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 سوابق تحصیلی

 گرایش معدل نام واحد آموزشی شهر محل تحصیل
رشته 

 تحصیلی
 مقطع تحصیلی

 کاردانی عمران آرمه سازه های بتن 87/18 دانشگاه فنی و حرفه ای مهاجر اصفهان هزار جریب –اصفهان 

 کارشناسی عمران عمران 01/16 میمهواحد  اسالمی دانشگاه آزاد میمه -اصفهان

 کارشناسی ارشد عمران زلزله 13/16 میبد واحد اسالمی دانشگاه آزاد میبد -یزد

 دکتری  عمران سازه درحال تحصیل... دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر بوشهر-خوزستان

 سوابق حرفه ای

 مجموع به ماه سازمان/ شرکتنام 

 مدت همکاری

 تا از سمت

 ماه سال ماه سال

 دفتر فنی 6 89 6 88 12 )اصفهان(شرکت بنا سازان سپاهان

 سرپرست پروژه 6 90 6 89 12 )اصفهان(شرکت مشکین پی اسپادانا

 سرپرست پروژه 6 93 6 91 24 )اصفهان(شرکت بتن آرمه نصف جهان

 دفتر فنی 12 94 12 93 12 )اصفهان(شرکت زرین خشت

 دفتر فنی و واحد نظارت` 7 95 2 95 5 )اصفهان(شرکت بتن آرمه نصف جهان

وزارت _)اهواز(شرکت ایمن گستران محیط
 دفاع

 نظارت عالی-کنترل پروژه-نظارتسرپرست  12 96 3 96 9

 مهارتهای کامپیوتری
Install Windows- Microsoft Office- Word- Excel- Powerpoint  

AutoCAD-  Etabls- Safe- Sap- Abaqus - Plaxis- Flac- MS.P Microsoft Office – Taksa 123  

... 

Scientific Paper Impact 
Factor 

ISI journal 

The Shear Failure Mechanism of Curved Girder 1.233 Accept 
ipscience.thomsonreuters 

INDIAN JOURNAL 
OF NATURAL 

SCIENCES 

Studying the Failure Mechanism of Base Plate 

Connection 

1.233 Accept 

ipscience.thomsonreuters 

INDIAN JOURNAL 

OF NATURAL 

SCIENCES 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlw4L1rY_QAhVChywKHamtBfcQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fplaxisteam.blogfa.com%2Ftag%2F%25D8%25AC%25D8%25B2%25D9%2588%25D9%2587-%25D9%25BE%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3&usg=AFQjCNFQSCEWdHI7fO-xTl9fbZxON1pJvA&sig2=rhd_fVT3iA1k-iqxbk7DBA&bvm=bv.137901846,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjRrPr5v4_QAhXHliwKHT9UB94QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Ftnsroindia.org.in%2FJOURNAL%2FFRONT%2520PAGE%2520ISSUE%252028%2520.pdf&usg=AFQjCNGwz1o2MPPoYeW0W07_l9cqi5oQ7w&sig2=n9ULxb3K0oXFqIQdoVuNtA&bvm=bv.137901846,d.bGg


برتری در  همایش نام مقاالت علمی 
 گاهنشرتبه دا

 سال

 همایش

 پانزدهمین کنفرانس بررسی مکانیزم خرابی اتصال صفحه ستون

 دانشگاه تبریز

 93 یک

 نزدهمین کنفرانسپا بررسی مکانیزم شکست برشی تیرورقهای خمیده
 دانشگاه تبریز

 93 یک

آزاد  دومین همایش ملی های پل بتنی راه آهن در قبال مولفه قائم زلزله رفتار لرزهای پایه

 اسالمی واحد میبد

 93 یک

زمینی )تونل ها( و خاک های دانه ریز  اثرات متقابل لرزشی بین داالن های زیر

 مجاور

آزاد  دومین همایش ملی

 اسالمی واحد میبد

 93 یک

 دومین همایش ملی مدیریت بحران از دید شهرسازی ایمن

 دانشگاه شهید بهشتی

 93 نه

 دومین همایش ملی صررویکرد اجتماعی معماری معا

دانشگاه شهید مفتح 

 همدان

 93 دوازده

ولین کنگره علمی ا ارزیابی بهره وری تکنیک های مختلف بهبود زمین با ستون های سنگی

 دانشگاه تهران پژوهشی

 94 دو

ولین کنگره علمی ا مدل سازی انتقال پیش تنیده در عناصر بتن پیش کشیده با آباکوس

دانشگاه شهید  پژوهشی

 بهشتی 

 96 دو

پنجمین گنگره ساالنه بین  و فرودگاه بر مناطق آزاد بررسی تاثیر حمل و نقل هوایی

المللی عمران ، معماری و 

 توسعه شهری 

 96 یک

پنجمین گنگره ساالنه بین  با شبکه الیافی کربن ذوب خودکار برف در روسازی بتن سیمانی باند فرودگاه

