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 ،SAP2000 ،ETABS ،SAFE، AutoCADشامل:  و زلزله مهندسی عمرانتسلط بر نرم افزارهاي تخصصی  .6-11
Perform 3D  ،Seismosignal 

 تسلط کافی با اصول نقشه برداري و کار با تجهيزات مربوطه جهت تهيه نقشه هاي ژئومتري و توپوگرافی .7-11

 Windowsو  Dosو آشنایی با برنامه نویسی در محيط ارتقاي سخت افزاري و نرم افزاري رایانه  .8-11

 

 هاي آموزشيدوره ها و کار گاه -12

   1376، موسسه آموزشی خواجه نصير تحت نظر فنی و حرفه اي،  DOSآشنایی با مبانی کامپيوتر و سيستم عامل  .1-12

(، همایش آموزشی توسط سازمان نظام مهندسی GIS)آشنایی با اصول و مفاهيم سيستمهاي اطالعات جغرافياي  .2-12

 .1383استان چهارمحال بختياري، شهرکرد، 

، دوره آموزشی جهت ارتقاء پایه نظام مهندسی استان تهران، مدرس آقاي دکتر خزایی، مرکز دوره بهسازي خاک .3-12

 .1390تحقيقات ساختمان و مسکن، 

دوره آموزشی مبانی گود برداري، ژئوتکنيک و سازه هاي نگهبان، دوره آموزشی جهت ارتقاء پایه نظام مهندسی استان  .4-12

 .1390تهران، مدرس آقاي دکتر اشرفی، 
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آموزشی قالب بندي و قالب برداري، دوره آموزشی جهت ارتقاء پایه نظام مهندسی استان تهران، مدرس آقاي دوره  .5-12

 .1390دکتر اشرفی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

دوره آموزشی سيستمهاي مقاوم فلزي و بتنی، دوره آموزشی جهت ارتقاء پایه نظام مهندسی استان تهران، مدرس  .6-12

 .1390وزي، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، آقاي دکتر جاویدر

دوره آموزشی طراحی اتصاالت، دوره آموزشی جهت ارتقاء پایه نظام مهندسی استان تهران، مدرس آقاي دکتر جاوید  .7-12

 .1390روزي، پارک علم و فناوري دانشگاه تهران، 

ه آموزشی برگزار شده در پژوهشگاه بين روشهاي تحليل دیناميکی و اصول آیين نامه اي تحليل لرزه اي سازه ها، کارگا .8-12

 .1391خرداد  31المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، 

 Feb 6) 1391بهمن  18کنفرانس مدیریت بازاریابی و تبليغات، برگزار شده توسط شرکت مبنا مدیران ميعاد، تهران،  .9-12

2013.) 

، تابستان "اصول تعليم و تربيت اسالمی "علمی با عنوان  دوره معرفتی طرح دانش افزایی و توانمند سازي اعضاي هيات .10-12

1395. 
 

 دانشجویي-علمي جانبي فعاليتهاي-13
 .1381آزاد اسالمی واحد شهرکرد، آذر  در دانشگاه سمينار تخصصی زلزلههمکاري در برگزاري  .1-13

 .1383الی  1382سال  نائب دبير انجمن علمی عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد در .2-13

 .1383ري مسابقات پل و خرپاي ماکارونی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد در سال همکاري در برگزا .3-13

 .1390سال  ،همکاري در برگزاري ششمين کنفرانس ملی عمران در دانشگاه سمنان .4-13

 .1395مهر  16و  15(، شهر تبریز، ICIاستاد راهنماي دانشجویان مهندسی عمران در مسابقات انجمن بتن ایران ) .5-13

دي  6و  5( شاخه ایران، شهر تهران، ACIاستاد راهنماي دانشجویان مهندسی عمران در مسابقات انجمن بتن امریکا ) .6-13

 در مسابقه بتن متخلخل( کشوري )کسب مقام دوم .1395ماه 

 

 عضویت در سازمانها یا انجمنها-14
 1382-1381زیر نظر شوراي جوانان شهرکرد، مسول تدارکات در موسسه غير انتفاعی علمی و فرهنگی دیباگران  .1-14

 1382عضو بسيج دانشجویی در دانشگاه آزاد شهرکرد،  .2-14

 1383-1382نائب دبير انجمن علمی عمران دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد شهر کرد  .3-14

 1387 ،عضو بسيج دانشجویی در دانشگاه سمنان .4-14

در رسته نظارت  2داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه و   1386عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران از سال  .5-14

 1386، محاسبات و اجراي ساختمان از سازمان نظام مهندسی استان تهران از سال 

 (http://ieea.irعضو انجمن مهندسی زلزله ایران ) .6-14
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