مهندس علی تبار
سوابق کاری
 -1مهندسين مشاور ايمن سازه فدك ،مشاور ارشد و عضو هيئت مديره ،از مهر 1388تاکنون ،اهم فعاليتها:
 مديريت پروژه مرمت و استحكام بخشی مناره مسجد النخيله در حرم ذوالكفل نبی (ع) در عراق،
 مديريت پروژه طراحی و اجراي حسينيه امام زينالعابدين (ع) در استان حله عراق،
 مديريت پروژه طراحی سازه مجتمع علوم دينی و حسينيه نجف  1و  2در عراق،
 مديريت پروژه در مديريت طرح مقاومسازي ساختمانهاي مهم وزارت کشور ،آتشنشانیها و مراکز امدادي،
 مديريت پروژه در مديريت طرح مقاومسازي ساختمانهاي دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.
 مديريت پروژه طراحی ساختمان مرکز مديريت بحران کرمان و موزه زلزله کرمان.
 -2دفتر نظام فنی و اجرايی معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از خرداد  1379تا شهريور :1388
 مدير بخش تدوين ضوابط و معيارهاي فنی و کاهش خطرپذيري ناشی از زلزله از خرداد ماه  1382تا شهريورماه 1388
 کارشناس مسئول گروه عمران و معماري از خرداد  1379تا ارديبهشت ماه 1382
 -3شرکت پارس صنعت ،مسئول بخش سيويل و سازه دفتر فنی در پروژههاي طرح و ساخت خط توليد و صادرات اوره و گوگرد دانهبندي شده در مجتمع پتروشيمی
رازي ماهشهر – ارديبهشت  1378تا خرداد 1379
 -4شرکت صنايع الكترونيک زعيم ،مسئول بخش سازه در قسمت طراحی مهندسی در پروژههاي طراحی و ساخت انواع دکلهاي مخابراتی مهاري و خودايستا – از
تير ماه  1375تا ارديبهشت 1378
 -5شرکت کوبان کاو کارشناس و کارآموز بخش مصالح براي پروژه سد بتن غلتكی جگين – از تيرماه  1376تا شهريور 1377
تجربيات ويژه

 مديريت و راهبري پروژههاي مطالعات مقاومسااازي ساااختمانهاي دولتی مهم ،تأساايسااات زيربنايی و شااريانهاي حياتی کشااور در معاونت برنامهريزي و نظارت
راهبردي رياست جمهوري،
 همكاري در تدوين بيش از  100عنوان از دستورالعملها و آييننامههاي فنی و مديريتی کشور،
 عضو کميته ملی تدوين و بازنگري دستورالعملهاي بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود،
 همكاري با  UNDPدر پروژه ارتقاي ظرفيتهاي مديريت بالياي طبيعی از سال  1385تا ،1388
 همكاري با  UNESCOدر پروژه بازسازي و مرمت حرم امامين عسگرين (ع) در سامرا از  2008تا ،2011
 همكاري در طرح ايجاد مرکز منطقهاي مديريت بالياي طبيعی مبتنی بر فناوري هاي ارتباطات ،اطالعات و فضاااايی در منطقه آسااايا و اقيانوسااايه وابساااته به
،UNESCAP
 مديريت برگزاري دورههاي آموزشی «مديريت بحران زلزله» در کشور ژاپن با همكاري  ،JICAاز  2004تا ،2008
 همكاري در طراحی و راهاندازي پرتال ملی بالياي طبيعی کشور،
 همكاري در پروژه تحليل خطر لرزهاي کشور،
 همكاري در تدوين نظام فنی اجرايی کشور.

