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 فهرست
 5صفحه  طراحی پل و ابنیه فنیسابقه  1فحه ص فردی مشخصات

 6صفحه  سنگین و صنعتی ابنیه سابقه طراحی 1فحه ص آفرینی کار

 7صفحه  ابقه طراحی مفهومی و پایهس 1صفحه  آخرین مدارک

 7صفحه  نظارتسابقه  2صفحه  گرایش مطالعاتی

 7صفحه  تسلط بر نرم افزار 2صفحه  پژوهشیسوابق 

   2صفحه  سوابق استخدامی

   3صفحه  طراحی ساختمانیسابقه 

 

 مشخصات فردی -1

 

 کورش وثوق امیر دگیانام و نام خانو
 کارشناس ارشد سازه درجه

 1363 سال تولد

6106 036 0606 جهت مشاوره ماست 00306061 
سعادت آباد ،تهران شرکتآدرس   

  vosooq@structech.ir ایمیل

 

 کار آفرینی -2

 StrucTechبنیانگذار و مالک پلتفرم آمورش آنالین 
 

www.structech.ir 

 طراحی شمع بتنی درجاریز ST-PILEمالک و توسعه دهنده نرم افزار 

 

 محاسبه و کنترل خیز دراز مدت تیر بتنی ST-DEFORMمالک و توسعه دهنده نرم افزار 

 

 دیوار حائل طره ایطراحی  ST-RWALLمالک و توسعه دهنده نرم افزار 

 
 

 آخرین مدارک -3
 (https://goo.gl/KwL8bf)لینک پایان نامه:  تفرش تکنیک واحد پلی سازه -عمران کارشناسی ارشد 

 2پایه نظارت  ،2محاسبات پایه  تهران، سازه -اشتغال  پروانه

 31/66/1336 تاریخ فراغت از تحصیل

mailto:vosooq@structech.ir
https://goo.gl/KwL8bf
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 گرایش مطالعاتی -4
1) Passive Control of Steel Frame Constructions by Hysteretic Dampers 
2) Analysis of Steel Structural Components Subjected to Blast Loads 

 

 پژوهشیسوابق  -5
. ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، اردیبهشت "ای قابهای فوالدیعملکرد لرزهزانویی و پانل برشی بصورت سری جهت بهبود  -بررسی کاربرد ترکیبی از بادبند شورون"( 1

1336 

http://goo.gl/zRYzvA  

2) "Application of a dual system including knee elements & vertical link beam in series connection in steel 
frames". 14th Asia pacific vibration conference, Hong Kong, December 2011  

3) "A two-stage seismic resisting system consists of knee elements and vertical link beam". 9th International civil 
engineering, Isfahan, May 2012 
http://goo.gl/gkTl0e  

 مرکز تحقیقات ناجا "ناجا به روش تحلیل اجزاء محدود متری 4266بر فوالدی ستاد ای بر روی اتصاالت ممانبررسی اثر بارهای انفجاری غیر هسته"( 4

http://goo.gl/FKNDdq  

 31/ بهار 14تخصصی معاونت مهندسی ناجا، سال پنجم/ شماره  -فصلنامه علمی "سیستم بادبندی زانویی بررسی اثر بارهای ثقلی بر روی رفتار"( 5

http://goo.gl/FKNDdq  

 31/ بهار 14تخصصی معاونت مهندسی ناجا، سال پنجم/ شماره  -فصلنامه علمی "های فوالدینگاهی بر نواقص و ایرادات اجرایی  در عملکرد سازه"( 6

http://goo.gl/FKNDdq 

تخصصی معاونت مهندسی ناجا،  -یفصلنامه علم "بررسی تئوریک رفتار دیوار برشی فوالدی تقویت شده تحت بار انفجاری با اعمال اثر وابستگی به نرخ کرنش و میرایی ویسکوز"( 7
 31/ زمستان 17سال پنجم/ شماره 

http://goo.gl/FKNDdq  

8) "Study of an innovative two-stage control system: CKB & SPS in series". J. Struct. Eng. Mech., Techno Press, 
47(6), 881-898, Sep 2013, DOI: 10.12989/sem.2013.47.6.881. 
http://goo.gl/H75Lvc  

 

 سوابق استخدامی -6
 [تا کنون 61/16/33توسعه کالبدی ]پژوهشکده 

 مهندس طراح سازه سمت:
 [61/63/33تا  61/16/39شرکت طرح و ساخت پادیر صنعت ]

 پروژه: کارخانه های تولید سیمان، آهک، خاک نسوز سمیرم، قلعه گنج، فوالدیار، نسوز کشور، سپاهان و ...
 سیویل و سازه گروهسمت: مدیر 

 [61/16/39تا  61/7/33شرکت مهندسین مشاور طرح نو اندیشان ]
 چمران، مجتمع تفریحی رفاهی هزار و یک شهر-پروژه: تقاطع غیر همسطح جالل

 طراح و محاسب سازه -محاسب مقیم کارگاه سمت: 
 [1/11/35تا  1/4/35شرکت مهندسی کریت عمران آریانا ]