المللی عمران ، معماری و 

 توسعه شهری 

 96 دو

اولین کنفرانس ملی  م بعد پتانسیل خستگیشیاردار کردن بتن آسفالت مقاو

توسعه پایدار در مهندسی 

عمران،معماری و 

 شهرسازی

 96 یک

کنفرانس بین المللی  پدافند غیر عامل در مباحث در مدیریت پروژه های ساختمانیپذیری ریسک 

امنیت ، پیشرفت ، توسعه 

پایدار دانشگاه امام علی 

 )ع(

 96 یک

 عضویت ها

 سال مدت به ماه عضویت

 ماه 6سال و  3 42 نظام مهندسی استان اصفهان

 سال 2 24 دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمهانجمن نخبگان 

 همکاری در دانشگاه

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjRrPr5v4_QAhXHliwKHT9UB94QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Ftnsroindia.org.in%2FJOURNAL%2FFRONT%2520PAGE%2520ISSUE%252028%2520.pdf&usg=AFQjCNGwz1o2MPPoYeW0W07_l9cqi5oQ7w&sig2=n9ULxb3K0oXFqIQdoVuNtA&bvm=bv.137901846,d.bGg
http://www.civilica.com/Paper-CESC15-CESC15_428=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86.html
http://www.civilica.com/Papers-CESC15-0-10-Title-ASC-AI=%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
http://www.civilica.com/Paper-CESC15-CESC15_429=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87.html
http://www.civilica.com/Papers-CESC15-0-10-Title-ASC-AI=%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
http://www.civilica.com/Paper-MYBODIAU02-MYBODIAU02_001=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87.html
http://www.civilica.com/Papers-MYBODIAU02-0-10-Title-ASC-AI=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87.html
http://www.civilica.com/Paper-MYBODIAU02-MYBODIAU02_002=%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1.html
http://www.civilica.com/Paper-MYBODIAU02-MYBODIAU02_002=%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1.html
http://www.civilica.com/Papers-MYBODIAU02-0-10-Title-ASC-AI=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87.html
http://www.civilica.com/Paper-CIVILSD01-CIVILSD01_222=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86.html
http://www.civilica.com/Papers-MYBODIAU02-0-10-Title-ASC-AI=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87.html
http://www.civilica.com/Paper-ARCHITECTURE02-ARCHITECTURE02_085=%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1.html
http://www.civilica.com/Papers-MYBODIAU02-0-10-Title-ASC-AI=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87.html
http://www.civilica.com/Paper-UMCONF01-UMCONF01_066=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C.html


 دروس تدریس شده نام دانشگاه ردیف

 اسالمی دانشگاه آزاد 1
 واحد تیران

 -اصول مهندسی پل -2و1سازه های بتن آرمه  -2و1 سازه های فوالدی -استاتیک -دینامیک 
 نقشه برداری –اصول مهندسی تونل 

آموزش عالی واحد  2
 )غیرانتفاعی( آبادنجف

اجرای  – اجزا،ساختمان وکارگاه –نقشه برداری  – 1سازه های بتن ارمه  -کارگاهتکنولوژی بتن و 
 متره و برآورد   -سازه های فوالدی

نور واحد دانشگاه پیام 3
 تیران

اصول  -مقررات ملی ساختمان - بارگذاری –زلزله اصول مهندسی  – 2و1مقاومت مصالح-استاتیک
 2و1سازه های فوالدی  -مهندسی تونل

اسالمی  زادآدانشگاه  4
 میمه واحد

اصول  -2و1آرمه  سازه های بتن -2و1 سازه های فوالدی - Etablsآموزش  - Safeآموزش 
تکنولوژی بتن و  -اصول مهندسی سد –نقشه برداری  - اصول مهندسی تونل -مهندسی پل

 بارگذاری -مقررات ملی ساختمان -2و1مقاومت مصالح-کارگاه

 تماسنشانی و شماره های 

 09134216396-09031041635تلفن همراه : 

 

 . صحت مطالب فوق را تائید نموده و صحت کلیه موارد ذکر شده توسط سند معتبر قابل اثبات می باشد هومن برجویی روشن پوراینجانب 


