
 

 

 

  

  تجارب کاري

  مدت زمان  عنوان شغلی  نام پروژه/دپارتمان  موسسه/شرکتنام 

  کنونتا 1393آذر سال  از  کارشناس دفتر فنی ساختمان مرکز آموزش هوانوردي فرودگاه بغداد  کیسونشرکت 

  1392  مدرس Ansysدوره آموزش   مجتمع فنی به طرح

  1391  مهندس ناظر  سامجتمع مسکن مهر عبا  شرکت عمران صنعت ذکوي

  1388  کارآموز  ساختمان مسکونی  شرکت سازه ایستا

  :تحصیالت

سال اخذ 
  مقطع تحصیلی  معدل  رشته  دانشگاه  مدرك

  کارشناسی ارشد  03/17  هاي هیدرولیکیگرایش سازه –مهندسی عمران   وزانهر -سراسري زنجان   1392

  سیکارشنا  30/15  عمران - مهندسی عمران   آزاد چالوس  1388

  
 لرزه بر پاسخ غیرخطی سدهاي بتنیهاي دورانی زمین: بررسی تاثیر مولفهکارشناسی ارشد عنوان پایان نامه   

 
  :موزشی طی شدهدوره هاي آ

  نام و محل ارگان صادر کننده  نام مدرك  سال

  دانشگاه آزاد چالوس  آموزش نرم افزار اتوکد  1387

  دانشگاه سراسري زنجان  نی وزنیتحلیل استاتیکی و دینامیکی سدهاي بت  1390

  دانشگاه تبریز  حضور در کنفرانس عمران، معماري و توسعه پایدار شهري  1392

  ايسازمان فنی و حرفه  دویک و درجه  ICDLدوره   1393

  ايسازمان فنی و حرفه  آموزش نرم افزار اتوکد  1394

  مهارت ها

  :افزاريهاي نرممهارت 

  مدرك  درجه دو و یکICDL از سازمان فنی و حرفه اي کشور 

 نائیجی اسعب :و نام خانوادگی نام

 معافیت وضعیت نظام وظیفه: جردم وضعیت تاهل:

 09119135819 تلفن همراه: 0114457502 تلفن ثابت:

  30/06/1366 متولد:

 مازندران - نور محل سکونت:

 naeiji87@gmail.com یمیل:ا



 

 

 

 تسلط بر نرم افزار اتوکد و داراي مدرك از سازمان فنی و حرفه اي کشور 

 افزار تسلط بر نرمAnsys هابراي تحلیل سدهاي بتنی وزنی و قوسی و سایر سازه 

 افزار نویسی با نرمتسلط بر برنامهMatlab 

 افزار تسلط بر نرمCutting Optimization Pro سازي برش میلگردها و سایر موادبراي بهینه 

 افزار تسلط بر نرمSeismosignal 

  انگلیسی: آشنایی با زبان  

  ،درك و ترجمه متون تخصصی و عمومی در حد عالیSpeaking  وListening در حد متوسط 

  

  :ت، انتشارات، جوایز و افتخارات علمی و شغلیمقاال تحقیقات، 

عماري للی عمران، مدر کنفرانس بین الم "هاي دورانیهاي بتنی تحت مولفهاي سدتحلیل لرزه"با عنوان ارائه شفاهی مقاله  -1
  ، تبریز، ایران92آذر  28و  27و توسعه پایدار شهري، 

ملی  کنگره در هشتمین "بعدي) بر پاسخ سدهاي بتنیوع المان (المان پوسته و المان سهبررسی تاثیر ن"ارائه مقاله با عنوان  -2 
  ، بابل، ایران.92اردیبهشت  18و  17عمران، دانشگاه نوشیروانی بابل، 

  ر آزمون ورودي کارشناسی ارشددهاي هیدرولیکی دانشگاه زنجان نفر اول گروه سازه -3

 03/17ا معدل بهاي هیدرولیکی دانشگاه زنجان نفر سوم گروه سازه -4

  ازندرانمعضو نظام مهندسی استان  -5

  استان مازندران از نظام مهندسینظارت ه داراي پروانه اشتغال پایه س -6

  اجرا پایه سه رشته  نظام مهندسی قبولی در آزمون  -7

  مازیار تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی -8

  نامهایانپمشاوره در تهیه مقاالت و  -9

  



 

 

 

  :هاتوانایی

  هاي شاپ و ازبیلتتهیه نقشه -1

  هاي پیمانکاران جزچنین صورت وضعیتیه صورت وضعیت کارکرد پروژه و همته -2

  متره و برآورد مصالح مورد نیاز پروژهمحاسبات فنی و  -3

  )DCCسلط کامل بر سیستم بایگانی الکترونیکی مرکز اسناد (ت -4

  اشتیاق به یادگیري و کار گروهیپذیري،  مسؤلیت -5

  ا سپاس از حسن توجه شماب


