
 1صفحِ 

 

 بسوِ تعبلی

                                                                                                 اطالعبت ضخصی

 هحوذ ضزیفی: ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 19/12/1367: تبریخ تَلذ

 09387516911: تلفي ّوزاُ

 mhmmd_sharifi@yahoo.com: ایویل

  هتأّل:ٍضعیت تأّل

  ایزاًی:هلیت

  هعبفیت دائن:ٍضعیت خذهت سزببسی

تحصیالت 

 دیپلن ریبضی فیشیک

 عوزاى-لیسبًس هٌْذسی عوزاى

سَابك کبری 

  سبل1هتزٍر ضزکت لشٍیي بٌبی هیثبق بِ هذت 

 (طزاحی سبسُ) هبُ 6ّوکبری بب ضزکت هطبٍر تحکین بٌب بِ هذت 

  سبختوبى هسکًَی در ضْز لشٍیي3سزپزست کبرگبُ 

 طزاحی سبسُ  چٌذیي سبختوبى فَالدی ٍ بتٌی

  تي 3200تزسین ًمطِ ّبی کبرگبّی چٌذیي پزٍصُ بب ٍسى تمزیبی 

 90آضٌب بِ ًزم افشارّبی سبسُ ًگبر ٍ سبسُ 

 تسلط بِ ًزم افشارّبی طزاحی سبسُ فَالدی ٍ بتٌی

 (3پبیِ )دارای پزٍاًِ اضتغبل بِ کبر هٌْذسی طزاحی، ًظبرت ٍ اجزا 

  طبم10ِ هتزهزبع در 54000ًبظز فٌی ٍ هسئَل دفتز فٌی هجتوع تجبری اداری ًیبیص ٍالع در ضْز لشٍیي بِ هتزاص تمزیبی 

 ( تب ّن اکٌَى01/07/91اسکلت فلشی بب سیستن ببربز جبًبی دیَار بزضی بتٌی اس تبریخ  )
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 دٍرُ ّبی تخصصی گذراًذُ ضذُ

  ٍ تْیِ دفتزچِ هحبسببتEtabs 9.7.4طزاحی سبسُ بب 

هَسسِ ) LRFD(Load & Resistance Factor Design)بِ رٍش Etabs 2013 طزاحی سبسُ ّبی فَالدی بب ًزم افشار 

 (808سبسُ 

 (808هَسسِ سبسُ ) 92طزاحی اتصبالت پیص تبییذ ضذُ هطببك هبحث دّن همزرات هلی سبختوبى ٍیزایص سبل 

 (808هَسسِ سبسُ ) Etabs 2013 طزاحی سبسُ ّبی بتٌی در ًزم افشار

 (808هَسسِ سبسُ ) LRFD(Load & Resistance Factor Design)بِ رٍش  Sap2000 طزاحی سَلِ در ًزم افشار

 دٍرُ جَش ٍ فزآیٌذ جَضکبری

 دٍرُ حفبظت ٍ ایوٌی در کبرگبُ ّب

ِ ّبی ضبپ تَسط ًزم افشار   TEKLA STRUCTUREدٍرُ تْیِ ًمط

هْبرت ّب 

 90ٍ ًزم افشار سبسُ  (جذیذتزیي ٍرصى)دارای ًزم افشار سبسُ ًگبر بصَرت ضخصی 

 ,Word & EXCEL ،MS PROJECT Autocad تسلط کبهل بِ ًزم افشارّبی 

 ETABS & SAFEتسلط کبهل بِ  

هتزُ ٍ بزآٍرد 

 تْیِ صَرتَضعیت

 کٌتزل ابعبدی ٍ ببسرسی چطوی جَش اسکلت فلشی

  Shop Drawingتْیِ ًمطِ ّبی کبرگبّی 

 تسلط کبهل بِ هببحث همزرات هلی سبختوبى در حَضِ طزاحی

 سببى ّبی خبرجی

 سببى اًگلیسی در حذ هتَسط


