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 گرایش مطالعاتی/ عنوان پایان نامه
 یبتن مجوف یکطرفه يها دال خمشی ترك از پس رفتار عددي و یتجرب یرسبر :دکترا

 ABAQUSافزار سازي شده به کمک نرمهاي آجري در بناهاي تاریخی و تحلیل گنبدهاي مقاومسازي گنبدمقاوم کارشناسی ارشد:

 سوابق آموزشی 
 92و  89و  88تدریس در گروه عمران دانشگاه تفرش در سال هاي 

 یسوابق پژوهش 
 

1. Tension Stiffening in Reinforced Concrete Hollow Core Slabs, Engineering Structures Journal. 
زار افسازي شده به کمک نرمو تحلیل گنبدهاي مقاوم هاي آجري در بناهاي تاریخیسازي گنبدمقاوم، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران . 2

ABAQUS 90، سمنان، اردیبهشت. 
3. Oral Presentation in 9th International Congress in Civil Engineering, An Innovated Technique for 
Retrofitting of Masonry Domes in Historical Buildings, May 2012, Isfahan, Iran. 
4. 2013 Internatinal Conference on Engineering and Innovative Materials, An Innovated Technique for 
Retrofitting of Masonry Domes in Historical Buildings by use of expansive grout, Shanghai, September 
2013. 

 .به کمک مالت منبسط شونده سازي گنبدهاي آجري در ابنیه تاریخیمقاوم  ،کبیرمجله علمی پژوهشی دانشگاه امیر. 5
6. Studying Effect of Expansive Material in Retrofitting of Masonry Domes in Historical Buildings, World 
Applied Science Journal. 

 خالصه رزومه
 سال 11سابقه کار 

 متاهل
 محل سکونت سعادت آباد



 سوابق اشتغال 

 کنون تا 5/96از تاریخ  سرپرست گروه سازه مهندسین مشاور فربر
 دستگاه پل) 12آزادراه تهران شمال اعم از پل قوس بتنی، پیش تنیده، باکس فلزي و .... ( D2طراحی فاز یک و فاز دو پلهاي قطعه 

 دستگاه پل) 10آزادراه اصفهان ایزدخواست (|پلهاي طراحی فاز یک 
 ناردکان در استان اصفها -چوپانان -طراحی فاز یک پل هاي  راه اصلی محور جندق

 چشمه ثریا -تبریز طراحی فاز یک پل هاي  راه آهن 
 5/96تا  5/93از تاریخ  سرپرست سازه گروه حمل و نقل مهندسین مشاور طرح نو اندیشان

 (دال مجوف و شمع ستون) (زیرگذر گیشا) سازه پروژه تقاطع غیرهم سطح جالل آل احمد با بزرگراه چمرانطراحی 
 -پل تقاطعات غیرهمسطح سراي، آق گنبد، خاصبان، پادگان، خور خور و سرین دیزج در آزادراه شهید کالنتري (تبریز و دو طراحی فاز یک

 اعم از عرشه دال مجوف و تیر پیش ساخته بتنی اومیه)
 طراحی سازه ساختمانهاي خدماتی مجتمع فوالد خوزستان

 استان کرمان-دوخطه کردن راه آهن مسیر بین ایستگاه هاي ساسان و شبنم پروژه  پلهايطراحی سازه 
 استان زنجان-پروژه دوخطه کردن راه آهن مسیر بین ایستگاه هاي سلطانیه و زنجان پلهايطراحی سازه 

 5/93تا  9/91از تاریخ  کارشناس ارشد سازه میانهمهندسین مشاور آب و محیط خاور
 زار در استان کرماننوچون و دره آب از باطله کارخانه مسکارشناس پروژه بازیافت 

 طراحی مسیرهاي انتقال آب و باطله با استفاده از:

 ریزي کشور.، سازمان مدیریت و برنامه267نامه ایمنی راهها، نشریه آئین •
 :آیین نامه هاي تیلن انتقال آب و باطله با استفاده ازطراحی لوله هاي فلزي و پلی

• American Society of Mechanical Engineers. 
• American Water Works Association. 

 :آیین نامه هاي طراحی مخازن آب خام و فرایندي مورد نیاز کارخانه با استفاده از

 ریزي کشور.، سازمان مدیریت و برنامه123ضوابط و معیارهاي طرح و محاسبه مخازن آب زیرزمینی، نشریه  •
 ریزي کشور.، سازمان مدیریت و برنامه124مخازن زمینی، نشریه مشخصات فنی عمومی  •

 جمع آوري و آماده سازي معیارهاي طراحی سد خاکی باطله در پروژه معدن مولیبدن میانه
 در پروژه معدن مولیبدن میانه Coffer Damطراحی 

 9/91تا  4/90از تاریخ  کارشناس ارشد سازه مهندسین مشاور هراز راه
 یک و دو پل تقاطع خیابان گلها با بزرگراه شهید حکیمطراحی فاز 

 رودخانه زردشت (دهوج) محور بافت حاجی آباد در استان کرمان طراحی فاز یک و دو پل 
 هاي کنارگذر محمودآبادطراحی فاز یک و دو پل
 هاي محور شمال جنوب کردستانطراحی فاز یک و دو پل

 3/90تا  1/88خ یاز تار کارشناس سازه ن مشاور مآبیمهندس
ان، یتندگوبزرگراه  يدان مادر،  آبنمایم يبزرگراه مدرس، آبنما يآبنما شامل تهران يشهر يآبنماها یبتن محاسبه سازهو  يمعمار یطراح
 .دان پاستوریم يآبنما

 و ... سرخس یمجموعه مسکون از جمله يفلز يهامحاسبه سازه
 .نیمهرگان استان قزو يواحد 1500 یمجموعه مسکون یمحاسبه سازه بتن



 هاي مستقلپروژه

o همت بزرگراهدر غرب  "سردر ورزشگاه ناجا "طراحی معماري و سازه 

 
o  شفارود استان گیالن به صورت انفرادي-اي در محور رودسرپل رودخانه 2طراحی فازیک و فاز 

 و برآورد. یابی ، تهیه نقشه هاي مسیر و سازه، محاسبات سازه، مترهطراحی و گزینه شامل

 

 افزارهاي نرممهارت 

 

 

 

 

 هاي زبان انگلیسیمهارت 

Listening Speaking Writing Reading 
*** **** *** ***** 

 

Land Desktop (Good) Sap2000 (Excellent) 
Civil3D (Good) CSi Bridge(Excellent) 
ABAQUS (Excellent) Etabs (Excellent) 
GeoStudio (Good) Safe (Excellent) 

 CSi Col (Excellent) 
 AutoCAD (Excellent) 


