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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.



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 en civiel engineer ben ik breed 
inzetbaar op diverse gebieden.
Mijn kwaliteiten en competenties liggen in de volgende beroepen en kan ik ingezet worden als:


Tekenaar richting ( bouw, civiele,stedenbouw, architectuur, architectuur voor binnenruimten en landschap architectuur) 




3D visualisator 



Stedenbouwkundige en bouwkundig assistent-ontwerper 



Werkervaring in Nederland
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 




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 



Referentie Getuigschrift

Gemeente Tilburg afdeling Stedebouw

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


2D  tekeningen met software programma microstation V8i 




3D visualisatie met programma Adobe Photoshop en Sketch-up 


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 



Interior parkergarage Ciboga 



Referentie:
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 




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 



Werkervaring in Iran, periode 1973 tot en met 2000

Bouwrenovatie bedrijf (eigen ondernemer)
Aard bedrijf Eigen ondernemer
Functie Uitvoerder te Teheran
Periode 1999 tot en met 2000

Universiteit Teheran
Aard bedrijf De Universiteit van Teheran



Functie Hoogleraar stedenbouwkunde
Periode 1996 tot en met 1999
Teheran-Noord Autosnelweg bv

Aard bedrijf Teheran-Noord Autosnelweg
Functie Stedenbouwkundige ontwerper
Periode 1995 tot en met 1999

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

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

Ministerie van Woning en Stedenbouw
Functie Stedenbouwkundig ontwerper
Periode 1982 tot en met 1983

Eigen onderneming
Aard bedrijf een eigen bedrijf voeren/ZZP
Functie Constructief ontwerper
Periode 1982 tot en met 1994

Fars Plan Ltd, eigen onderneming
Aard bedrijf Eigen aannemersbedrijf
Functie Directeur
Periode 1981 tot en met 1982

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

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

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

Semka Consultant Ingenieurs te Teheran
Aard bedrijf Ingenieursbedrijf
Functie Constructief tekenaar en Assistent Constructief ontwerper
Periode 1975 tot en met 1976
Consultant Ingenieurs Mohsenin & Partners te Teheran
Aard bedrijf Ingenieursbedrijf
Functie Bouw en constructief tekenaar
Periode 1973 tot en met 1974

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, volleybal en zwemmen


