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ساز مقاوممهندس محاسب و ، مدرس دانشگاهمحل تولد: سراب             شغل:               7661تاریخ تولد:   
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 راه و کاشانه 

طبقه اول – 52پالک -جنب درمانگاه صفا  -جدیری شمالی خیابان  -تبریز آدر منزل:  
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تحصیلیسوابق   

 عمران -مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز   رشته: مدرک تحصیلی: کارشناسی    دانشگاه: .7

7627سال دریافت مدرک:   

 زلزله  رشته: مهندسی             دانشگاه تبریز      دانشگاه:         مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد   -5

 7675سال دریافت مدرک: 

تحصیلی: دکتری                     دانشگاه: دانشگاه ارومیه                رشته:  مهندسی سازهمدرک  -6  

7670سال ورود:   

 

 

  



پژوهشی-سوابق علمی   

شرکت در مسابقات کشوری دانشجویان کاردان کشور در شهر شیراز و انتخاب جزء ده نفر  (7

 26در سال ایران دانشجویانبرتر

 22-21ی علمی عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز از سال هسته مسئول گروه پژوهشی  (5

 27-22مسئول گروه تخصصی بتن انجمن علمی عمران دانشگاه آزاد اسالمی تبریز از سال  (6

انجام طرح پژوهشی بررسی مقاومت بتن با جایگزینی  آهک به جای مقداری از سیمان در دانشگاه آزاد  (0

 22-21اسالمی واحد تبریز در سال 

در مجله علمی  "بررسی مقاومت بتن با جایگزینی آهک به جای مقداری از سیمان"درج قطعی مقاله  (2

 )استاد  راهنما: دکتر شقاقی(27پژوهشی عمران در سال 

در سمینارانجمن بتن  "بررسی مقاومت بتن با جایگزینی  آهک به جای مقداری از سیمان"چاپ مقاله  (6

 74می در سال ایران در بزرگداشت استاد  حا

بررسی افزایش خمش پذیری بتن و مقاومت کششی بتن با استفاده از پودر "انجام طرح پژوهشی  (1

 )استاد راهنما: دکتر شقاقی(27در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در سال  "الستیک

کنفرانس ملی در "بررسی مقاومت کششی و مدول االستیسیته  بتن با استفاده پورد الستیک "ارائه مقاله (2

 74دانشگاه نجف آباد اصفهان در سال 

المللی سازمان در کنفرانس بین "بتن با استفاده پورد الستیک فشاریبررسی مقاومت  "ارائه مقاله (7

 75تحقیقات مسکن در سال 

در چهرمین کنفرانس ملی "بررسی رفتار خمشی برشی شاهتیرهای فوالدی با جان موجدار  "ارائه مقاله (74

 75فوالد در سال سازه و 

در هشتمین "ارزیابی مشارکت المانهای عمود بر جهت زلزله در تحمل نیروهای جانبی  "ارائه مقاله (77

 76کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه نوشیروانی بابل در سال 

)استاد 27طراحی و ساخت قایق بتنی برای اولین بار در کشور در سال  ،بررسی ،سر گروه ،گروه مطالعه (75

 دکتر شقاقی( راهنما:

درج مقاله علت استفاده از ساختمانهای بتنی در تبریز و ساختمانهای فوالدی در تهران در نشریه علمی و  (76

 27تخصصی لنگر دانشگاه آزاد تبریز در سال  

 21درج اصطالحات ادبی در مورد بتن به زبان ترکی  و تشریح آنها در روزنامه مهد آزادی تبریز در سال   (70

 د راهنما: دکتر اکبرلو()استا



 

مسئول  برگزاری و سخنگوی سمینار دفاع از توانائی های علمی و پژوهشی دانشجویان عمران در  (72

 21دانشگاه  آزاد تبریز در سال 

 

 سوابق تدریس

 

   

  سال اتمام: تاکنون        76 دومسال شروع: نیم سال             ای تبریزفنی و حرفهمحل تدریس: دانشگاه آ 

 دروس تدریس شده:

 های بتنی و فوالدیسازه 

 

  سال اتمام:         75محل تدریس: دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب            سال شروع: نیم سال اول

 تاکنون

 دروس تدریس شده:

 -5و7ها تحلیل سازه – 5و 7مقاومت مصالح  -بارگذاری -اصول مهندسی زلزله – 5و  7آرمه های بتنطراحی سازه

  -پروژه تخصصی   -پروژه های بتن و فوالد – Sap ,  Etabsافزار کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران با محوریت نرم

 مکانیک ساختمان-کارآموزی

 :سال اتمام:         72دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایلخچی            سال شروع: نیم سال اول  محل تدریس

 تاکنون

 دروس تدریس شده:

کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران با محوریت – 5مقاومت مصالح  -اصول مهندسی زلزله –آرمههای بتنطراحی سازه

  – Sap ,  Etabsافزار نرم

 سال اتمام: تاکنون        72فنی و حرفه ای سراب            سال شروع: نیم سال دوم  محل تدریس: دانشگاه 



 دروس تدریس شده:

  - 7مقاومت مصالح  -5و 7ستائی یا -مکانیک ساختمان -استاتیک

      سال اتمام: تاکنون        77سال شروع: اسفند  محل تدریس: آموزشگاه فنی و حرفه مجتمع فنی تبریز 

 دروس تدریس شده:

 افزارهای تخصصی مهندسی عمران شامل:نرم  -7

Etabs- Sap- Safe – Seimosignal –Nonline- opensees 

 آمادگی آزمون نظام مهندسی:های دوره -5

 بارگذاری و زلزلههای بتنی، دروس طراحی سازه

 کنکور کارشناسی ارشد: دگی آزموناهای آمدوره -6

 ها و مقاومت مصالحدروس تحلیل سازه

 

 



ای برای ورژن نامه طراحی و لرزهبر اساس آخرین ویرایشهای آئین  Etabsتالیف جزوه آموزشی    -7

Etabs9.7.4  وEtabs 2016  

 Sapتالیف جزوه آموزشی و کاربردی  -5

  Sapافزارهای غیرخطی در نرمتالیف جزوه آموزشی تحلیل -6

 

 7675طبقه در شهر تبریز از سال  2ساختمان باالی  54طراحی بیش از  -7

 فوالدی در تبریزسازه مسکونی بتنی و  2سازی مقاومطرح مطالعه و  -5

 سازه آموزشی در شهر تبریز  5سازی طرح مطالعه و مقاوم -6

 طبقه در تهران 7سازی سازه مقاومرح مطالعه ط -0

 

 

 

 تالیفسوابق 

 ایطراحی حرفهسوابق 


