
         Curriculum Vitae

Personalia

Achternaam              Sharif
Voornamen               Mohammad
Roepnaam                Mo
Adres                          Olmenwede 42
Postcode                  2993 GG
Woonplaats              Barendrecht
Telefoonnummer       0180- 846902
Mobile mummer         06-49657959  
E-mailards    mosharif3d@gmail.com
Eigen Website            sites.google.com/site/mosharif3d
Geboortedatum          06-09-1954
Geboorteplaats          Teheran (Iran)
Burgerlijke staat        gehuwd
Kinderen                     2
Nationaliteit                Nederlands  
Rijbewijs                     B

Cursussen en Opleidingen

 
Cursussen

Basiscursus Web Design met program Dreamweaver,SKVR Beeld Fabriek  Rotterdam   Juni 2012
Basiscursus autodesk REVIT Architecture,CAD & company,Group Amsterdam                 mei 2011
Basiscursus VAC(voorlichting & adviescommissie voor de woningbouw)- 
werk in de woningbouw                                                                                                        februari en maart 2011
Microstation V8i, Teken Techniek, Rotterdam                                          mei 2010
Inburgeringdiploma, IBG (Informatie Beheer Groep) Rotterdam                april 2009
Nederlandse taal niveau 3 Rijksuniversiteit Groningen, RUG                mei 2008
Nederlandse taal niveau 2 Rijksuniversiteit Groningen, RUG                december 2007
Microstation V8 studio 4D computervisuals Groningen                december 2006
Photoshop 7.0, ICT opleiding en diensten Groningen                februari 2006
Adobe Illustrator, ICT opleiding en diensten Groningen                februari 2006
Adobe Indesign, ICT opleiding en diensten Groningen                februari 2006
Nederlandse taal niveau 1,  Siddeburen                juli 2002
Maatschappij Oriëntatie,  Siddeburen                juli 2002
SAP-90 (bouwanalytisch computerprogramma) 
aan de technische Complex Instituut Teheran                oktober 1993
Auto CAD , Gemeente Teheran                                                                        maart 1993
MS-DOS( Microsoft Disk Operating System)                                                januari 1992
Basis Computergebruik, Gemeente Teheran                                   oktober 1991

Opleidingen

MSc. Stedenbouwkundige (stedelijke en regionale planning) diploma behaald
aan de Teheran Universiteit                 maart 1996*

Aardbevingswetenschap diploma behaald aan het  
Geofysisch Instituut van Teheran Universiteit                 januari 1993
  
Civiele Ingenieur Wegenbouwkunde en Bouwkunde  diploma behaald aan de
Khajeh Nasireddin Tusi Technische Universiteit te Teheran                 juni 1980 *

Associate Degree Wegenbouwkunde en Bouwkunde diploma behaald aan het
Hoger instituut Technicom Teheran                 februari 1975 *

Opleiding Hogeschool te Teheran, afstudeerrichting wiskunde                 september 1973

* Deze diploma’s zijn door NUFFIC (de Nederlandse organisatie voor samenwerking in het hoger onderwijs in Den
Haag) gewaardeerd op het niveau HTO en WO.

mailto:mosharif3d@gmail.com
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtb3NoYXJpZjNkfGd4OjFmN2ViYTlkMWM3NzIzNw
http://sites.google.com/site/mosharif3d/


Profiel 

Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ben flexibel ingesteld, eerlijk en betrouwbaar.  Ik ben innovatief en 
kan nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen ten aanzien van projecten aandragen. Ook ben ik creatief en 
probleemoplossend ingesteld. Dit is te zien in mijn portfolio waarin ik diverse projecten succesvol heb afgerond.  
Door mijn jarenlange werkervaring in het vakgebied als stedenbouwkundige , civiel ingenieur en docent (Perzische 
taal en wiskunde)  ben ik breed inzetbaar op diverse gebieden.
Mijn kwaliteiten en competenties liggen in de volgende beroepen en kan ik ingezet worden als:

 Ontwerper of assistent-ontwerper richting ( bouw, wegenbouw, civiele) 
 3D visualisator
 Stedenbouwkundige ontwerper
 Docent (Perzische taal en wiskunde) 