   2پروژه: مجتمع تجاری نفتکش، مجتمع تجاری سرای ایرانی 
 [تا کنون 1/2/32] شرکت مهندسین مشاور طرح بامداد

 ، پارک علم و فناوری کرمانشاهمجتمع بورس اوراق بهادار تهران، کارخانه پویا چوبایستگاه نیرو هوایی، پروژه: مجتمع تجاری 
 (مداوم )دورکاری سمت: طراح و محاسب سازه

http://goo.gl/zRYzvA
http://goo.gl/zRYzvA
http://goo.gl/gkTl0e
http://goo.gl/gkTl0e
http://goo.gl/FKNDdq
http://goo.gl/FKNDdq
http://goo.gl/FKNDdq
http://goo.gl/FKNDdq
http://goo.gl/FKNDdq
http://goo.gl/FKNDdq
http://goo.gl/FKNDdq
http://goo.gl/FKNDdq
http://goo.gl/H75Lvc
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 [1/7/19تا  1/7/11] شرکت مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه
 پروژه: مدیریت آب و باطله کارخانه پرعیارسازی کانسار مس و مولیبدن

 سمت: کارشناس سیویل و سازه
 دوره ضرورت[ 1/1/32الی  1/2/31ناجا ] دسیمهن اونتفنی و نظارت مرکز اجرائی مع اداره

 و مسئول بخش فنی سمت: ناظر عالیه
 [61/61/31الی  61/62/36سامن ] ن مشاوردسیشرکت مهن

 سرچشمه مس تغلیظ کارخانه توسعه دوم پروژه: فاز
 سازه محاسب و طراح: سمت

 [5/16/1393تا  1/2/1393]از شرکت پیمانکاری فام 
 شهرک شهید بهشتی نهاجا )قصر فیروزه( 125سازی بلوک پروژه: مقاوم

 مسئول کارگاه -اجرائیسمت: معاونت 
 سازانانبوه پیمانکاری شرکت

 [93آهنگ )میدان تجریش خیابان باهنر کوچه آهنگ( ]سال  مسکونی برج پروژه:
 سمت: کارآموز

 

 طراحی ساختمانیسابقه  -7
 تفصیلی سازه پروژه ساختمان صنایع قشونیطراحی 
 صنایع لوله برنجی قشونی کارفرما:
 StrucTechگروه  مشاور:

 احداث: شهرک صنعتی عباس آبادمحل 

 کنترل مضاعف پروژه ساختمان بورس و اوراق بهادار
 کارفرما: سازمان بورس و اوراق بهادار

 توسعه کالبدی ژوهشکدهپمجری طرح: 
 تدبیر ساحل پارس شرکت: مشاور
 احداث: تهران، سعادت آبادمحل 

 (Part Aیلی سازه پروژه مجتمع تجاری البرز مگامال )صطراحی تف

 بانک سامان کارفرما:
 بهناد بناشرکت توسعه و عمران مجری طرح: 

 تدبیر ساحل پارسشرکت : مشاور
 حصارکاحداث: کرج، محل 
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 نیروهواییاداری ایستگاه متروی  –پروژه مجتمع تجاری  سازه طراحی تفصیلی
 13فرما: شهرداری منطقه کار

 طرح بامداد مشاور: شرکت
 تهران، پیروزیاحداث: محل 

 فاطمیه )خیابان سئول( متری مجموعه 16،666معماری، سازه، تاسیسات پروژه  2و تهیه نقشه فاز  تفصیلیطراحی 
 کارفرما: معاونت کل مهندسی ناجا

 بردار: اداره کل حفاظت و اطالعات ناجابهره 
 احداث: تهران، خیابان سئولمحل 

 اداری نفتکش –کنترل مضاعف پروژه مجتمع تجاری 
 کارفرما: شرکت ملی نفتکش

 محل احداث: تهران، بزرگراه ستاری

 

 مجموعه ورزشی دانشگاه علوم انتظامی ناجا سردرطراحی تفصیلی معماری و سازه 
 کارفرما: معاونت کل مهندسی ناجا

 احداث: تهران، بزرگراه شهید خرازی، جنب دانشگاه علوم انتظامیمحل 

 پارک فناوری کرمانشاهکنترل مضاعف پروژه 
 فرما: جهاد دانشگاهی کرمانشاهکار

 توسعه کالبدی ژوهشکدهپطرح:  مدیر
 احداث: کرمانشاهمحل 

 کمپ خرد و طراحی مقطعی کنترل مضاعف
  (مدرسه خرد ولنجککانون آموزشی رهپویان ) کارفرما:

 ساوه جادهمحل احداث: 
 
 

 طبقه( 3 –متری  2666طراحی فاز دو سازه و تاسیسات ساختمان سمیه )
 ستاد فرمانکارفرما: 

 احداث: تهران، روبروی دانشگاه پلی تکنیک، خیابان سمیهمحل 
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 شازندطراحی تفصیلی میدان بسیج شهر 
 کارفرما: شهرداری شازند

