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 یلیـتحصو ای هـحرفوابق ـس
   ردی ـصات فـمشخ 

 اسماعیل نام پدر:      محمدیان: ينام خانوادگ    محمدعلی نام: 
 اهوازمحل تولد:        02/1366/ 27خ تولد: يتار   8732شماره شناسنامه:  

 متأهـلوضعیت تاهل:                             ایرانی ملیت:         1757024131شماره ملي: 
 اهواز  محل سکونت:                       دارای کارت پایان خدمتنظام وظیفه:  خدمت وضعیت 

   09166109916  - 09356136031تلفن همراه: 

 6187883522کدپستی:                                                    061-35585208 تلفن منزل:
 ma.mohammadian1987@gmail.com: ي کیپست الکترون

 

    ی ل ی صـ وابق تحـس 

 .  1391-1394مؤسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي خوزستان، ، گرايش سازه  کارشناسي ارشد مهندسي عمران •

پايان • ارشد  نامهعنوان  مقایسه  »:کارشناسي  لرزهبررسی  نیاز  پارامترهای  لولهای  های  قاب  لوله ای  و  مهاربندی ای  درای   شده 

 « . های بلند ساختمان

 . 1385 -1389، آزاد اسالمي واحد اهوازعمران، دانشگاه  -عمران يمهندس يکارشناس •

 1382-1384درخشان)تیزهوشان( مرکز اهواز، ديپلم و پیش دانشگاهي، سازمان ملي پرورش استعدادهای  •
 

   ها و عضویـت خاراتـافت 

 (درجه عالي) 20نمره نامه کارشناسي ارشد با ارزشیابي پايان  •
 43/16دوره کارشناسي با معدل  برگزيده آموخته دانش  •
 عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خوزستان  •

 اجرا در رشته مهندسي عمران از وزارت راه و شهرسازی صالحیت  3پايه صالحیت نظارت و  2پايه به کار مهندسي  دارای پروانه اشتغال •

 ماه سابقه عضويت عادی در نیروی مقاومت بسیج   12ماه سابقه عضويت فعال و بیش از  13دارای بیش از  •

 
   ایرفهـوابق حـس 

 .1391-1394 ،دزآبمشاور  شرکت مهندسي، عباسپور( دیدز و شه یخوزستان )سدها یسدها يو رفتارسنج یمطالعات رفتارنگار •

 . 1391-1392مشاور دزآب،  يشرکت مهندس ي، سالمندان طلوع همدل یمطالعات مرحله اول احداث سرا •

 .1393-1394، مشاور دزآب يشرکت مهندس، 2کارون  يانيجر روگاهیمطالعات مرحله اول سد و ن •

متراژ   • با  دو طبقه  بر ساخت منزل مسکوني  در    مترمربع  56/344نظارت  اهوازواقع  کیانشهر  نظام مهندسي ساختمان   ،منطقه  سازمان 
 1396استان خوزستان، 

 ن، آبادا  شهرستان  فیه و فیاضیه منطقه    "استان خوزستانشهرهای    و انشعابات خانگيشبکه توزيع آب  اصالح  طرح    "پروژه  نظارت بر   •
 1397شرکت مهندسي مشاور دزآب 

 ،شهر اروندکناربخشي از منطقه غرب  "  طرح اصالح شبکه توزيع آب و انشعابات خانگي شهرهای استان خوزستان  " پروژه  نظارت بر   •
 1399-1397شرکت مهندسي مشاور دزآب 

پروژه  • بر  مخزن"نظارت  تجهیز  و  الکتريکال  مکانیکال،  اصالح  و  بازسازی  گذاری،  لوله  چوئبده  اجرای  شهر  ساخته  شرکت   "پیش 
 1399مهندسي مشاور دزآب 

 1400-1399،  شرکت مهندسي مشاور دزآبپیش از آبگیری سد باالرود، ، رفتارنگاری و رفتارسنجي سد مخزني باالرودطرح  •
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  وابق استخدامی و اجرایی س

 31/01/1394لغايت  28/10/1390شرکت مهندسي مشاور دزآب، از تاريخ بخش مطالعات شناس سازه کار •

 31/03/1394، از تاريخ  صالحیت اجرا در رشته مهندسي عمران    3صالحیت نظارت و پايه    2دارای پروانه اشتغال به کار مهندسي پايه   •
 تا کنون

ناظر   • شهرپروژه  مهندس  در  دزآب  مشاور  مهندسي  آبرساني شرکت  اروندکنار    آبادان  هایهای  چوئبده  و  تاريخ  و  تا    01/07/1397از 
31/04/1399 

