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مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

نام دانشگاه

کارشناسی

عمران-عمران
عمران-زلزله
عمران-سازه

1931
1939
در حال تحصیل

صنعتی شریف
صنعتی شریف
صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد
دکترا

سوابق کاری
از تاریخ

تا تاریخ

نام شرکت

نوع فعالیت

سمت

1061

تا کنون

1063

1931

طراحی و اجرا
دردفتر فنی پروژه

کار آموز

1065

تا کنون

مشاوره در طراحی
سازه های مختلف در
شهر تهران
شرکت جنرال مکانیک
پروژه بزرگراه شهید
باکری
پیمانکاری شخصی

مشاوره و طراحی

مشاور ،طراح

مشاوره و ساخت

کارپرداز

تواناییها و مهارت های فردی
-1نظارت بر فعالیتهای عمرانی و تهیه صورت وضعیت پیمانکاران
-2طراحی سازه پروژه های ساختمانی
-9مسلط به نرم افزار های Abaqus ، AutoCAD، SAFE ، ETABS
-4مسلط به برنامه نویسی با زبان MATLAB
-5تسلط کافی بر نرم افزارهای OFFICE

-6تسلط کامل به زبان انگلیسی و ترجمه
-7متره و برآورد هزینه و احجام جهت مناقصات
 -8دارای مهارت کد نویسی با 𝐶 ++

مطالعات و پروژه ها
-1طراحی ،نظارت و اجرای ساختمان به شرح زیر:
*طراحی  11واحد مسکونی خ جمهوری تهران *مقاوم سازی لرزه ای ساختمان مهندس یارندی خ میرداماد تهران
*مشارکت در ساخت و طراحی  11واحد مسکونی خ بهار آزادی کوچه گلشن*تیم اول مسابقه طراحی قالبها بتنی شرکت
کیسون
فعالیتهای علمی
 -1مدلسازی چند مقیاسی نانو-مواد دارای ناخالصی با استفاده از المان شاخص تحت نظر دکتر خویی ()1987
 -2آنالیز سه بعدی تنشها در لثه در اطراف دندان و مینی ایمپلنت تحت حرکات ارتودنتیک با استفاده از روش اجزا محدود.
تحت نظارت دکتر خویی ()1932-1939
 -9سه دوره حضور در دوره تابستانی المپیاد ریاضی در باشگاه دانش پژوهان جوان ()1984-1986
 -4پذی رفته شده جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله در دانشگاه صنعتی شریف بدون
کنکور ورودی در قالب استعدادهای درخشان ()1931
 -5رتبه  274کنکور سراسری ریاضی و فنی در بین  411111شرکت کننده ()1987
 -6دو مدال نقره المپیاد کشوری ریاضی ()1985-1986
 -7مدال برنز المپیاد کشوری ریاضی ()1984
 -8تدریس المپیاد ریاضی در شهرها و مدارس مختلف ایران(اردبیل-اصفهان-تهران-مشهد)...-
-3دستیار آموزشی پرفسور خالو در سالهای 1932-1931
-11چاپ مقاله در )DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejo/cju023( Oxford Journal
عضویت فعال در انجمن های:
-1شورای صنفی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
-2انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف

