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 تجارب  کاری

 پروژه سمت شرکتنام 

 کارشناس-مشاور طرح نهراب پایش

طراحی ایستگاه های پمپاژ و 
-استان های خوزستانکانال های ابرسانی 
 خراسان شمالی-ایالم-سیستان و بلوچستان

 کارشناس-مشاور طرح زلزله محاسب

مدارس لرزه ای  بهسازیمقاوم سازی و 
مقاوم سازی مخازن بندر -ازندران و تهرانم

 ماهشهر

 سرپرست فنی ویما
پانل های بتنی  برج های ارتمیس)اجراونصب

 و گچی(

 همکار سرپرست فنی  مجتمع فنی ایرانشهر
-پروژه اتوبان امام علی)سگمنت دماوند

 پیروزی(

 بتن-ماسه –تولید شن  کاراموز کارخانه مخلوط شن

 بتن- ماسه– شن تولید وزکار ام کارخانه ماه شن

 بتن- ماسه– شن تولید کاراموز کارخانه پاک شن

 تحصیالت

 مقطع تحصیلی معدل رشته دانشگاه سال اخذ مدرک

 کارشناسی 21 عمران-عمران علم و صنعت 2931

 کارشناسی ارشد 21 زلزله-عمران علم و صنعت 2931

 

  کامپیوتری عمومی مهارت های

 :   ICDLمهارت های اشنا با  

Word     -        Excel      -        Internet   -       Windows     -       PowerPoint  

 

 نظریگی:نام خانواد حمدمنام:

 مجردوضعیت تاهل:

 

در حال وضعیت نظام وظیفه:

 خدمت

 212-11112171تلفن ثابت:

 

 23211791939تلفن همراه:

 

 9/9/2993متولد:

 

میدان -تهرانمحل سکونت:

-خیابان بیانی-دروازه شمیران

 22پالک -کوچه نظری

 
ایمیل:

m.npiroozi@gmail.co
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  نرم افزار های تخصصی سایر 

Etabs- safe:  ماهه در دانشگاه علم و صنعت 1دوره اموزش 

Autocad:  ماهه در دانشگاه علم و صنعت 9دوره اموزش 

Sap-csi bridge-seismo struct-seismo signal 

  

 

 فعالیت های پژوهشی

 نشریه مهندسی حمل و نقل -ارزیابی تاثیر روش های مقاوم سازی پایه ها در رفتار لرزه ای پل های بتنی-

-ملی بتن خود تراکم ایرانانس پنجمین کنفر-بتنی های پل های پایه ای لرزه سازی مقاوم های روش بر مروری-

 6931-تهران

 مدیریت المللی بین کنفرانس هشتمین-بررسی اثر مشخصات بتن در بهسازی لرزه ای پل به روش پوشش بتنی پایه ها-

 6939 -تهران -بحران جامع

Ebook  )پروژه بهسازی لرزه ای ساختمان های بلند مرتبه به همراه فایل های نرم افزاری)کتاب الکترونیکی 

(etabs & safe)- 808 / پژوهشیسایت اموزشی 

 

 انگلیسیسطح  آشنایی با زبان 

     متوسط   : نوشتن                                خوب  طلب: درک م                              خوب  :خواندن                     متوسط     :مکالمه 

 

 لمانآاز موسسه توف نورد  HSEدارای مدرک  -

 اشنا با متره و براورد -

 عنوان پایان نامه: -

تحلیل  توسط پوشش فوالدی و بتنی با مقاوم سازی و ارزیابی لرزه ای پل های بتنی

 های غیر خطی


