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  به نام خدا
  

  

 مشخصات فردي:

Ø متاهل، 1358متولد فرزند علی، ، یاسر اسالمیان  

  آخرین مدرك تحصیلی:

 .1389زلزله، دانشگاه علم و صنعت ایران،  -دکتراي مهندسی عمران

  :تحصیلی سوابق
Ø  1381یزد در سال از دانشگاه  عمران -عمرانمهندسی. 

Ø  1384در سال  انشگاه علم و صنعت ایراند از عمران گرایش زلزلهکارشناسی ارشد مهندسی. 

Ø  1389در سال  دانشگاه علم و صنعت ایراندکتراي مهندسی عمران گرایش زلزله. 

  پایان نامه و گزارشات فنی و علمی:
، اي ساختمانهاي بتنی مسلح با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی، سمینار کارشناسـی ارشـد   ارزیابی آسیب پذیري لرزه .1

  .1384علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، شهریور دانشگاه 

، پایان نامه کارشناسی ارشد، ها بندي گسل داري زلزله و بخش با توجه به جهت  بررسی و ارزیابی  طیف ویژه ساختگاه .2

 .1384دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، مهر 

زا، پایان نامه دکترا، دانشگاه علم و صنعت ایران،  هاي نزدیک به چشمه لرزه گاهارزیابی بیشینه طیف بازتاب زلزله در ساخت .3

 .1389دانشکده مهندسی عمران، اردیبهشت 

  سوابق کاري:
 .1388مشارکت در طرح بهسازي مدارس استان خراسان رضوي،  .4

 .1388مشارکت در طرح بهسازي مدارس استان لرستان،  .5

 .1388-1390تهران، مشارکت در طرح بهسازي مدارس استان  .6

 .1388- 1389مشارکت در طرح بهسازي مدارس استان سمنان،  .7

 .1388-1389مشارکت در طرح بهسازي روستاهاي استان قم،  .8

  هاي سبز لیو مشارکت در طرح مسکن مهر، طرح صنعتی سازي ساختمان ، شرکت دنیاي سازه .9

)1390-1389.( 

 IIه دفتر فنی و ناظر اجرایی کارفرما در پروژه شهید صیاد شیرازي مسئول سازسازه و نهایی کنترل نهایی و تکمیل طرح  .10

 ).1390-1393() بنیاد تعاون ستاد کل نیروهاي مسلح تهران 22منطقه  طبقه 23هاي فلزي  (برج

 ).II )1392پروژه شهید صیاد شیرازي طراحی پارکینگ طبقاتی مجموعه تجاري  .11

نیروهاي  بنیاد تعاون ستاد کل، تجاري و ... هاي مسکونی ي تمامی پروژه سازهمشاور سازه و نماینده کارفرما در بخش کنترل  .12
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 ).1393(تهران  22منطقه  پروژه شهید صیاد شیرازيدر  مسلح

 .)1393-1395( آموزش عالی کادوس رشت   هیات علمی موسسه سابق عضو .13

 

 و تدریس: آموزشیسوابق 

  1385- ان جنوبدانشگاه آزاد واحد تهر -تدریس درس تحلیل سازه یک  .14

 - تدریس دروس تحلیل سازه یک و دو، مهندسی زلزله، مقاومت مصالح، استاتیک، کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران  .15

  1389-1384دانشگاه آزاد واحد میبد 

  1386دانشگاه آزاد واحد اردکان  -تدریس دروس تحلیل سازه یک و مهندسی زلزله  .16

 -آموزش عالی کادوس رشت  موسسه – ، دینامیک، مهندسی زلزله بارگذاري ،اه تحلیل سازه ،2و  1تدریس دروس بتن .17

1392-1393. 
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 چشمه به نزدیک ساختگاههاي روي زلزله داري جهت اثرات یبررسنسب م.، اسالمیان ي.،  نیا ر.، بزرگ نیکنام ا.، عباس .6

 .1384پاییز و ، تابستان32-29، صفحه 18شماره هشتم، ایران )،سال عمران مهندسین انجمن اساس (فصلنامه زا، مجله لرزه
در هشتمین کنـگره شده  ارائهبم  با استفاده از تابع گرین.  1382 هما شبیه سازي زلزله پنجم دينیکنام ا.، اسالمیان ي.،  .7

 .1388بین المـللی مهنـدسی عمـران، شیراز 

  مهارتهاي فردي:
Ø توانایی انجام مطالعات تحلیل خطر زلزله 

Ø و ارائه طرح مقاوم سازي بر اساس ضوابط مورد نیاز  ها (فلزي، بتنی و مصالح بنایی) اي سازه توانایی انجام ارزیابی لرزه 

Ø  هاي معتبر ایران و دنیا و بهینه یابی طرح بر اساس ضوابط  تنی بر اساس آیین نامههاي فوالدي و ب طراحی سازهتوانایی

 هاي اجرایی با جزئیات کامل اقتصادي (کاهش وزن مصالح مصرفی) و اجرایی (افزایش سرعت و راحتی اجرا) و ارائه نقشه

Ø پیشرفته و ایمن با توجه به امر صنعتی هاي فوالدي، بتنی با توجه به اصول طراحی  توانایی و تجربه کافی در طراحی سازه

 هاي میراگر و ....) سازي ساختمان (دیوار برشی فوالدي، سیستم

Ø هاي فوالدي سرد نورد شده  توانایی طراحی سازه(LSF) ها و ارائه مشاوره در زمینه اجراي این سازه 

Ø  زبان برنامه نویسیبا  اي حرفهآشناییVisual Fortran و  MATLAB 

Ø  مهندسی عمران ( هايبا نرم افزار اي حرفهآشناییSAP, ABAQUS, TEKLA, REVIT STRUCTURE, 

MATLAB, AUTOCAD, OFFICE   ،ETABS  ،SAFE ، RAM CONNECTION  ،SEISRISK( 

Ø  آشنایی با آیین نامه هايACI, CSA, AISC, FEMA356 ,UBC, IBC, NEHRP 

  پست الکترونیک:
y_eslamian@yahoo.com ,  yaser.eslamian@gmail.com 

  09126874146                                                         شماره تماس:

http://www.aees.org.au/Proceedings/Proceedings.html
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