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 وضعیت تحصیلی

 فیزیک از دبیرستان غیر انتفاعی آزادگان گرگان –: دیپلم ریاضی  2732الی  2731

 : کارشناسی پیوسته مهندسی عمران در دانشگاه غیر انتفاعی شمال آمل 2731تا  2732

 صنعتی امیرکبیرتاکنون : دانشجویی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله در دانشگاه  2731

 تجربیات

 فعالیت های اجرایی شامل:

الی  2732)دو سال عضویت و یک دوره نائب دبیری در انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه شمال 

2737) 

با سخنرانی مهندس ابراهیم اصغری  حضور در کادر اجرایی همایش پخش فیلم مستند روش اجرای برج العرب

 (2732کریمی )آذر 

 (2732دی شرکت در مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه شمال )

 (2732اردیبهشت برداری به روش نیلینگ در دانشگاه شمال )دبیر اجرایی همایش آشنایی با گود
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 (2732آذر شرکت در مسابقات بتن هدفمند در دانشگاه شمال )

حسن پور و مهندس جواد مهجوریان در دبیر اجرایی همایش گرامیداشت مقام مهندس با سخنرانی دکتر محمود 

 (2732اسفند دانشگاه شمال )

 ( 2737دبیر اجرایی کارگاه آشنایی با اصول پدافند غیرعامل )آذر 

 

 فعالیت های کارگاهی شامل:

 (2732)تابستان  کار در کارگاه ساختمانی اسکلت بتنی با سیستم کابل های پیش تنیده

 (2737)تابستان  ساختمانی از نوع اسکلت بتنیگذراندن دوره کارآموزی در کارگاه 

 ارائه ها

  

 هامقاالت و کتاب

 

 افتخارات

 (2732دی کسب عنوان چهارمی در اولین دوره مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه شمال )

کسب عنوان دانشجوی فعال در زمینه فعالیت های انجمنی از طرف معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شمال 

(2737) 

 (2737کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه شمال )

 (2731) در مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران از دانشگاه شمال 22.27با معدل فارغ التحصیل رتبه اول 

 (2732کسب مقام نخست در سومین دوره مسابقات زلزله به روایت تصویر دانشگاه صدرا )اردیبهشت 



 

 مهارت ها 

 )عالی( ETABSافزار مسلط به نرم 

 )خوب( SAFEمسلط به نرم افزار 

 )عالی( SAP2000مسلط به نرم افزار 

 )خوب( OpenSEESمسلط به نرم افزار 

 )خوب( DeepSoilمسلط به نرم افزار 

 )عالی( Seismosignalمسلط به نرم افزار 

 افزارهای نرم با آشنایی

 Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Civil3D, Adobe Photoshop, AutoCAD, 

MATLAB 

 گذرانده شدهآموزشی دوره های  سمینارها و

 و اخذ گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور AutoCADگذراندن دوره نرم افزار 

 و اخذ گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ETABSگذراندن دوره نرم افزار 

 و اخذ گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور SAFE گذراندن دوره نرم افزار

 (2732دی ) در دانشگاه شمال شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با روش ساخت سازه های ماکارونی

در  میز لرزه شرکت در سمینار تخصصی ارائه روش های طراحی لرزه ای نوین و بررسی این روش ها با استفاده از

 (2732)خرداد دانشگاه شمال )سخنران کلیدی: دکتر فرهاد احمدی( 

در  شتابنگاشت انتخاب و ها سازه طراحی در زمانی تاریخچه تحلیل تخصصی آموزشی کارگاهشرکت در 

 (2731پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله )آبان 



 (2731ذهاب در دانشگاه صنعتی امیرکبیر )آذر هایی از زلزله کرمانشاه و سرپلتخصصی درس کارگاهشرکت در 

در دانشگاه  جاییهای دیوار برشی بنایی مسلح بر اساس سطوح جابهطراحی سازه شرکت در سمینار تخصصی

 (2731)سخنران کلیدی: دکتر فرهاد احمدی( )دی  صنعتی امیرکبیر

های بتن مسلح: از دیدگاه طراحی بر اساس عملکرد تا ای غیرخطی سازهلکرد لرزهعم شرکت در سمینار تخصصی

)سخنران کلیدی: دکتر  در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله آوریطراحی بر اساس تاب

 (2731( )دی مهدی کاشانی

ها در دانشگاه صنعتی ای سازهسازی هیبرید برای ارزیابی لرزهکاربرد روش شبیه شرکت در سمینار تخصصی

 (2732پور( )خرداد امیرکبیر )سخنران کلیدی: دکتر علی ایمان

های خرابی مصالح از دیدگاه ماکرو تا کوانتوم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تئوری شرکت در سمینار تخصصی

 (2732ی( )خرداد )سخنران کلیدی: دکتر علی صادق

 زبان

 (2731) 32در موسسه زبان سفیر گفتمان با معدل  Pre-IELTSتکمیل دوره 

 هاسرگرمی

 گوش دادن به موسیقی، دیدن فیلم، شنا، آشپزی نوشتن شعر، خواندن کتاب،