Werkervaring 

Volksuniversiteit Rotterdam

Aard bedrijf   Rotterdamse Volksuniversiteit
Functie   Docent (Perzische taal )Farsi*
Periode   Vanaf  05-02-2014 tot en met heden 

Functieomschrijving
                   Docent Perzische(Farsi *) taal 

            1-Voor Farsi(Perzisch) beginners
            2-Voor Farsi (Perzisch) gevorderden 
               

VAC Barendrecht

Aard bedrijf Voorlichting& Adviescommissie voor de woningbouw Barendrecht  
Functie Lid en 3D Visualist (op vrijwillige basis)
Periode Vanaf  28-05-09 tot en met heden       
Functieomschrijving

 Als 3D Visualisator heb ik in deze functie een 3D film over ideale seniorenwoning gerealiseerd *                  
 Onafhankelijke organisatie

 VAC- Barendrecht  is het informatiepunt in de gemeente voor woonkwaliteit 
 VAC heeft een integrale visie op de kwaliteit inzake woon -en gebruik
 Alle leden van de Voorlichtingen Advies Commissie zijn vrijwilligers die op professionele wijze geschoold

              zijn in woonkwaliteit
 De leden beoordelen ontwerptekeningen van huur -en koopwoningen op gebruikskwaliteiten en geven 

onafhankelijke adviezen voor betering in de fase van de bouwaanvraag 
 De gewenste wijzigingen kunnen meegenomen worden in het definitieve plan

 Informatie over de 3D film is te bekijken via de volgende link  * 3D film over ideale seniorenwoning
of  download het rapport  van woonkwaliteit onderzoek onder senioren in Barendrecht

Gemeente Barendrecht afdeling Beleid(Stedebouw)

Aard bedrijf Team Strategie van de afdeling Beleid
Functie Stedenbouwkundige 3D planvisualist (stageopdracht)
Periode 01-02-2012 tot  01-05-2012
Functieomschrijving

 2D  tekeningen met software programma Auto CAD
 3D visualisatie met programma Adobe Photoshop en Sketch-up voor uitwerkingsvarianten van de 

gebiedsvisie van gebied 1 in de gemeente Barendrecht

Gemeente Tilburg afdeling Stedebouw

Aard bedrijf Afdeling Stedenbouw van de dienst GOSTB/NW
Functie Stedenbouwkundige 3D planvisualist (stageopdracht)
Periode 12-04-2010 tot en met 12-07-2010
Functieomschrijving

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtb3NoYXJpZjNkfGd4OjE3ZjQ5MDBiNWRkZjE0MTA
http://www.youtube.com/watch?v=O4EfWLYEYVo
http://www.vacpuntwonen.nl/vacpuntwonen/p002605/lokale_sites/barendrecht
http://www.volksuniversiteitrotterdam.nl/cursus/farsi-perzisch-gevorderden
http://www.volksuniversiteitrotterdam.nl/cursus/farsi-perzisch-beginners
http://www.volksuniversiteitrotterdam.nl/cursus/farsi-perzisch
http://www.volksuniversiteitrotterdam.nl/


 2D  tekeningen met software programma microstation V8i 
 3D visualisatie met programma Adobe Photoshop en Sketch-up 

Culturele Stichting Payam te Groningen

Aard bedrijf “Payam” (Culturele Stichting Payam) 
Functie Docent
Periode 2005 tot en met 2008
Functieomschrijving
                                 Docent Perzische(Farsi *) taal 
                          Docent viskunde 

* Farsi wordt ook wel Perzisch genoemd (evenals Iraans, Dari of Tajiki). Het is een officiële taal van Iran, Afghanistan en Tadjikistan.

