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عنوان پایان نامه ارشد :بررسي رفتار ديناميكي و چرخه هيسترزيس اتصاالت ركابي(خورجيني) تحت اثر بارهاا خسات ي زا باا
چرخه ها محدود )(LOW – CYCLE – FATIQUE
عنوان پایان نامه دکتری :مدل مديريت بحران زلزله در محيطها شهر
سوابق آموزشی :
 -1مقطع كارشناسي:
الف -دانش اه آزاد اسالمي واحد يزد(از سال  :)1374دروس سازهها فوالد  ،1سازهها فوالد  ،2مهندسي پل ،راهساز  ،تحليل
سازهها  ،1تحليل سازهها  ،2روشها اجرا ساختمان ،آزمايش اه مقاومت مصالح ،پاروهه ساازهها فاوالد  ،پاروهه راهسااز ،
ماشين آالت راهساز  ،ساختمان ،2سازهها فلز و مقاومت مصالح(دانشكده معمار )

ب -دانش اه يزد(از سال  :)1376دروس تحليل سازهها  ،1تحليل سازهها  ،2راهساز  ،ماشين آالت راهساز
ج -سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد :دروس روشها كنترل اتصاالت در ساازهها فاوالد  ،نكاات اجراياي ساازهها
فوالد و بتني ،روشها نوين طراحي سازهها باه روش عملكارد  ،سيساتمها فلاز و بتناي ،مقااوم سااز فاوالد و بتناي،
روشها اجرا اتصاالت در سازهها فوالد
د -دانش اه آزاد اسالمي واحد تفت :دروس تحليل سازهها  ،2سازهها فوالد  ،2پروهه سازهها فوالد
ه -تدريس دورهها آموزشي جهت شهردار ها استان يزد و بنياد مسكن و مسكن و شهرساز و جامعه مهندسان مشاور
 -2مقطع كارشناسي ارشد:
گرايشها سازه و مديريت ساخت :روشها ساخت ،سازهها فوالد پيشرفته
عضویت در مجامع علمی و فنی :
 سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها فارس و يزد از سال 1370تاكنون(پايه 1محاسبه و طراحي و نظارت و اجرا) دو دوره عضو هيئت مديره و هيئت رئيسه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد انجمن مهندسين محاسب ايران ا از سال 1372 عضو شورا عالي فني استان يزد -از سال 1385 رئيس كميته ارتقاء كيفيت نظارت -نظام مهندسي يزد عضوكانون دفاتر طراحي ساختمان – استان يزد عضو حقيقي گروه سازه جامعه مهندسان مشاور ايران عضو شورا مديريت دفتر يزد جامعه مهندسان مشاور ايران مسئول آموزش بسيج مهندسين استان يزد عضو و رئيس گروه تخصصي عمران سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد -عضو كميته آموزش استاندار يزد

