره مسکونی )کمپ دو( جهت فازهای  3برداری کمپ شروع، اتمام، تجهیز، تحویل و بهره 

 پارس جنوبی 8و  7، 6( جهت فازهای سههزار نفره مسکونی )کمپ  2برداری کمپ شروع، اتمام، تجهیز، تحویل و بهره 

 عسلویه اعم از ساختمانی، برقی و مکانیکی 10و  9در ارتباط با ساخت فازهای  هاه امور مرتبط به تجهیز کارگاهکلی 

 پارس جنوبی 8 و 7، 6های شرکت مانا در فارهای مدیریت در اصالح پروژه 

  سازی اراکمینیوموپروژه کارخانه آل برداریبهرهاتمام، تحویل و 

 برداری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرتجهیز و بهره ،شروع، اتمام 

 و تحویل خوابگاه اساتید دانشگاه علوم و فنون خرمشهر اتمام، تجهیز 

  رنیان در اتوبان ارتش تهرانتجاری پطبقه پارکینگ طبقاتی و مجتمع  9اتمام، تجهیز و تحویل 

 واقع در اتوبان ارتش تهران 2ساز های چهارگانه آتیاتمام، تجهیز و تحویل برج 

 ساز در عسلویهاتمام، تجهیز و تحویل مجتمع مسکونی آتی 

 جم مراغهمتری مجتمع جام 700برداری پل اتمام، تجهیز، تحویل و بهره 

  جم مراغهو دو پروژه جاماتمام، تجهیز و تحویل بازارهای سنتی یک 

 ساز اوین تهرانشروع، اتمام، تجهیز و تحویل مجتمع آموزشی و ورزشی آتی 

 مدیریت در روند اجرایی پروژه بازار مبل همدان 

 ساز اوینخانه مرکز مجتمع آتیاصالح سیستم تصفیه 

 هکتار بوستان والیت )منطقه شرکت دی( 30برداری از شروع، اتمام، تحویل و بهره 

 ترین گاوداری صنعتی کشور در باغ ملک خوزستانمدیریت در روند اجرایی بزرگ 

 خمینی)ره( تهرانمدیریت در روند اجرایی پل مکانیزه فرودگاه امام 

  های کهریزک تهرانپلمدیریت در روند اجرایی 

 شمال )منطقه شرکت دی(-مدیریت در روند اجرایی آزادراه تهران 

 برداری از پروژه باغ موزه قصر تهرانهاتمام، تجهیز، تحویل و بهر 

 آباد تهرانجمهوری اسالمی ایران واقع در اراضی عباسبرداری از پروژه پرچم اتمام، تجهیز، تحویل و بهره 

 آباد تهرانالمقدس واقع در اراضی عباسهای بتنی پانارومای بیتاتمام عملیات سازه 

 آباد تهرانر اراضی عباسمدیریت در روند اجرایی باغ کتاب تهران واقع د 

 ای خاوران تهرانبرداری از مرکز تئاتر حرفهاتمام، تجهیز، تحویل و بهره 

 موسیقی تهرانموزه برداری استودیو اتمام، تجهیز و بهره 

 برداری از باغ خسروشاهی در جمارانشروع، اتمام، تجهیز ، تحویل و بهره 

 باغ امیرسلیمانی در جمارانبرداری از شروع، اتمام، تجهیز، تحویل و بهره 

 برداری از موزه شهید بهشتی در تهران )منزل شخصی شهید(شروع، اتمام، تجهیز، تحویل و بهره 

 مدیریت در روند اجرایی مرکز فرهنگی، ورزشی و تجاری البرز واقع در بلور محک تهران 

  تهرانمدیریت در روند اجرایی و اتمام مجتمع تجاری فرهنگی مرکز تئاتر سنتی 

 مدیریت در روند اجرایی پروژه مرکز فرهنگی، ورزشی و تجاری رضوان خیابان شمشیری تهران 
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 :گذاری کیشت توسعه و سرمایهکدر سمت مدیرعامل شر های انجام شدهبرخی از پروژه