Gemeente Groningen afdeling Ruimtelijke Planning 

Soort bedrijf  Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken Gemeente Groningen **
Functie  Stedenbouwkundig Ontwerper
Datum 13-04-2005 tot en met 01-08-2008
Functieomschrijving

 Adviseur met betrekking tot GIS (Geografische Informatie Systemen), Stedenbouwkundig onderzoek en 
3D-visualisaties

 Lid projectteam Hoogwaardig Openbaar Vervoer HOV/Tram CS-Zernike en regiotram Groningen Grote 
Markt en Nieuwe Markt

 Beleidsmedewerker Ontwikkeling  Oost-Groningen (Damsterdiep en EKZ) en Stedelijke Ontwikkelingen  
Eikenlaan-Morgenster met bijzondere aandacht voor  inpassing tram ***

 Beleidsmedewerker project ‘Regiotram’, met als specialisme 3D-visualisaties
 3D modellen in Google Earth en op de 3D-Warehouse  zoals:
 (tevens ervaring opgedaan met het 3D-programma ‘Sketch-up’)

Monumenten, oude beeldbepalende bebouwing in Groningen
 Martinitoren en kerk
 Academiegebouw(RUG)
 St.Jozefkerk/Nieuwe Kerk/de Aa-kerk
 Twee watertorens van Groningen

Hoogbouw, nieuwe beeldbepalende bebouwing in Groningen
 Euroborg/stadion FC Groningen
 Groninger Forum
 Kantoor Menzis
 Geplande woontoren Waterknoop

Stedenbouwkundig tot detailniveau en openbaar vervoer
 Verkavelingvoorstellen Meerstad
 Bezonningsschema Nieuwe Markt/Forum
 Spijlenwerk voor beveiliging Martinitoren
 Overdekte fietsenstalling RO/EZ 

Animaties 
 Vogelvluchtperspectief van Groningen 
 Eemskanaalzone (EKZ), mijn visie op oostkant van Groningen
 Enkele geplande tramtrace’s in de stad Groningen
 Interieur parkeergarage Ciboga

Referentie:
 ** voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris Emaar van de afdeling Ruimtelijke Plannen,   
                              t. 050 – 3678 111 of e-mail C.EMAAR@ROEZ.GRONINGEN.NL
       korte portfolio  
       aanbevelingsbrief 
*** Tram en ontwikkeling,in Groningen

Reconstructieopdracht

Functie Wederopbouw van een oud gebouw gebouwd, particuliere opdracht te Groningen
Periode 2004 tot en met 2006 
Functieomschrijving

 Tekeningen van de noodzakelijke veranderingen voorzien 

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtb3NoYXJpZjNkfGd4OmJkNDQ5Y2IyNTI2MGMyOA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtb3NoYXJpZjNkfGd4OjRjMjc3M2I2NTYzNzVmMjg&pli=1
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtb3NoYXJpZjNkfGd4OjZjMzg5NzUxMTZjZDMyYmM
mailto:C.EMAAR@ROEZ.GRONINGEN.NL


 Afbreken en reconstructie van de muren, een deel van het dak, de oude trap enz. 
 Bouw van een nieuwe houten trap  
 Gebouw isolatie , met name het dak 
 Het creëren van nieuwe en grotere ruimte voor de woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamers
 Het betegelen van muren, betegelen vloeren in toilet en badkamerruimte 
 Vloerlaminaat zetten in het huis
 Betimmeringen van binnenruimten zoals ruimten voorzien van kasten
 Renovatie van badkamer, het plaatsen van sanitair en elektra

                       
Teijin Twaron (in opdracht van Akzo Nobel) te Delfzijl

Aard bedrijf  “Teijin  Twaron” (in opdracht van Akzo Nobel) 
Functie Inspectie medewerker
Periode 01-02-03 tot en met 23-04-03    
Functieomschrijving

 Set-up Bibliotheek en Archief Bureau voor Technische Controle in inspectie lokaal 
 Het opstellen van verslagen en tekeningen Controle List en pijpnetwerk systeem in de fabriek 
 Aantal nieuwe controle-instrumenten (pompen en kleppen Devices) controleren t.b.v. leidingen van het 

netwerksysteem in de fabriek 
 Het aanbieden van gereviseerde tekeningen en verzorgen en doorvoeren van technische relevante 

informatie aan collega's in andere sectoren 

Bouwrenovatiebedrijf (eigen ondernemer)

Aard bedrijf Eigen ondernemer
Functie Uitvoerder te Teheran
Periode 1999 tot en met 2000 

