
 نام خدایی که خاک آفرید     کزان خاک انسان پاک آفریدبه

 

 مشخصات     
 ینجف دی: مجیخانوادگنام ونام

 1369بهمن 16: متولد

 تاهل: مجرد تیوضع

 معافیت )کفالت(: فهینظام وظ تیوضع

 سکونت: شهرکرد محل

 09378978687 :همراه

 majid69pms@yahoo.com: لیمیا

                                  

 

   سوابق تحصیلی          
 25/14التحصیل کاردانی رشته کارهای عمومی ساختمان دانشکده امام خمینی)ره( میبد با معدل فارغ

 22/16آباد با معدل عمران موسسه غیردولتی نجف-تحصیل کارشناسی رشته مهندسی تکنولوژی عمرانفارغ

  05/16پژوهان اصفهان با معدل زلزله موسسه غیردولتی دانش-دانشجو کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

 

 ی تخصصیفزارهاتسلط به نرم

 Etabs ....................................................................های فوالدی و بتنی ساختمانینرم افزار تحلیل و طراحی سازه 

 SAP2000..............................................................................های مهندسیو طراحی انواع سازهتحلیل افزار نرم 

 SAFE......................................................................................هافنداسیون ودالافزار تحلیل  و طراحی انواع نرم 

 PERFORM-3D..............................................................دینامیکی های غیرخطی استاتیکی وافزار تحلیلنرم 

 Abaqus...............................................................ژئوتکنیکیای و سازهمحدود تحلیل انواع مسائل افزار الماننرم 

 MSP...................................................................ریزی، کنترل و مدیریت پروژهافزار برنامه.....................نرم 

 Autocad.........................................................................................های معماری واجرایینقشه افزار ترسیمنرم 

 Crisis2007...........................های خاص(ای)بدست آوردن شتاب مبنای طرح برای سازهخطر لرزهافزار تحلیلنرم 

 Seismosignal..................................................................................هابنگاشتافزار مشاهده وتصحیح شتانرم 

 Word-Excel-power point.......................................................افزار نگارش،ویرایش و ارائه متوننرم 



 های تخصصیمهارت      
 یو نرم افزار یبه صورت دست مجازی و تنشبه روش حد یفوالد یهاسازه یطراح

 یو نرم افزار یبه صورت دست یسازه بتن یطراح

 افزاریهای صنعتی به صورت دستی و نرمطراحی سوله

 یو نرم افزار یبه صورت دستانواع فنداسیون  یطراح

 های تحت بادو سازه انواع بیلبوردهای تبلیغاتی ،طراحی منابع آب هوایی

 های فوالدی و بتنیبرنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه

 ساختمان یها تمیو آ یو فوالد یبتن یهاسازه حیصح یو مسلط براجرا یقو ییاجرا

 موجود یهاسازه یالرزه یبهساز

 یکینامیو د یکیاستات یرخطیو غ یخط یهالیمسلط به تحل

 طراحی واجرا سازه نگهبان

  ایتحلیل خطر لرزه

 رونده واعمال اثر اندرکنش خاک و سازه به سازهپیشتحلیل خرابی

 (ی)تجربیو کارگاه BSو  ACI-211نامه  نییطرح اختالط بتن به روش آ

 ابنیه و تاسیسات متره و برآورد

 های بتنی و فلزیهای اجرایی سازهکشی و تهیه نقشهنقشه

 ساختمان یمحاسبه اتالفات حرارت

 

 سوابق مرتبط   

 مدت زمان مهیب کارگاه تیموقع پروژهعنوان سمت شرکت

 

 مانیشرکت پ

 ساخت
 تکنسین

 

 یساختمان پزشک

 یقانون

 

 رآبادیم-شهرکرد

 یغرب
 سال2 عادی

 
سامان  یدفترمهندس

 فراز

 طراح سازه 
های انواع سازه

 مسکونی
 - شهرستان سامان

تا  93از سال 

 اکنون

  

 7و 5 هایواحد 3و 2طبقه  -یبهرام یعمان مجتمع مسکون ابانیخ -شهرستان سامان-یاریوبختآدرس: چهارمحال


