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 رزومه علمی 

 
 
 

 الصاق
 

 مشخصات فردی
محمد مهدینام:  

زائری امیرانینام خانوادگی:  

 Mohammadzaeri1374@gmail.com:پست الکترونیک

 09036887826:شماره تماس

 

 

 مشخصات تحصیلی

 

 مقطع تحصیلی محل تحصیل رشته ی تحصیلی تاریخ اخذ مدرک
(3/18)معدل 1392 یاضیاتر   پیش دانشگاهی شهرستان نطنز 

(86/15)معدل1396 عمران_هندسی عمرانم   کارشناسی دانشگاه یزد 

(16/16)معدل   کارشناسی ارشد دانشگاه علم وصنعت ایران مهندسی و مدیریت ساخت 

:توضیحات  

-جهشی گذرانده بودم شناختهه صورت ترین ورودی دانشگاه با توجه به این که دوسال تحصیلی را ببه عنوان جوان 1392در سال 

استاد در دستیاربه عنوان های بتن آرمه داشتم و سازه 2ی خوبی که در درس فوالد هار مقطع کارشناسی با توجه به نمرهشدم.د

 شدم.این دروس انتخاب

 

تدریسسوابق   

 

 نام درس محل تدریس توضیحات
 ریاضیات پایه موسسه قلم چی _

به مباحث طراحی  یادزعالقه با توجه به 

به تدریس این دروس چه به صورت پایه 

 ام.چه با کمک نرم افزار مشغول بوده ای و

وسسه رهپویان کاشانم های فوالدی و بتنیطراحی سازه   
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 دوره ها

 

 sapوsafeوetabsدوره حرفه ای طراحی سازه با -1

 دوره ی بازرسی وتست جوش -2

 مدیریت ریسک وکنترل پروژهدوره های -3

 

 سابقه پژوهشی

 

زیر نظر آزمایشگاه آزماپویان بر روی کاربرد سرباره های پروژه تحقیقاتی سرباره فوالد کارخانه ذوب آهن یزد:-1 

  انجام شد که به نتایج قابل قبول رسید. یفوالدی در بتن تحقیقات

)از جمله آیین اسکلت بتنی وفوالدی یهاسازه بر روی تفاوت های موجود در آیین نامه های طراحیمطالعه -2

 نامه کشور های کانادا و آمریکا(

د های علمی پژوهشیشرکت در مسابقات والمپیا  

 

 نوع مسابقه یا المپیاد سال برگزاری رتبه کسب شده

غیر درسی()درسی و   

 المپیاد شیمی استانی 1390 سوم مشترک

نفر دوم و سوم مسابقات قرائت قران در 

)یک بار دعوت در استان اصفهان ویزد

 جانبه کشور های اسالمی مسابقات چهار 

سالگی(11در سن   

 بیش از چهار سال حضور پی در پی 

در مسابقات استانی و یک بار حضور در 

مسابقات کشوری )مسئول برگزاری اداره 

 اوقاف (

یقران المپیاد  
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 سوابق حضور در پروژه های اجرایی

 

به مدت یک سالکارآموز و طراحی سقف های سوله(:کسری استان یزد)سمت سازی طاقشرکت سوله-1  

ن واحدی مسک832پروژه ی  گستران نطنز)تغییر اسم به ویال سازان نطنز (در اجرایشرکت سازه-2

 فعالیت به مدت دوسالوثبت گزارش از جانب پیمانکار( نظارتمسئول مهر)سمت:

 

  مهارت ها

 

موسسه صدور گواهیام ن  نوع نرم افزار یا دانش مربوطه میزان تسلط 
عمرانموسسه سری   etabsنرم افزار  پیشرفته 

یشرفتهپ موسسه سری عمران  safe 

آموزود خ  Ms.offce مسلط 

 نگلیسیا زبان intermediate موسسه ایران کمبریج

ودآموزخ  autocad متوسط 

 Msp متوسط خانه عمران

 

 زمینه های کاری مورد عالقه

 

کارهای تحقیقاتی وتجربی به ویژه آزمایشگاهی-1  

بهینه سازی و مقاوم سازی ساختمان ها از نظر طراحی -2  

شرکت درپروژه های بتنی و آزمایشگاهی-3  

97بروزرسانی:مهرماهتاریخ   

 