  هکتار فضای پارکی و سبز 200ایجاد بالغ بر 

 برداری از پارک شهر کیشتکیل، تجهیز ، تحویل و بهره 

 برداری از پارک خانواده )مینا(شروع، اتمام، تجهیز، تحویل و بهره 

  ،و اتمام باغ راه ایرانی اجراطراحی 

 برداری از بوستان هور از کلبه هور تا کشتی یونانیشروع، اتمام، تجهیز و بهره 

 هزار مترمکعبی فاضالب کیش 10خانه برداری از تصفیهتکمیل سازه، تجهیز، تحویل و بهره 

 های انتقال فاضالب شهری کیشبرداری از ایستگاهیل، تجهیز و بهرهتکم 

 برداری از ترمینال جدید بندرگاه کیشتکمیل، تجهیز و بهره 

 کاری مصلی بزرگ کیشتکمیل سازه و سفت 

  مرکز آموزشی در کیش 40بازسازی و نوسازی بیش از 

  مورد اصالحی هندسی معابر 10اجرا و اتمام بیش از 

  ،بعدی کشتی یونانیبرداری از نمایش سهتجهیز و بهرهساخت 

 ترین پرده نمایش ایران در کشتی یونانیبرداری از بزرگساخت، تجهیز و بهره 

 آوری و سیستم دفع زباله در کیشساماندهی در جمع 

 های ساختمانی کشور در کیشایجاد اولین سایت بازیافت نخاله 

 یدان سنایی کیشبرداری مطراحی، ساخت، تحویل و بهره 

  مورد نورپردازی ویژه شهری در کیش 30طراحی و اجرای بیش از 

 ساخت و تحویل ساختمان ستاد مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی کیش 

 بازسازی و نوسازی اماکن ورزشی 

 مجموعه مدارس الغدیر( تغییر و تحول در نظام آموزشی( 

 خارجی فرودگاهی کیش های داخلی وبازسازی و نوسازی ترمینال 

 تعویض و اصالح بازوی شرقی بندرگاه و جداسازی محل تخلیه و بارگیری مصالح ساختمانی و ایجاد مسیر مجزا در بندرگاه کیش 

 ارک )به عنوان گلوگاه ورود دریایی به کیش(ساماندهی بندر چ 

  چارکترمیم و بازسازی بازوهای بندر 

 الیروبی بندر چارک 

  نمایشگاه تخصصی و غیرتخصصی در کیش 25برگزاری بیش از 

 های مختلف کشوریها رویداد ورزشی در رشتهبرگزاری ده 

 زیست، ایمنی و بهداشتسیستم مدیریت کیفیت، محیطدر های ایزو اخذ گواهینامه 

 تر شدن فروش امالک و اراضی در کیشها مزایده فروش امالک و اراضی جهت هرچه شفافبرگزاری ده 

  های ساحلی و توریستیدکات و غرفهساماندهی 

 جامپینگ در کیشایجاد اولین بانجی 

 های جدیداالحداث در کیشرکهمعابر ش تهای فاضالب و نیز ساخایجاد و تکمیل شبکه 

 ایجاد سامانه الکترونیک شهرسازی با قابلیت تحت وب قرار گرفتن از صدور پروانه تا پایان کار در شهرسازی کیش 

  درصد 50اجرایی اسکله جزیره هندورابی و مدیریت اجرایی آن تا پیشرفت فیزیکی شروع عملیات 

  درصد 50شروع عملیات اجرایی فرودگاه جزیره هندورابی و مدیریت اجرایی آن پیشرفت فیزیکی 

 های دسترسیفضای سبز هتل و راه بازسازی و نوسازی هتل هندورابی و طراحی و ایجاد 
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  رجوع(گیری رضایتمندی مشتریان )تکریم اربابهپایش و اندازسیستم مدیریت 

 ارزیابی و عملکرد مشتریان( سیستم مدیریت بررسی شکایات مشتریان( 

 کن در جزیره هندورابیشیرینایجاد سایت آب 

 کن و هتل بزرگ جزیره هندورابیشیرینتولید برق در جزیره هندورابی جهت آب 

 گذاری و توسعه کیشایهگذاران مرتبط با شرکت سرمحمایت از سرمایه 

 وری هر چه بهتر از اراضی بزرگ جزیره کیش.برداری از یک پروژه خدماتی و دو پروژه مسکونی به علت بهرهمشارکت در ساخت و بهره 

 بازسازی و نوسازی معابر داخلی بندرگاه کیش 

 ساماندهی انبارهای بندرگاه جزیره کیش 

 

 مجتمع معادن مس تکنار:در سمت مدیرعامل  های انجام شدهبرخی از پروژه

  تن در سال 3000کنسانتره در سال به تن  600از افزایش تولید 

  برابر 2.5نوسازی، بازسازی و نیز افزایش ظرفیت کارخانه به میزان 

 که با موفقیت به انجام رسید 141رفت از بحران ماده جهت برونریزی مالی برنامه 