سوابق اجرایی و تجربی :
 مسئول دفتر طراحي مهندسي مجتمع جنگ افزار فجر شيراز(سازمان صنايع دفاع) از سال  1368لغايت 1371/1/17 طراحي پروهه ساختمانها مسكوني و پروهه تاالر حافظ شيراز(كارفرما اداره ارشاد اسالمي فارس) در شركت ساختماني «رستاق»از  68/11/1لغايت69/6/30
 مسئول فني پروهه «داروساز كوثر» شركت «رستاق»  71/10/1لغايت 72/6 رئيس كارگاه و مسئول فني پروهه راهساز از بم به جيرفت شركت«رستاق» از  72/7لغايت 75/9 مهندس محاسب و ناظر پروهه ها ساختماني شهردار شيراز شاامل مجموعاه هاا تعااوني مساكن هواپيماايي شايراز،تعاونيمسكن نيرو هوايي فارس  ،تعاوني مسكن شيرپ اه فارس و تعاوني مسكن بنياد مسكن سپاه فارس
 طراحي مجموعه مسكوني رضوان شيراز شركت «بافت شهر شيراز» ا طراحي مجموعه مسكوني امام خميني شايراز و بسايار ازمجموعه ها آپارتماني  ،تجار و صنعتي بخش خصوصي در شهرستان شيراز و استان فارس ا از سال 1370لغايت1382
 مشاورفني شركت عمران شهر جديد صدرا و طراح ساختمانها بلند مرتبه آن مجموعه درمعاونت فني كارگاه قطعه دوم آبرساني يزد قرارگاه سازندگي كربال ا نيرو زميني
سپاه پاسداران از  76/8/1لغايت 78/12/29
 مديرفني ساختمان آمفي تئاتر بنياد جانبازان فارس از  79/1لغايت  79/5ا شركت « بافت شهرشيراز» مديركارگاه ساختماني و مجر طرح پروهه كارخانه پلي استريزد برا شركت «پلي استر يزد»از  79/5/22لغايت 81/12/29 مديرفني كارگاه آماده ساز اراضي 64هكتار نورآباد ممسني فارس ،شركت « بافت شهر شيراز» از  81/12/15لغايت 82/3/15 سرپرست نظارت پروهه ها «استخر و سونا زنبق يزد» ،مرمت انبار نيروگاه زنبق يزد «ساختمان مهمانسرا و سالن مراسم شركتبرق يزد» از 82/3/1لغايت 84/6/31برا

«شركت مهندسان مشاور نيرو خراسان  -منيران »

 طراح سازه ساختمان ادار و بهرهبردار شركت آب و فاضالب استان يزد برا «شركت مهندسين مشاور بهرادسازان مشهد»سال 1383
 نظارت عاليه پروهه «ساختمان ادار آبفا يزد» برا شركت مشاور بهرادسازان مشهد از سال1383 مدير عامل و عضو هيئت مديره و مدير گروه سازه شركت مهندسان مشاور مهرازبوم از ( 84/12/15مديريت پروههها سااختمانمركز ارتباطات سيار يزد و پروهه طراحي داخلي و محوطهساز سااختمان بهرهباردار شاركت آب و فاضاالب اساتان يازد،

مديريت پروهه نظارت مورد بركارها ساختمان وتأسيسات شركت مخابرات اساتان يازد ،ماديريت پاروهه طراحاي و نظاارت
ساختمانها شركت نفت و دروازه خروجي نفتكشها انبار شهيد صدوقي يزد ،مديريت پروهه طراحي ساختمانها مديريت
بحران و ن هباني و مانيتورينگ شركت مخابرات استان يزد ،مديريت پروهه طراحي و نظارت سااختمان ادار و آرشايو نيروگااه
يزد)

سوابق پژوهشی و تحقيقاتی :
 سمينار كارشناسي ارشد :رفتار تيرها متصل شده به مهاربنديها خارج از محور دانش اه شيراز سال 1373 راهنمايي و مشاوره پايان نامهها دانشجويان كارشناسي ارشد سازه و مديريت و ساخت مقاالت: بررسي پايدار خرپاها مهارشده -رفتار اتصال ركابي تحت بارها تكرار رفت و برگشتي؛ سخنراني و مقاله(فارس ا بازسااز

ا زلزلاه و ال او سااخت ا ساال

1375ا شيراز )
 مدلي برا ارزيابي مقاومت در برابر خست ي ها كم چرخه و انديس خرابيها تجمعي در اتصاالت تير به ستون قابها فاوالدتحت اثر زلزله (چهارمين كنفرانس مهندس عمران ا دانش اه صنعتي شريف)
A Model for Investigation of Low – Cycle – Fatique (L.C.F) Damages on Steel Structures
)Connections. Engineering Foundation –June – 17-1996.(Hayanis –America
 ساخت نمونهها مدل شده از اتصاالت خورجيني و اعمال بارها تصادفي زلزله به مدلها . بررسي سيستمها سبک سازها مقاوم هپلكس ،سيپوركس و ايتونگ -ارائه مقاله در سومين همايش سراسر

