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 زادهتقی  مهدی
 تهران - 1531متولد 

 

 و تجربیات سوابقفهرست 

 
 سوابق تحصیلی – 1

 
 دانشگاه صنعتی شریف 4731 عمران –عمران  کارشناسی

 دانشگاه تهراندانشکده فنی  4731 های دریاییسازه کارشناسی ارشد

 
 سوابق یادگیری غیر آکادمیک -2
  فرشاد فداییاناستاد گفتگو و همراهی در زمینه تدوین و کارگردانی با سال یک 

  استاد ناصر تقواییدوره نگارش فیلمنامه با یک 

 3  با استاد محمدرضا رزاقی اربستهای آندر زمینه یادگیری تئوری انتخاب و ک پیوستهسال دوره 

 3  با استاد محمدرضا رزاقی آموزش مغز محور و در زمینه تئوریهای رشد، یادگیری دوره پیوستهسال 

  اول و دوم تفکر سیستمی در مدرسه با دکتر اسماعیل زادهسطح 

 حاضر، حلقه مطالعاتی تفکر سیستمی و طراحی بازیهای مبتنی بر آنرحال د 

 
 (حیطه مهندسی عمرانای )حرفهسوابق فعالیت  – 5

 
 37تا  37همکاری با شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور طی سالهای 

 تاکنون 37سال  پردازی ایران  ازبا شرکت مهندسین مشاور سازههمکاری کارشناسی 
 های گوناگونکارشناس هیدرودینامیک و رسوب و تفرق امواج در پروژه 

 د ترسیب و فرسایش در منطقه گناوهسازی ریاضی فرآینمدیر مطالعات شبیه 

 مدیر مطالعات فاز یک ساماندهی بنادر دیلم و گناوه 

 )مدیر مطالعات ساماندهی خورهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی )ماهشهر 

  سازی کشند موج در منطقه خزرمطالعات شبیههمکاری در 

  نادر تنب کوچک و آستاراجانمایی بهمکاری در طراحی 

 37و  37در سالهای با شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری همکاری کارشناسی 
 کارشناس هیدرودینامیک و رسوب بندر پزم  
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 منطقه عسلویه گوگرد،سازی ریاضی اسکله شبیه کارشناس 

 کارشناس مطالعات جامع هیدردینامیک خلیج چابهار 

 تاکنون 0731از با شرکت طرح نواندیشان همکاری کارشناسی 
  حوضچه آبگیر آب شیرین کن کنارککارشناس مطالعات هیدردینامیک و رسوب 

 های دریاییعضو کمیسیون فنی پروژه 

 مدیر پروژه طراحی جزایر دریاچه مصنوعی چیتگر در تهران 

 
 ای سوابق فعالیت حرفه – 4
 مستندسازی فنی(حیطه )

 

 سوابق مدیریتی

 7311مرداد ماه  ، شرکت صدر سازه کوشا  عضویت در هیات موسس 

  33تا  38و   33تا  11طی سالهای صدر سازه کوشا عضو هیات مدیره شرکت 

  7338تا  7333از صدر سازه کوشا مدیرعامل شرکت 

 برنامه( 3) مدیر پروژه مستندسازی فعالیتهای سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 

 برنامه( 71) ندسازی فعالیتهای شرکت پتروشیمی فجرمدیر پروژه مست 

 برنامه( 3) مدیر پروژه تولید مستندات آموزشی نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا 

  برنامه( 71) 3مگاواتی کارون  1222مدیر پروژه مستندسازی آموزشی سد و نیروگاه 

  برنامه( 6) شمال( –آزاد راه تهران  1مدیر پروژه مستندسازی تونل اکتشافی البرز )منطقه 

 