 تا کنون 29/07/1399، از تاريخ بخش مطالعات شرکت مهندسي مشاور دزآبشناس سازه کار •

 ***   سال سابقه بیمه تأمین اجتماعي 9 رای بیش ازدا *** 

 
 

  آشـنایی با زبان خارجی )انگلیسی( 

 

• Reading:  Excellent 

• Writing:   Good 

• Speaking: Good 

• Listening: Good 
 
 
  ها رافزاآشنایی با نـرم  

 

• ABAQUS, ANSYS, Seismosignal 

• SAP2000, SAFE, ETABS, CSI Col, Section Builder 

• Autodesk AutoCAD, Autodesk AutoCAD Civil 3D 

• Autodesk Land Desktop 

• GeoStudio(GeoSlope, Seep 3D, …), Phase2 

• QuickSurf, CADAM 

• Programming in; MATLAB, C++, Fortran 

• Microsoft Project 2019 

• Microsoft Office 2019 package (Word, Excell, Powerpoint, Acces,…) 

 
 
     ها مهارت 

انواع سازه های بتني و فوالدی شامل: برج های  و طراحي  های دينامیکي و استاتیکي خطي و غیرخطي تحلیل انواع  سازی و مدل انجام •
 و.... سدهای بتني وزني  ، آب و فاضالب های ، تصفیه خانه ها ، پلها سوله  ،زمیني فوالدی و بتنيمخازن آب هوايي و  ساختماني،

شهری و انتقال   ، اجرای شبکه های آبرسانيو صنعتي  ه های ساختمانيژپرواجرای  از قبیل:    نظارت بر اجرای انواع پروژه های عمراني •
 اجرای تصفیه خانه های آب و فاضالب و...  اجرای شبکه فاضالب شهری، زهکشي، آبیاری و ، اجرای شبکه هایآب 

 انجام مطالعات رفتارنگاری و رفتارسنجي سدهای بتني و خاکي •

   ++MATLAB, Fortran, Cهای نويسي به زبانبرنامه  •

 ی عمراني انجام کنترل پروژه کلیه پروژه ها •

 کلیه پروژه های عمراني  و صورت وضعیت نويسي انجام متره و برآورد •

 مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاکنجام ا •

 دسترسي راه های بین شهری ، معابر شهری و جاده های طراحي  •
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    ، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللیآشنایی با قوانین 

 کشور  یزي و برنامه ر تيرينشريات سازمان مد •

 ملي مسکن و شهرسازی مقررات •

 ( U.S. Army Corps Of Engineers)  کايمهندسان ارتش آمر یاستانداردها  •

 (ICOLDبزرگ ) ی سدها يالملل نیب  ته یکم یها بولتن •

 ( IRCOLD)  رانيبزرگ ا یسدها يمل  ته یکم اتينشر •

 ( AISC) کاينامه فوالد آمر ن يیآ  •
 ( ACI)  کاي نامه بتن آمر  ن يیآ  •

 

 
   لیـفات أسوابق پژوهشی و ت 

 جانبي   بار  تحت  نسبي  و   مطلق  جانبي  تغییرمکان ای  پارامترهایمقايسه (.» بررسي1394. )ا.، سیاه پلو، ن  رسوالن،  ،ع..م  محمديان، [1]
ضربدری   همگرایمهاربندهای  مختلف  های  مدول  با  شده  مهاربندی  لوله   در  لوله   و  لوله   در   لوله   ای  سازه   های  سیستم   در  زلزله 

 در اجرای )  .1394اسفندماه    تهران،   دانشگاه صنعتي امیرکبیر،  «، دومین همايش ملي مهندسي سازه،   .بلند  های  وشورن درساختمان
آيین نامه نحوه برگزاری   3ماده    1تحقیقات و فناوری و در اجرای بند  محترم علوم،  وزارت    24/05/1394مورخ    95874شماره    نامه 

انجمن مهندسي سازه ايران کلیه مقاالت   هیئت مديره  05/06/1394مصوبه مورخ    همايش های علمي مصوب وزارت مزبور و ايضاً

 ( مي باشند. یپژوهش-یعلمارزش  یداراپذيرفته شده رسمي دومین همايش ملي مهندسي سازه ايران، 

لوله در لوله     ی سازه ا  یها  ستمیبال در س  يبرش  يپارامتر لنگ  یا  سهيمقا  يبررس  (. » 1394سیاه پلو، ن.، رسوالن، ا.، محمديان، م.ع. ) [2]
سومین کنفرانس   «،.  بلند  یزلزله در ساختمان ها  يتحت اثر بار جانب  یمختلف مهاربند  یشده با فرم ها  یلوله   مهاربندو لوله در  

