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 علمی :سوابق  

شد با عنوان -1 سی ار شنا سی حرکات " پایان نامه کار سازی هند تکتونیکی بین لرزه ای با  ارتفاعیمدل

 "ئودزی در ساحل دریاژنالیز مشاهدات آ



سی حرکات زمینمدل " تحت عنوان ISC مقاله -2 سطحاتی در ژاپن  با تحلیل  سازی هند ساختی م

 "مشاهدات ژئودزی در منطقه

بررسی حرکات ارتفاعی زمین ساختی در کشور ژاپن با استفاده از مدل سه "تحت عنوان  ISC مقاله -3               

 بعدی زلزله

 : عنوان تحت المللی بین نساکنفر مقاله -4  

Geometrical interpretation of plate motions in Japan during June 2008 and March 

2011 Earthquakes 

ایپک(ه پروژه کسر خدمت تحت عنوان نصب و راه اندازی نرم افزار هیدروگرافی) نرم افزار -1             

 :تدریسوابق س  

 در دانشگاه علم و صنعت  Civil 3dو  Arc GIS افزار نرم تدریس -1

و تهران  جنوب تهران دانشگگگاهر د بردارینقشهه   دروس و  Civil 3d و  Arc GISتدریس نرم افزار  -2

 شمال

 دانشگاه قزوینر د civil 3d افزار نرم تدریس -3

 سازیان مشاور مهندسین شرکت درcivil 3d افزار  نرم تدریس -4

 کوشان تدبیر عمران مشاور  شرکت در civil 3d افزار نرم تدریس -5

 در شرکت راهسازی و عمران ایران civil 3d افزار نرم تدریس -6

   معاونت عمرانی شهرداری تهراندر  civil 3d افزار نرم تدریس -7

 Arc gis و civil 3d ساعت  تدریس خصوصی نرم افزار1666بیش از  -8

 

 

 

 



 دولتی: شرکت هایسابق  همکاری با 

 03مهرتا 05شرکت راهسازی و عمران ایران از آذر  Gisو  سیویل کارشناس

 

 سابق  همکاری با شرکتهای خصوصی:

 تا کنون 03از مهر  مشاور سازیانشرکت مهندسین  Gisو  سیویل کارشناس

 

 برخی از سوابق حرف  ای و کاری:

 طرح  تقاطع بزرگراه ارتش با بزرگراه امام علی -

 شیراز-طرح تبادلی ورودی ازاد راه اصفهان -

 3DMAX و CIVIL3Dشیراز با استفاده از نرم افزار  -تولید انیمیشن قطعه اول ازاد راه اصفهان -

 ARC GISشیراز با استفاده از نرم افزار -طراحی پایگاه داده و مستند سازی ازاد راه اصفهان -

طراحی پایگاه داده و مستند سازی مطالعات ژئوتکنیک پروژه های راه اهن جمهوری اسالمی ایران با استفاده از  -

 ARC GISنرم افزار 

 صیاد شیرازی-طرح  تقاطع بزرگراه امام علی -

 قاطع بزرگراه امام علی باخیابان خاوران و بزرگراه بعثتطرح ت -

 طرح اصالح شیب های عرضی بزرگراه امام علی -

 طرح دوربرگردان جنوب به جنوب بزرگراه چمران در شمال پل گیشا -

 طرح ساماندهی تقاطع  بزرگراه همت با بزرگراه کردستان -

 شرق تهرانطرح دسترسی های ورودی و خروجی پایانه مسافربری  -

 مرحله اول و دوم پروژه کارخانه الستیک سازی نیکرو گسترش و طراحی مطالعات -

 تمرچین-نقده-مرحله اول ازاد راه بناب و طراحی مطالعات -

 طرح تعریض رمپ شمالی پل مهربار -



 پلدشت-طرح تعریض راه مرگنلر -

 رنلطرح میدان ورودی مرگ -

 دیباج-مطالعات بهسازی محور دامغان -

 کارخانه ویتاناطراحی سیویل ومحوطه  -

 پلدشت-راه مرگنلر 53+666طرح احداث پل جدید کیلومتر  -

 کشمش تپه-طرح تعریض محور ماکو -

شهرطراحی پایگاه د - ضی ازاد راه قائم  ستمالک ارا سازی ارزیابی ا ستند  ستفاده از نرم افزار -اده و م ساری با ا
ARC GIS 

 

 

 

 