 کارشناسی -نگارشی سوابق 
 عضو گروه بازبینی فنی کتاب مطالعات مرحله اول کرخه 

 عضو گروه تدوین طرح جامع مستندسازی سد و نیروگاه مسجد سلیمان 

 المللی امام خمینیش فرودگاه بینعضو گروه بازبینی کتاب نخست روایی پیدای 

 المللی امام خمینی ودگاه بینیی کتاب دوم روایی پیدایش فربازبینی، بازنویسی و ویراستاری نها 

 المللی امام خمینیل فرودگاه بینبازبینی، بازنویسی و ویراستاری نهایی کتابهای تخصصی سازه  و سیوی 

 

 تدریسسوابق 
 صنعتی شریف،  دانشگاه 7337دومین جشنواره ملی فیلم صنعتی، اردیبهشت  ،مستندسازی صنعتی 

  تاکنون، شهرستانهای مختلف 7331بحران، مدیریت بحران آبفا، مستندسازی 

 7338دبیرستانهای استان همدان، با تفکر سیستمی برای مدیران آشنایی در تدریس  همکاری 

  7338نور و بینایی، فیزیک 

  های بازی آموزی، درحال حاضردوره و اجرایطراحی 

 

 مدیاو مولتی سوابق تولید فیلم
 های عمیق در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ت خاک و طراحی و اجرای پیممروری بر روشهای بهسازی مقاو

 کننده، کارگردان، محقق()تهیه

 کننده، کارگردان، محقق()تهیه های جهانیای به سوی دروازهی مایعات، دریچهاسکله 
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 کننده، کارگردان، محقق()تهیه محصول، رگهای حیاتی پیکره منطقه ویژهو  شبکه خوراک 

 کننده، محقق(مروری بر طرح تامین آب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی )تهیه 

 کننده، کارگردان، محقق(مروری بر مهمترین طرحهای اجرایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی )تهیه 

 کننده، کارگردان، محقق(ه اقتصادی پتروشیمی )تهیهپتروشیمی فجر، قلب منطقه ویژ 

 کننده، کارگردان، محقق(سازی ساختگاه نیروگاه گازی خرمشهر )تهیهآماده 

  کننده، کارگردان(بخش اول: طراحی )تهیه – 3مروری بر عملیات حفاری و تزریق در طرح کارون 

  کننده، کارگردان(اجرا )تهیه بخش دوم: – 3مروری بر عملیات حفاری و تزریق در طرح کارون 

 کننده، کارگردان(طراحی و اجرای حوضچه استغراق و سد پایین دست )تهیه 

 کننده، کارگردان(طراحی و اجرای سازه آبگیر )تهیه 

  کارگردان( 3تجهیزات هیدرولیکی مجموعه زیرزمینی طرح سد و نیروگاه کارون( 

   کارگردان(کننده، )تهیه 3طراحی بدنه سد کارون 

 )طراحی سیستم تخلیه سیالب )کارگردان انیمیشن 

  کننده، کارگردان، محقق(معرفی فرآیند تولید برق )تهیه –نیروگاههای سیکل ترکیبی 

  کننده، کارگردان، محقق(گزارش اختتامیه ساخت )تهیه -سیکل ترکیبی یزد نیروگاه 

  کارگردان(مه برنا 6 –ماهه نیروگاه گازی عسلویه  3گزارشهای پیشرفت( 

  کننده، کارگردان، محقق()تهیه برنامه 1 – عملیات حفاری تونل اکتشافی البرزماهه  3گزارشهای پیشرفت 

  کننده، کارگردان، محقق(ای ایران )تهیهترین تونل جادهطوالنی –تونل اکتشافی البرز 

  دان، محقق(کننده، کارگرگزارشی برای مراسم اختتامیه )تهیه –تونل اکتشافی البرز 

 کنناده،  )تهیاه  ایاز دیادگاه لارزه  ی سااختمانهای بتنای   یاجراخطاهای نگاهی اجمالی بر  –دفاع تهران شهر بی

 کارگردان، محقق(

  کننده، کارگردان، محقق(معایب اجرای ستون در ساختمانهای بتن آرمه )تهیه –تخریب پن کیک 