بین   کنفرانس  اولین  و  پژوهشملي  کاربردیالمللي  عمران،  های  مهندسي  و    در  خواجه  معماری  صنعتي  دانشگاه  شهری،  مديريت 
 .1394اسفندماه   تهران، نصیرالدين طوسي،

 

 

  آمـوزشی و سمینار های  هـاشرکـت در دوره 

 1399ماه   ذرآساعت، 10سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان، ، اجرای گودبرداری و سازه های نگهبانینار بو •

آبان  ساعت،  3سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان،  ،  آب شهری خوزستان  کندوکاوی بر بحران مهندسیینار  وب •

 1399ماه 

سازی ینار  وب • ساختمان  صنعت  در  غیرعامل  پدافند  تدابیر  خوزستان،  ،  بکارگیری  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 

 1399ماه آبان ساعت، 2

نظام    ((، سازمان812دوره    کد)   رشته مهندسی عمران صالحیت اجرا ) اجرای ساختمان های بتنی  2به  3وره ارتقا پایه  د •

 1399ساعت، آبان ماه 24مهندسی ساختمان استان خوزستان، 

 1399ماه مهرساعت،   10سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان، ینار نکات اجرایی ارت و همبندی، وب •

 ات یساختمان و جزئ  ی اجرا  نینو  ی ساخت فناور  ی روش هارشته مهندسی عمران صالحیت اجرا )    2به  3دوره ارتقا پایه   •

 1399ماه  هرساعت، م 24نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان،  ((، سازمان814دوره  کد)یی اجرا 

ساختمان  وب • اجرای  و  طرح  مبحث  ینار  اساس  بر  آرمه  استان ،  1399ویرایش    9بتن  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 

 1399ماه شهریورساعت،  4خوزستان، 

نظام    ((، سازمان811دوره    کد)   ساختمان های فوالدی رشته مهندسی عمران صالحیت اجرا ) اجرای    2به  3دوره ارتقا پایه   •

 1399ساعت، مرداد ماه 24مهندسی ساختمان استان خوزستان، 

ايمني و محیط زيسترشته مهندسی عمران صالحیت اجرا ) مقررات و تدابیر فنی    2به  3دوره ارتقا پایه   •   کد)   HSEسالمت، 

 1399ساعت، خرداد ماه 24استان خوزستان، نظام مهندسی ساختمان  ((، سازمان818دوره 
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، سازمان نظام مهندسی ساختمان سمینار نکات اجرایی و کلیدی گودبرداری از منظر مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان •

 1398ماه آذرساعت،  5استان خوزستان، 

زيست • محیط  و  ايمني  مباني سالمت،  نظام 811-7)شماره دوره     HSEدوره  ،مهندسی سا  (، سازمان  استان خوزستان    8ختمان 

 1398، خرداد ماه ساعت 

اصول • بر  تکیه  با  زیستی  و  بافت شهری  در  نماسازی  و  نما  مهندسی    ،سمینار  نظام  سازمان  نما،  اجرای  و  ضوابط طراحی 

 1397ساعت، اسفندماه 4ساختمان استان خوزستان، 

ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت  رشته مهندسی عمران صالحیت نظارت) اصول حرفه    2به  3دوره ارتقا پایه   •

 1397ساعت، دی ماه 16ساخت(، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان، 

ئوتکنیک و سازه های نگهبان(، سازمان  رشته مهندسی عمران صالحیت نظارت) مبانی گودبرداری، ژ  2به  3دوره ارتقا پایه   •

 1397، دی ماه اعتس 16نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ،

فارغ   • انجمن  مقدم،  پروفسور حسن  های  سازه  عملکردی  طراحی  و  ای  لرزه  بهسازی  محاسبات  اصول  آموزش  جامع  دوره 

 1397ساعت، تیرماه 20، 808التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف و موسسه سازه 

آموزشی   • نامه  دوره  آیین  در  ها  سازه  غیرخطی  چهارم  2800تحلیل  ویرایش  مهندسسا،  زلزله  نظام  استان    يزمان  ساختمان 

   1396ساعت، آذر 15،  خوزستان

آموزشی   • هادوره  افزار    LRFDبا روش    ی فوالد  ی محاسبات سازه  نرم  مهندس،  ETABS 2016با  نظام  ساختمان   يسازمان 

