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Objective 

                                     و افتخارات علمی                                                     سوابق تحصیلی

 1387-1392: دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر -دانشکده مهندسی عمران  -مهندسی عمران - 
  08/17معدل:                                                                                          ایران -اصفهان

 1393- 1395: دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشکده مهندسی عمران -کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
١٨معدل:                                                               ایران -اصفهان -واحد خمینی شهر ٦٩ 

 1387 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان. عضو : تا کنون 

 1393  بنیاد ملی نخبگانمورد حمایت  :تا کنون.  

 1395  از نخبگان کشور. یراندعوت ریاست جمهوري اسالمی امورد 

 دریافت چندین لوح سپاس و تقدیر در مقطع کارشناسی و ارشد از رئیس وقت دانشگاه خمینی شهر. 

  دوره آموزشی

  نرم افزار شرکت در دوره آموزشیMSP  که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 برگزار گردید. 96 زمستاناصفهان در 

 سازه هاي فوالدي  یحاشرکت در دوره آموزشی طرLRFD  که توسط سازمان نظام
 برگزار گردید. 95 پاییزمهندسی ساختمان استان اصفهان در 



  2800اي در ویرایش چهارم آیین نامه  فرآیند مدلسازي رایانهشرکت در دوره آموزشی 
 برگزار گردید. 94پاییز که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در 

  که توسط  را و الزامات کاربردي مهندسان ناظدانستنی هشرکت در دوره آموزشی
 برگزار گردید. 94 تابستاندر  شهرستان خمینی شهرسازمان نظام مهندسی ساختمان 

  که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان  در دوره آموزشی طرح اختالط بتنشرکت
 برگزار گردید. 93تابستان استان اصفهان در 

 رکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي،که در م شرکت در دوره آموزشی بتن خودتراکم 
 برگزار گردید. 92مهرماه توسط انجمن بتن ایران در 

 باشگاه در آسیا سپهر فراسو شرکت توسط که نو انرژي آموزشی کارگاه در شرکت 
 .گردید برگزار 93,12,20 تاریخ در نخبگان و جوان وهشگرانژپ

 

  سوابق کاري در پروژه

  سمت   شرکت                       

  جهادنصر اصفهان

  دیبا بتن

  راه و ابنیه صالح صفه

  ابر سازه نقش جهان

  آریا سازه

  

  کارشناس دفتر فنی

  کارگاهسرپرست 

  سرپرست کارگاه

  و محاسب سازه کارشناس 

  دفتر فنی مهندسی  کارشناس

 ا داراي مهر پایه سه نظارت و اجر

  
 



 مهارت و تجربه کاري

 .تهیه و تنظیم امور قراردادها و مسلط به صورت وضعیت نویسی پیمانکاران .1
 .مسلط به تهیه لیستوفر .2
 .مسلط به  تهیه و گزارش اوردر .3
 .و برآورد مسلط به تهیه متره .4
( سقف هاي وافل، یوبوت ، کوبیاکس، تیرچه مسلط به طراحی ساختمان هاي هاي بتنی  .5

 ساختمان هاي فوالدي.و بلوك و..... ) 
 مسلط به نقشه خوانی و اجراي ساختمان. .6
7.  
) و مشاوره در جهت استفاده از  ACI و  BSایران، ملی روش( طرح اختالط بتن مشاوره در .8

 .در بتن الیاف و... موجود در بازار و افزودنی،فوق روان کننده هاي 
 مسلط به مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي سازه ها در برابر زلزله. .9

  دانش کامپیوتري

  ضعیف) –متوسط  -خوب -تسلط (عالی نرم افزار 
١.Etabs عالی  
٢.Safe عالی  
٣. Sap 

٤.Msp 
  خوب
  خوب

٤. Land خوب  
٥. Autocad عالی  
٦. Office عالی  
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بین المللی  
  خارجی -

 مواد مقدار و سیمانی مواد به آب نسبت تاثیر بررسی " جالل موسوي فردسید دکتر محمد رئیسی و مهندس  .6
، پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماري و توسعه شهري " )(RPC واکنشی پودري بتن فشاري مقاومت بر سیمانی

  ).1396ایران(- تهران، دانشگاه شهید بهشتی

 ملی کنفرانس سومین "میکروسیلیکا حاوي بتن فشاري مقاومت بررسی" همکاران و فرد موسوي جالل سید .7
  ).1392(ایران- اصفهان پژوهان، دانش عالی آموزش موسسه شهري، عمران و پایدار توسعه

 المللی بین 
  داخلی -

     

  ملی 

 "بررسی مقاومت خمشی مالت متاکائولینی مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن"و همکاران  سید جالل موسوي فرد. 8
  ).1390ایران( - تهران، سومین کنفرانس ملی بتن ایران، دانشگاه شهید بهشتی

  ملی  

بررسی تاثیر محیط سولفاته "، محمد یاوري، سید مسعود ترابی موسوي سیدجالل موسوي فرد. مجتبی روح الهی، 9
  ).1393ایران( - تهران "بر روي دوام و مقاومت فشاري بتن حاوي محلول سیلیکات سدیم(آب شیشه)

  ملی  

بررسی تاثیر محلول سیلیکات "یاوري محمد، رئیسی محمددکتر ، سیدجالل موسوي فردمجتبی روح الهی،  .10
  .)1392(ایران "بر روي دوام و رفتار مکانیکی بتن در محیط اسید سولفوریک غلیظ و رقیق  سدیم(آب شیشه)

  ملی  

 