 کننده، کارگردان، محقق(معایب اجرای تیر و دال در ساختمانهای بتن آرمه )تهیه – یا آوار سقف 

  جازو پیشانهاد مناقصاه اجارای طارح      روش پیشنهادی برای اجرای بخش دریایی طرح آبگیر کاویان انیمیشن(

 کننده، کارگردان، محقق()تهیه ( IOECتوسط شرکت 

  کننده، کارگردان(مولتی مدیا )تهیه –معرفی طرح توسعه محور آپورینوکو در ونزوئال 

  کننده، کارگردان، محقق(فیلم انیمیشن آموزشی روش احداث ترمینال )تهیه –ترمینال دریایی سهیل 

  ی گذاری دریایی به شیوهمستندی کوتاه از روش اجرایی لوله –خط لوله سفیدShore Pulling کننده، )تهیه

 کارگردان، محقق(

  کننده، کارگردان، محقق(رفی تکنولوژی احداث سدهای هسته آسفالتی در ایران )تهیهمع –سد رودخانه شور 

 کننده، کارگردان، محقق()تهیه -فیلم انیمیشن  –المللی امام خمینی )ره( معرفی ترمینال زیارتی فرودگاه بین 

  کننده، کارگردان، محقق()تهیهای آموزشی روش استفاده از اجزای کوله دقیقه 32فیلم  -کوله نجات خانواده 

  کننده، کارگردان، محقق()تهیه7331 –فیلم انیمیشن  -تهران،  11اداری آیرانا در منطقه  –معرفی برج تجاری 

  کننده، کارگردان، محقق()تهیه 7331 -دقیقه ای تبیین روش ساخت  18فیلم  -کنارگذر ساحلی رامسر 

  از تهیاه فیلمناماه و   پاس  ) 7331 - ای تبیین روش طراحی و سااخت دقیقه 18فیلم  -کنارگذر ساحلی رامسر

 (صاخت فیلم متوقف شد.به دلیل توقف اجرای پروژه،  تصویربرداری

 کنناده، کاارگردان،   )تهیاه  7333-7331 –فایلم انیمیشان    -المللی کایش  معرفی ترمینال جدید فرودگاه بین

 محقق(

  مشاور کارگردان(مستند اجتماعی ) –نوبان، باد مسلمان 

  (گرتدوین -مشاور کارگردان مستند اجتماعی ) –روزگار سپری شده مرد سالخورده 
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 :تهیه کننده و کارگردان( 7331 –اجتماعی، آموزشی مستند  –، وظیفه خانواده حق کودک بازی( 

  تهیاه کنناده و    7333 –باازار تهاران    حمل باار در  شی از سیستمگزارمستند  –موران در بازار تهران برصفت(

 کارگردان(

 7331 –تحلیلی مستند  –( های عمرانی کشورمساله تاخیر در پروژه حلیلش اول: تمویز و چهل قلندر )بخ کی 

 )تهیه کننده و کارگردان( 7338تا 

  7338تا  7331 –تحلیلی، گزارشی مستند  –مویز و چهل قلندر )بخش دوم: موردپژوهی( یک 

 سایت روستای تاریخی میمندوب  محتوایی طراحی 

 آگاهی و امید ،  –رسانی بیماری سایت اطالعwww.iahope.com ،مرتبط با مجموعه علمی آموزشی دیابت   

 کننده، کارگردان()تهیه - اتمام تحقیق و متوقف برای جذب اسپانسر -علمی آموزشی دیابت مجموعه 

 

 هاها و سخنرانیمصاحبه
  مستند سیماشبکه  –اینجا مستند اینک  –فنی و مستندساز فنی مستندسازی 