 

 طراحی پل و ابنیه فنیسابقه  -9
 چمران –سطح جالل آل احمد طراحی تفصیلی سازه پروژه تقاطع غیر هم
 کارفرما: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

 مشاور طرح: شرکت هگزا
 مشاور همکار: شرکت طرح نو اندیشان

 محل احداث: تهران، پل گیشا
 شهر 1661پل اسپیرال مجتمع پروژه طراحی تفصیلی سیویل و سازه 

 کارفرما: شرکت عظام
 مدیر طرح: شرکت کریت عمران
 مشاور: شرکت طرح نو اندیشان

 احداث: تهران، بزرگراه شهید خرازی، روبروی تات مالمحل 

 آجی چای  ایطراحی پایه و تفصیلی سازه پروژه پل رودخانه
 هامعاونت ساخت و توسعه آزادراه –راه و شهرسازی  کارفرما: وزرات

 بزرگراه شهید کالنتری 4قطعه احداث: ارومیه، محل 
 7متر در دهانه  162طول پل 

  پادگان و سرعین ،خورخور هایپل گانهسه پروژه طراحی پایه و تفصیلی سازه
 هامعاونت ساخت و توسعه آزادراه –کارفرما: وزرات راه و شهرسازی 

 بزرگراه شهید کالنتری 4قطعه احداث: ارومیه، محل 

 نواب –مهندسی ارزش پروژه تقاطع تندگویان 
 معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهرانکارفرما: 

 مشاور: شرکت هگزا
 احداث: تهران، میدان بعثتمحل 
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 یادگار اتوبان مهندسی ارزش پروژه دوربرگردان
 شهرداری تهرانمعاونت فنی و عمرانی کارفرما: 

 مشاور: شرکت هراز راه
 احداث: تهران، بزرگراه یادگار اماممحل 

 

 و سنگین صنعتی ابنیه طراحیسابقه  -3
 Bridge Transfer Tower Endپروژه  سازه 2های فاز طراحی تفصیلی و تهیه نقشه

 (.NICICoکارفرما: شرکت صنایع ملی مس ایران )
 فاز دوم تغلیظمحل احداث: کرمان، سرچشمه، 

 Bridge 2003و نگهدارنده  Transfer tower طراحی تفصیلی سازه
 (.NICICoکارفرما: شرکت صنایع ملی مس ایران )

 محل احداث: کرمان، سرچشمه، فاز دوم تغلیظ

 Dryer Duct Bearingو  Chip silo Woodفونداسیون و تجهیزات سازه،  تفصیلی طراحی

 کارخانه چوب 
 شرکت روکش آریا پویا )پارکو(کارفرما: 

 مشاور: شرکت طرح بامداد
 شهرک صنعتی رشتمحل احداث: 

 سازه پایه ها و فونداسیون کوره های دوارراحی ط
 قلعه گنج، فوالدیار و ...شرکت آذر سپید،  کارفرما:
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 طراحی مفهومی و پایهسابقه  -16
)اعم از مطالعات اولیه  خاکی ناتراوا ( سد رسوبگیرOption Study) یابیو گزینه طراحی مفهومی

 مخزن به حجم بدنه، بررسی محل ریزش باطله  حجم، جانمایی سد بر اساس و ژئوتکنیک شناسیزمین

 (و محل تشکیل دریاچه آب حوه نشست باطلهو ن
 پروژه: مجتمع مولیبدن میانه

 شرکت آریا کانسار ثمینکارفرما: 

 متر مکعب 960666( مخزن زمینی آب خام Basic Designطراحی پایه )
 آلو کرمانپروژه: مجتمع مس دره

 طرح جامع آب  -صنایع ملی مس ایران  شرکت کارفرما:

 

 نظارتسابقه  -11

 (تک ناظرساخت و ساز و شهری )
 متری شهرک آزادی 766متری ستارخان، مسکونی  1366متری مرزداران، مسکونی  1566متری جی، مسکونی  566مسکونی 

 )نظارت مشاور( ظام فنی و عمرانینپروژه های 
 (39تا  33)ناظر و طراح مقیم از سال  پروژه زیر گذر گیشا

 

 افزارنرم رسلط بت -12
 فرعی اصلی

ABAQUS (Excellent),  
SAP2000 (Excellent),  
ETABS (Excellent),  
SAFE8 (Excellent),  
SAFE12 (Excellent), 
CSI Col (Excellent), 
CSI Bridge (Good), 
Risa Tower (Excellent), 
MathCAD (Excellent),  
AutoCAD 2D (Excellent),  
Land Desktop (Good),  
CIVIL 3D (Excellent),  
Revit Structures. 

Visual Basic for Applications (VBA) (Fair), 
Global Mapper (Fair),  
Expert GPS (Fair), 
Google Earth (Excellent), 
MATLAB (Poor),  
Word (Excellent),  
Macros (Excellent),  
Power point (Excellent),  
Photoshop (Good), 
Wordpress (Good), 
Camtasia (Excellent). 

 


