
 مشخصات فردی:

 
 لطیف دوستی نام ونام خانوادگی:

 7631 تولد: سال 

 3636 شماره شناسنامه:

 وضعیت نظام وظیفه: دارای کارت پایان خدمت

 سازه  وضعیت تحصیلی : دانشجوی مقطع دکترای مهندسی زلزله گرایش

 و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

 69733379666 تلفن تماس:

 Latifdoosti@yahoo.comپست الکترونیک: 

 سوابق تحصیلی

 دیپلم : رشته ی ریاضی فیزیک مقطع 
 1/7/1831تاریخ شروع دوره : 

 81/4/1831تاریخ فارغ التحصیلی : 

 11/13معدل کل : 

  سازه  گرایشمهندسی عمران رشته ی : کارشناسی مقطع 

 : صنعتی جندی شاپور دزفولگاه دانش 
 1/7/1831تاریخ شروع دوره : 

 81/4/1831تاریخ فارغ التحصیلی : 
 17/17معدل دوره : 

 نفر 18از بین  1رتبه : رتبه 

 مقطع کارشناسی ارشد : رشته ی مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله

 تهراندانشگاه : علم وصنعت 
 1/7/1831تاریخ شروع دوره : 

   7/3/1831ریخ فارغ التحصیلی تا
  77/17معدل دوره : 

 یش سازهمقطع دکترا : رشته مهندسی عمران، مهندسی زلزله گرا
 دانشگاه : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 1838/ 11/1تاریخ شروع دوره : 
 در حال تحصیل :تاریخ فارغ التحصیلی 

  . و مدرک زبان، دفاع از پروپوزال انجام شده و در حال انجام مراحل رساله دارای گواهی قبولی در آزمون جامع وضعیت تحصیلی : 

 پل بتنی پیش تنیده پایش سالمت سازه ای  یکپارچه تدوین سامانهعنوان پایان نامه: 

  67/71معدل دوره : 

 دانشجویان ورودی نفر 76رتبه اول بین 

 

 



 مهارتها  

 آشنایی با زبانهای خارجی
 

  دارای مدرک زبان انگلیسیMSRT(MCHE)   مدرک مورد تایید وزارت علوم  (766از  16)نمره ،
 تحقیقات وفناوری

 

 

 مهارتهای نرم افزاری

 
  آشنایی کامل با نرم افزارOffice 2010 

  آشنایی کامل با نرم افزارAuto Cad 2010 

  با نرم افزار  متوسطآشناییMatlab 

  آشنایی کامل با نرم افزارETABS 2000 

  آشنایی کامل با نرم افزارSAP 2000 

  آشنایی کامل با نرم افزار ]SAFE 2000 

  آشنایی کامل با نرم افزارTREMURI  )تحلیل غیر خطی سازه های بنایی(] 

  آشنایی کامل با نرم افزارSeismosignal 

  با نرم افزار َ مقدماتیآشناییAbaqus 

  با نرم افزار  مقدماتیآشناییOpensees 

  با نرم افزار  مقدماتیآشناییseisrisk 

  با نرم افزار  مقدماتیآشناییAnsys 

  با نرم افزار  مقدماتیآشناییAdapt 

  آشنایی کامل با نرم افزارKIjko 

 
 مقاالت

 "دسی عمران، دانشگاه هشتمین کنگره ملی مهن"ارائه منحنی های شکنندگی برای ساختمان های بنایی

 7696/اردیبهشت صنعتی بابل

 "مجله علمی پژوهشیی  ،  "ارائه منحنی های شکنندگی تحلیلی برای ساختمان های بنایی مدارس ایران

 )چاپ شده( دانشگاه صنعتی شریف

 "دومین همایش ملی مهندسیی سیازه اییران،     "پهنه بندی ضریب بزرگنمایی شتاب در شهر بندرعباس

 7691بیر/اسفند دانشگاه امیرک

 " دومیین   "بررسی و مقایسه مفاهیم ضریب اطمینان، شاخص قابلیت اطمینان و منحنی های شیکنندگی

 7691همایش ملی مهندسی سازه ایران، دانشگاه امیرکبیر/اسفند 

 "دومین همایش ملی مهندسیی سیازه اییران،    "  معرفی و بررسی روش های ارائه منحنی های شکنندگی

 7691/اسفند دانشگاه امیرکبیر

 "دومین همیایش ملیی    "بررسی ضریب بزرگنمایی شتاب در دیوارهای خاک مسلح تحت بارگذاری زلزله

 7691مهندسی سازه ایران، دانشگاه امیرکبیر/اسفند 

 

 

 سوابق تدریس



 اسالمشهر به مدت سه ترم در گروه مهندسی عمران شامل دروس: واحد  تدریس در دانشگاه آزاد
 7ی بتن آرمه طراحی سازه ها 

  7طراحی سازه های فوالدی 

  3طراحی سازه های بتن آرمه 

 اصول مهندسی زلزله 

 اصول مهندسی زلزله و باد 

 بارگذاری 

 ترم در گروه مهندسی عمران شامل دروس: سهبه مدت  واحد پردیستدریس در دانشگاه آزاد 

 تحلیل سازه ها 
 مقاومت مصالح 

 پروژه فوالد 

 

 ترم در گروه مهندسی عمران شامل دروس: یکبه مدت  احد پرندوتدریس در دانشگاه آزاد 

  تحلیل سازه ها 
  7طراحی سازه های بتن آرمه 

دوره کارشناسیی  ،  7درس طراحی سازه هیای بیتن آرمیه    ( در TAسابقه همکاری بصورت استاد حل تمرین )
 دانشگاه صنعتی جندی شاپور

 

 مهندسیسوابق 
 

 تاکنون 7691مهندسی ساختمان استان ایالم: خرداد نظام  –مهندس محاسب عمران 

 تاکنون 7691مهندسی ساختمان استان ایالم: خرداد نظام  –عمران  ناظرمهندس 
 7696کارشناس عمران شرکت فراکار آسیا: فروردین تا بهمن 

 تاکنون 7696: بهمن معاونت مهندسی شرکت فام راه بستر عضو هیات مدیره و 

 