  گفتگودیو را –در فیلم صنعتی مستندساز رسالت 

  مستند سیماشبکه  –اینجا مستند اینک  -و مستندهایم من 

  فیروزهسینما  –آفت مستندهای صنعتی کشور، عدم صداقت آنهاست بزرگترین 

 حسینیه ارشادکتابخانه  –سازی مستند علمی فیلم 

  عمران شریفتد  –هستم یا نه؟ مساله این است! مهندس 

 ،حسینیه ارشادکتابخانه  –ابزار بهبود روابط انسانی  مستندسازی 

 تد عمران شریف –فاع دتهران شهر بی 

 

 هانمایش فیلمها و شرکت در جشنواره
 و پذیرفتاه شاده در    افتخار بهترین فیلم آموزشی از دومین جشنواره فیلم بام دیپلم برنده  –دفاع تهران شهر بی

 دومین جشنواره فیلم صنعتی

  برنده تندیس بهترین فیلم آموزشی از  اولین جشنواره فیلم صنعتی  –ترمینال دریایی سهیل 

  دومین جشانواره فایلم بام و پذیرفتاه شاده در اولاین        منتخب برای نمایش در 73یکی از  –تخریب پن کیک

 جشنواره فیلم صنعتی  

  پذیرفته شاده در  نمایشگاه جنبی کنفرانس تونل ایران  –ای ایران ترین تونل جادهطوالنی –تونل اکتشافی البرز

 اولین جشنواره فیلم صنعتی 

  اولاین  پذیرفتاه شاده در    – تحسین شده در سامینار تخصصای سادهای هساته آسافالتی      –سد رودخانه شور

 جشنواره فیلم صنعتی

  پذیرفته شده در اولین جشنواره فیلم صنعتی  –طراحی و اجرای حوضچه استغراق و سد پایین دست 

  کاندیادای بهتارین فایلم در نخساتین      – 3تجهیزات هیدرولیکی مجموعه زیرزمینی طرح سد و نیروگاه کارون

 جشنواره آب

  روز نمایش در دانشاگاه   3و  کاندیدای دریافت جایزه در نخستین جشنواره آب -طراحی سیستم تخلیه سیالب

 صنعتی شریف

 کاندیدای دریافت جایزه در نخستین جشنواره آب -بر طرح تامین آب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مروری 

  ارائه داده شده در جلساه هیاات دولات کشاور      –مولتی مدیا  –معرفی طرح توسعه محور آپورینوکو در ونزوئال

 ونزوئال به دو زبان فارسی و اسپانیایی

 سیما  1شبکه  –( 3ارون مروری بر عملیات حفاری و تزریق ...)ک 

http://www.iahope.com/
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 های مختلف شبکه  –مراسم افتتاحیه  –تیزر افتتاحیه  –شیمی فجر، قلب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پترو

 سیما

  مراسم افتتاحیه نیروگاه -گزارش اختتامیه ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 

  مراسم اختتامیه   –تونل اکتشافی البرز 

 نمایش در سالن آمفی تاتر شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران – ازه آبگیرطراحی و اجرای س 

  روز نمایش  3و   نمایش در سالن آمفی تاتر شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران -  3طراحی بدنه سد کارون

 در دانشگاه صنعتی شریف

  ی گذاری دریایی به شیوهمستندی کوتاه از روش اجرایی لوله –خط لوله سفیدShore Pulling –   نمایشاگاه

 توانمندیهای ایران در مالزی

 مهندسان ناظر ساختمانهای بتنی شهر تهراننسخه و ارائه به  72222در تکثیر  – شهر بی دفاع! ،تهران 

 :در منااطق جناوبی   کار با کودکاان  یان نسخه و ارائه به متول 182در تکثیر  –حق کودک، وظیفه خانواده  بازی

 تهران

  31اسفند  –عمران شریف تد  –مویز و چهل قلندر یک 

 ،38بهمن  –عمران شریف تد  –شهر بی دفاع  تهران 

 

 

 
 زادهمهدی تقی

 1533 ماه بهمن