Functieomschrijving
 Uitvoerderwerkzaamheden, het coördineren van de herbouw en reconstructie van een appartement 

Projectomschrijving
 Veranderingen laten aanbrengen in alle binnenruimtes van het appartement 
 Het voorzien van betegelen van muren en het betegelen van vloeren en in de sanitairruimten
 De overige ruimten voorzien van vloeren
 Het betimmeren van binnenruimten en voorzien van kasten 
 Renovatie van de sanitairruimten en plaatsen van sanitair en elektra 
 Het aansturen van een bouwteam

Universiteit Teheran

Aard bedrijf De Universiteit van Teheran 
Functie Hoogleraar stedenbouwkunde 
Periode 1996 tot en met 1999

Functieomschrijving
 Het houden van seminars over projecten voor stedelijke ontwikkeling 
 Stedenbouwkundig onderzoek
 Stedelijke onderwijs verzorgen voor examenkandidaten 

        In deze functie heb ik vier boeken gepubliceerd:
 ”Bouwvergunning procedure in de Gemeente Teheran”
 ”A Perspective on Detailed Urban Planning Process”
 ”A Research on Transportation and Traffic in Land use Planning”
 ”Maatschappelijke problemen in grote steden”


Teheran-Noord Autosnelweg bv

Aard bedrijf Teheran -Noord Autosnelweg 



Functie Stedenbouwkundige ontwerper
Periode 1995 tot en met 1999

Functieomschrijving
 Het verzorgen van de ontwikkeling en planning voor de Teheran tot Noord van Iran
 Adviseur met betrekking tot GIS (Geografische Informatie Systemen)en Stedenbouwkundig onderzoek
 Voorbereiding van de luchtfoto's van het gebied  
 Het verzamelen van informatie en kaarten voor de Autosnelweg 
 Voorbereiding van de afwikkeling statistieken 
 Het bepalen van de grenzen voor alle satellietsteden
 Verslag opstellen voor satellietsteden en de Autosnelweg
 Betreffende informatie voorleggen aan de Commissie voor de goedkeuring van de desbetreffende 

provincie Teheran tot provincie Noord van Iran

 Teheran Gemeentehuis 
 
Aard bedrijf Ruimtelijke ordening van Teheran Gemeente 
Functie Assistent Ruimtelijke Planning 
Periode 1984 tot en met 1995
Functieomschrijving

 Assistent Ruimtelijke Planning op het Hoofdkantoor van ‘Artikel 5’ (Teheran Ontwikkeling en Planning) van 
de Hoge Comité Stedenbouw en Iranese  Architectuur  

 Lid van rechtbank ‘Artikel 100’ (tegen illegale verbouwing  en bebouwing ) 
 Hoofd Onderwijskundig Instituut Stedenbouw van Gemeentehuis Teheran
 Leraar beroepsonderwijs ‘Stedenbouwkundige detailplanning’ van Gemeenthuis Teheran 
 Adviseur met betrekking tot GIS (Geografische Informatie Systemen)
 Lid en adviseur van Comité ‘Verkavelingplan’ te Teheran

Uitvoerder (eigen ondernemer)

Functie Uitvoerder te Teheran,de wederopbouw van een oud pand voor een particuliere opdrachtgever
Periode 1983 tot en met 1984 
Functieomschrijving

 Tekeningen van de noodzakelijke veranderingen voorzien
 Het laten afbreken van bestaande muren en wederopbouw van het pand 
 Gebouw voorzien van isolatie en elektra
 Het creëren van nieuwe en grotere ruimte voor diverse leefruimten zoals woon, slaap- en sanitairruimten
 Volledige renovatie van sanitairruimten en het laten betegelen van muren, vloeren van deze ruimten 
 Diverse ruimten voorzien van vloeren en het laten betimmeren van binnenruimten en voorzien van 

opbergruimten

Ministerie van Woning en Stedenbouw

Functie Stedenbouwkundig ontwerper 
Periode 1982 tot en met 1983

Functieomschrijving
 Het verzorgen van de ontwikkeling en planning voor de provincie Teheran 
 Adviseur met betrekking tot GIS (Geografische Informatie Systemen)en Stedenbouwkundig onderzoek
 Voorbereiding van de luchtfoto's van het gebied  
 Het verzamelen van informatie en kaarten voor de satellietsteden 
 Voorbereiding van de afwikkeling statistieken 
 Het bepalen van de grenzen voor alle satellietsteden
 Verslag opstellen voor satellietsteden
 Betreffende informatie voorleggen aan de Commissie voor de goedkeuring van de desbetreffende 

