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  »بسمه تعالی«
  :مشخصات فردي - الف
          
                
        
  :سوابق تحصیلی -ب
  تبریز -دانشگاه صنعتی سهند ،سازه -مهندسی عمران: مقطع کارشناسی ارشد      
  09/18: معدل کل                                         1383بهمن : التحصیلیزمان فارغ       

  :حقیقاتیفعالیتهاي ت -پ
  وضعیت بررسی: مطالعه موردي(یاي پلهاي فوالدي به طریقه کمپذیري لرزهارزیابی آسیب :کارشناسی ارشد ةنامعنوان پايان     

  اورتوتروپیک و  پل فلزي با عرشه: اتان شهر تهرانـعدي و اکبـزي تقاطع خیابانهاي ســاي پل فلازي لرزهـود و طرح بهســموج     
  عالی: درجه دفاعیه -75/18: دفاعیه ةنمر -)گاههاي االستومري غیرمسلحنشیمن     

  )تبریز -دانشگاه صنعتی سهند(، دکتر محمدرضا چناقلو)دانشگاه تهران(دکتر شاهرخ مالک :نامهاستادان راهنمای پايان     
 1387 خرداد -امیرکبیر صنعتی دانشگاه -المللی پلمقالۀ علمی در سومین کنفرانس بین 3 چاپ    :داخلی التمقا     

  1388 اردیبهشت -دانشگاه شیراز -المللی مهندسی عمرانمقالۀ علمی در هشتمین کنفرانس بین 1چاپ                 
  2005 سپتامبر -استرالیا ،نیوکاستل ،المللی مهندسی سازهدر کنفرانس بین علمی ۀمقال 1 چاپ    :مقاله خارجی      

ASEC2005-Australian Structural Engineering Conference-Australia Sep. 2005  
 وزارت راه نقل انتشارات پژوهشکده حمل و - 87تابستان  -هاي گذشتهتاريخچه آسيبهاي وارده به پلها در زلزله :چاپ كتاب     
  شرکت خدمات مدیریت انتشارات   -بکتا پیوست فصل هفتمنگارش و ویرایش  -ايتجربيات و درسهاي بهسازي لرزه: چاپ كتاب     
  1389ماه  دي -ایرانیان    
  )۰۳۸نشرية ( هاي صنعت نفتاي تأسيسات و سازهطرح لرزه نامهتدوين آيينعضو كارگروه     
  )۰۴۱نشرية ( هاي صنعت نفتاي تأسيسات و سازهلرزه ارزيابي و بهسازي راهنمايتدوين عضو كارگروه     

  
  :ايحرفهسوابق سایر  -ث
و شهرسـازي   راهو داراي پروانۀ اشتغال به کار مهندسـی از سـازمان    1384عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از سال      

  و پایه دو در اجراي ساختمان و نظارت محاسبه هايرشتهدر  یکاستان تهران با پایۀ 

  )۸۹تا  ۸۳(ارکان پويشر همکاری با مهندسين مشاو      
  )پروژه نسل اول ملي وزارت راه(آهن لرستاني چند دهانه مسير راهبا مصالح بنايقوسی های ای پلپذيری لرزهپروژه ارزيابی آسيب -۱
  :تهران معاونت فني و عمراني شهرداري: کارفرماشهر تهران پل  ۱۱پذيریارزيابی آسيبمطالعات مرحلة اول فنی و  ةتهيه شناسنام -۲

 ،کنرودخانۀ  ،حقانی -تقاطع رسالت ،اشرفی اصفهانی -حکیمتقاطع  ،شیخ بهایی -حکیمتقاطع  ،)تقاطع چمران و ولیعصر(پارك ويپلهاي 
تقـاطع  (نصـر  ،حقـانی  -تقـاطع مـدرس   ،مطهـري  -تقاطع مدرس ،صدر -تقاطع مدرس ،بهشتی -تقاطع مدرس ،یادگار امام -حکیمتقاطع 

  )گیشا -بزرگراههاي چمران و جالل آل احمد
  )گيشا(اي پل نصرپذيري و ارائة طرح بهسازي لرزهمطالعات مرحلة دوم ارزيابي آسيب -۳
  بر اساس مقررات ملي ساختمان محاسب ساختمان و تهيه دفترچه محاسبات و تكميل كاربرگهاي مربوطه -۴

  امید: نام
  جیدمعبدال: نام پدر

  1358 - تهران: محل و سال تولد
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  )۸۵تا فروردين  ۸۴آبان ( نوسازي مدارس استان آذربايجان شرقياداره كل  سازهكارشناس ارشد واحد       
  0411-3340108-10: تبریز، چهارراه آبرسان، جنب هتل تبریز، تلفن: محل اشتغال       

  )۸۶خرداد تا  ۸۵فروردين ( سازي اداره كل نوسازي مدارس استان تهرانمقاومسازه و  ارشد واحدهاي كارشناس      
  021-88779510-11:تهران، میدان ونک، خیابان ولیعصر، نرسیده به میرداماد، کوچه لیدا، تلفن: غالمحل اشت       

   -آهن مسیر بافقراه هاياي پلبهسازي لرزه مطالعات -)۸۸تا  ۸۷( (CSM)همكاري با مهندسين مشاور كامپوزيت سازه مقاوم       
 آهن جمهوري اسالمی ایراناداره کل خط و ابنیۀ فنی راه: کارفرما -(EPC) به روش طرح و ساخت شهر استان اصفهانزرین       

  پل در تهران، پل تقاطع  4اي مرحلۀ دوم بهسازي لرزه مطالعات -)۹۳تا  ۹۰( ر پرديس روزهمكاري با مهندسين مشاو       
  نژادپاك -نیایشکردستان، پل تقاطع بزرگراه  -حقانی، پل تقاطع بزرگراه همت -رودخانۀ کن، پل تقاطع بزرگراه مدرس -رسالت       

 
  پذیري و بهسازي دبیر کمیته تدوین راهنماي ارزیابی آسیب  -)۹۳تا  ۸۶(  كارمند رسمي معاونت امور مهندسي وزارت نفت      
  هاي صنعت سیسات و سازهاي تأنامه طراحی لرزهعضو کمیته ویرایش آیین -)041نشریۀ (ها و تأسیسات صنعت نفت اي سازهلرزه      
  )038نشریۀ (نفت       

  
  :افزاريمهارتهاي نرم -ج

  Microsoft Officeافزارهاي مجموعه نرم       
 SAP2000 ،ETABS ،SAFE ،CSI Bridgeها شامل افزارهاي تحلیل سازهنرم       

 AutoCAD ،Photoshopافزارهاي ترسیمی و گرافیکی نرم       

  ANSYS استاتیکی و دینامیکی غیرخطیخطی و هاي اي به جهت انجام تحلیلسازي اجزاي سازهافزار مدلنرم       
  
  ايو بهسازي لرزه زلزله ،هاي مهندسی سازهنامهآشنایی به آیین -چ

  کشور ریزيو برنامه مسلط بر مباحث مقررات ملی ساختمان ایران، نشریات سازمان مدیریت       
 AISC360-10 ،ACI318-08 ،AASHTO-12 ،AREMA-04 ،FHWA-06 ،FEMA-356 ،ASCE7-10هاي نامهبه آیین آشنا       

  
  
  