   1396ساعت، آذر  4،  استان خوزستان

نظام   • سازمان  ساختمانی،  های  کارگاه  در  عمومی  ایمنی  آموزشی  خوزستان،  دوره  استان  ساختمان  ساعت،        3مهندسی 

 1396آبان 

  ن یمهندس   یو انتظام   ی فری و ک  یحقوق  ی ها   ت یحقوقی مهندسی در حوزه ساخت و سازشهری با عنوان شرح مسئول   شیهما •

 1396 هرساعت، م  4ساختمان استان خوزستان ،  ی، سازمان نظام مهندس  ی ناظر و طراح و مجر

با عنوان شرح مسئولیت های حقوقی و کیفری و انتظامی مهندسین    زه ساخت و سازشهری حقوقی مهندسی در حوهمایش   •

 1396 مردادساعت،  4ساختمان استان خوزستان ،  یسازمان نظام مهندس ناظر و طراح و مجری ، 

افزار • نرم  با  پروژه  کنترل  و  مدیریت  آموزشی  ها،  Project   MSدوره  آموزش  شماره    ی مرکز  مدت  سازمان    کیکوتاه 

 1396و فروردین  1395ساعت، اسفند   30، خوزستان یجهاددانشگاه

ساختمان استان    يسازمان نظام مهندس،  ساختمان  يمقررات مل  10و    9،    6و مباحث    2800استاندارد    4  شيرايو  راتیی تغ   يدوره آموزش •
 1395ساعت، اسفند  24، خوزستان

ساعت، شهريور    4،  ساختمان استان خوزستان  يسازمان نظام مهندسهای حوزه بهسازی خاک،    سمینار معرفی به روزترین روش  •

1395 

ساعت ، خرداد    4،  ساختمان استان خوزستان  يسازمان نظام مهندسسمینار آشنایی با حقوق مهندسی و اهمیت گزارش نویسی،   •

1395 

ساختمان استان    يسازمان نظام مهندسنکات اجرایی تأسیسات مکانیکی ساختمان)ویژه صدور صالحیت اجرا(،    آموزشی  دوره •

 1395ساعت، ارديبهشت  16، خوزستان

صدور دیوارچینی  و  بنایی  مصالح  سازه   اجرایی  نکات  و  مربوطه  استانداردهای  و  ساختمانی   مصالح  آموزشی  دوره • )ویژه 

 1395ساعت، ارديبهشت  12، ساختمان استان خوزستان يندسسازمان نظام مهصالحیت اجرا(، 

)ویژه صدور صالحیت اجرا(،   (1( و نکات اجرایی سازه های بتن مسلح )1نکات اجرایی سازه های فوالدی )  آموزشی  دوره •
 1395ساعت، ارديبهشت  16، ساختمان استان خوزستان يسازمان نظام مهندس

سازمان )ویژه صدور صالحیت اجرا(،  سطحی  های   پی  اجرایی  نکات  و  فرسوده  بناهای   تخریب  در  اجرایی  نکات  آموزشی  دوره •

 1395ساعت، ارديبهشت  16، ساختمان استان خوزستان ينظام مهندس
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سازمان )ویژه صدور صالحیت اجرا(،  اجرایی  نکات  و  کارگاهی  اولیه  مسائل  و  پیمانکار  وظایف  شرح  با  آشناییدوره آموزشی   •

 1395 فروردين  ساعت، 16، اختمان استان خوزستانس ينظام مهندس

، مؤسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي خوزستان،   (Writing Scientific Papers)ي مقاالت پژوهش  ينگارش علم  يکارگاه  آموزش •
 1394ساعت، آبان  8

عامل) مبحث    ناریسم • غیر  پدافند  با  آشنايي  مل  21آموزشي  نظام مهندس،  (  يساختمان  يمقررات  استان خوزستان  يسازمان        ، ساختمان 
 1393آبان  ساعت، 8

 1392ساعت، تیرماه و مرداد ماه 30، آموزشگاه پایا، کاربرد آن در اجزاء محدود و MATLABآموزش نرم افزار دوره  •

با نرم افزار   • مؤسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي خوزستان،    ،  در قالب طراحی یک ساختمان فوالدی   ETABSسمینارآشنایی 

 1391اسفند  ساعت،  4

 1391ساعت، شهریورماه  30، شرکت مهندسی مشاور دزآب، AutoCADدوره آموزش نرم افزار  •

 1385 -1387آموزشی، ترم  7، کانون زبان ایران، آموزش زبان انگلیسیدوره  •

 

 

 

mailto:ma.mohammadian1987@gmail.com