فني مهندسي باش اه پژوهش ران جوان دانش اه آزاد اسالمي يزد با عنوان «عملكرد

متقابل بين اثرات ثانويه ا زلزله و عكس العمل ميل مهارها كف ستون» بهمن 1384

 ارائه يک مدل برا برآورد عمر خست ي چرخهها كم تعداد و انديس خرابي تجمعي در اتصاالت جوشي تير به ستون در قابهافوالد در مناطق زلزله خيز ا سومين همايش سراسر فني و مهندسي باش اه پژوهش ران جوان ا دانش اه آزاد اسالمي يزد ا
سال 1384
 بررسي تغيير مكان در قابها فلز با مهاربند به روش نيرويي و سطوح مختلف عملكرد (پنجمين كنفرانس ملي پژوهشهاكاربرد در مهندسي عمران ،معمار و مديريت شهر  13،د ماه )1396
 تشكيل مفاصل پالستيک در قابها فلز با مهاربند هم را در سطوح مختلف عملكرد (پنجمين كنفرانس ملي پژوهشهاكاربرد در مهندسي عمران ،معمار و مديريت شهر  13،د ماه )1396
 بررسي همزمان اثرات پديده خوردگي و ارتفاع سيال رو خصوصيات ديناميكي مخازن استوانها مايعات(اولين همايش مليپژوهشها كاربرد و فناور ها نوين در مهندسي عمران ،معمار و شهرساز  4،اسفند ماه )1395
 طراحي لرزها قابها فوالد با روش تغيير مكانها مستقيم(چهارمين كنفرانس بين المللي فناور ها نوين در مهندسيعمران ،معمار و شهرساز  14،مهر ماه  1396در محل دانش اه عالمه طباطبايي)
 تحليل تاريخچه زماني مخازن استوانها جدار نازک با در نظر گرفتن اثرات درازمدت خوردگي(اولين همايش ملي پژوهشهاكاربرد و فناور ها نوين در مهندسي عمران ،معمار و شهرساز  4،اسفند ماه )1395
 بررسي و مقايسه شكل پذير سيستمها مركب( RCSستون بتني -تير فوالد ) و قابها خمشي بتني با مهاربند شورن  7و( 8چهارمين كن ره بين المللي عمران ،معمار و توسعه شهر در دانش اه شهيد بهشتي 8،د ماه )1395
− create plastic joints in steel frames with converging brace at various performance levels
at the “5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and
”urban management
− 2017 green construction conference –july 26 Yazd IRAN
دورههای آموزشی:

 شركت در دوره آموزشي « مقاوم ساز سازه ها » ،دكتر حسن حاجي كاظمي ا سال 1383 شركت در دورهها آموزشي «بازرسي جوش و فرآيند جوشكار در ساختمان ،گود بردار  ،بادبنادها واگارا و هم ارا ،طارحلرزها ساختمانها ا سازمان نظام مهندسي يزد

 شركت در دورهها آموزشي دانش اه و كسب گواهي پايان دوره ها به شرح زير : -1مقاله نويسي علمي
 -2روش تدريس
 -3تكنولوه در رسانه ها آموزشي
 -4ال وها يادگير و ياددهي
power point -5
Internet &Interanet-6
 -7دوره مديريت پروهه و كنترل پروهه -جهاد دانش اهي -سال86
 -8دوره مهندسي ارزش -استاندار يزد-سال87
 -9دورهها باز آموز طراحي بتن-طراحي فوالد-نرم افزارها-نكات ويژه در طراحي سازه هاا فاوالد -مبااني اجارا ساازهها
فوالد و روش طراحي(LRFDبعنوان مدرس وزارت مسكن و شهرساز )
 -10شركت در چهارمين كنفرانس بين المللي فناور ها نوين در مهندسي عمران ،معمار و شهرساز در مهر ماه 1396
 -11شركت در پنجمين كنفرانس ملي پژوهشها كاربرد در مهندسي عمران ،معمار و مديريت شهر در د ماه 1396