provincie Teheran

Eigen onderneming

Aard bedrijf een eigen bedrijf voeren/ZZP
Functie Constructief ontwerper 



Periode 1982 tot en met 1994
Functieomschrijving

 Analyse van diverse bouwprojecten (bruggen, hoge gebouwen, dammen, keermuren, tunnels, kanalen, 
snelwegen, treinstations, netwerken van pijpleidingen) en andere gebouwen, stedelijke infrastructuur en 
regionale bouw

 Analyse, plannen en berekenen van materialen zoals ijzer, hout, betonnen gebouwen, rekening houdend 
met grondmechanica, fundering, de structuur (balken, kolommen en bracing) wanden en plafonds van de 
verticale belasting of kracht en horizontale kracht (natuurverschijnselen zoals harde wind of een 
aardbeving)

 Voorbereiding van uitvoerende plannen 
 Het verstrekken van kaarten en notebook computers aan de raad ter goedkeuring 

Fars Plan Ltd, eigen onderneming

Aard bedrijf Eigen aannemersbedrijf 
Functie Directeur  
Periode 1981 tot en met 1982
Functieomschrijving

 Afwerking coördineren van een gebouw in Teheran 
 Gasleidingen verzorgen voor acht woongebouwen 

            

Ministerie van Weg en Vervoer te Arak

Aard bedrijf Ministerie van Weg en Vervoer 
Functie Inspecteur  wegenbouw en bouwconstructies 
Periode 1979 tot en met 1981
Functieomschrijving

 Periodieke inspectie van de route van wegen  
 Inspectiekwaliteit van wegen en bruggen  
 Toezicht op de uitvoering van residentiële gebouwen 

Koninklijk Medisch Centrum te Teheran

Aard bedrijf Koninklijk Medisch Centrum
Functie  Constructief ontwerper 
Periode 1978 tot en met 1979
Functieomschrijving

 Building controle berekeningen verzorgen, calculaties verrichten 
 Progres Schema opstellen
 Berekeningen en ramingen maken inzake het volume van de bouw

Centraal Digitaal Postkantoor te Teheran

Aard bedrijf Centraal digitaal postkantoor 
Functie Assistent beton Constructief ontwerper 
Periode  1976 tot en met 1978

Functieomschrijving
 Toezicht op de uitvoering van residentiële gebouwen 
 Building controle berekeningen verzorgen
 Berekeningen en ramingen maken inzake het volume van de bouw
 Inspectie van de bouwkwaliteit van het gebouw 



Semka Consultant Ingenieurs te Teheran

Aard bedrijf  Ingenieursbedrijf
Functie Constructief tekenaar en Assistent Constructief ontwerper 
Periode 1975 tot en met 1976
Functieomschrijving

 Tekenen van de skeletbouw (beton –en ijzer) en details doorvoeren
 Building controle berekeningen verzorgen
 Progress Schema opstellen
 Berekeningen en ramingen maken inzake het volume van de bouw

                       

Consultant Ingenieurs Mohsenin & Partners te Teheran

Aard bedrijf Ingenieursbedrijf 
Functie Bouw en constructief tekenaar 
Periode 1973 tot en met 1974
Functieomschrijving

 Tekenen van de skeletbouw (beton –en ijzer) en details doorvoeren
 Building controle berekeningen verzorgen

Talenkennis

Nederlands redelijk in woord redelijk in geschrift
Engels redelijk in woord en redelijk in geschrift
Perzisch uitstekend in woord en uitstekend in geschrift

Overige vaardigheden ( en interesses:)

Logo ontwerp en visitekaartjes enz. 
Kalligrafie, fotografie, illustratie en retoucheren van foto’s met name oude foto’s 

Hobby’s en sport

Computeren,Klussen, volleybal en zwemmen 
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