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پژوهشی  وتحصیلی ،آموزشی  کاری، سوابق  

 مشخصات فردی:

بهزاد بهزادی فردخانوادگی:نام ونام   

8/2/9631تاریخ تولد:  
: متاهلوضعیت تاهل  

یک پسر  : تعداد فرزند  

کارت پایان خدمت وضعیت خدمت:  
01959885160:شماره همراه  

05862263211: تلفن ضروریشماره   
شرکت مهندسین مشاور -طبقه سوم–پاساژ الدن –میدان شهید -: بجنوردمحل کار  آخرین آدرس

پرگارجمهفت   
E-mail 1: BehnaCo@Gmail.com  

E-mail 2: Behzadifard@Bojnourdiau.ac.ir 
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 تحصیالت دانشگاهی:

 مقطع تحصیلی رشته/گرایش دانشگاه محل تحصیل تاریخ شروع تاریخ پایان

پیوسته کارشناسی مهندسی عمران/عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد 1931 1931  

علوم و دانشگاه آزاد اسالمی واحد  1931 1931

 تحقیقات تهران

 

مهندسی عمران/مهندسی 

 و مدیریت ساخت

 کارشناسی ارشد

 ناپیوسته

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های موجود وارائه الگو تعیین خسارت کارشناسی ارشد:موضوع پایان نامه 

 13.21/ با نمره زلزله با رویکرد مدیریت بحران )نمونه موردی : بافت فرسوده شهرستان بجنورد(

 مسئولیت ها :

 محل عنوان مسئولیت از تاریخ تا تاریخ

31مهر  تاکنون گروه عمران استاد مدعو   دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد 

39مهر  تاکنون  
گروه عمران/  استاد مدعو

 معماری

دانشکده دارالفنون پسران 

 بجنورد

31شهریور 31شهریور    دبیر انجمن های علمی 
دانشکده دارالفنون پسران 

 بجنورد

39خرداد  31دی     معاونت اجرایی 

شرکت دانش پارسیس 

آریا)خانه عمران شریف 

 بجنورد(

39خرداد  تاکنون  دبیر تدوین استاندارد ملی 

شرکت دانش پارسیس 

آریا)سازمان استاندارد ملی 

 ایران(

39تیر  تاکنون  مدیر و کنترل پروژه 

شرکت پیمانکاری سازه 

واحدی  91)گستر بیژن یورد

(بنیاد مسکن خراسان شمالی  

39تیر  تاکنون  مدیر و کنترل پروژه 
شرکت پیمانکاری داتیک 

)مرکز تجمیع دندان مریوانطاق 

 پزشکی خراسان شمالی(

39تیر  تاکنون  
برنامه ریزی و کنترل  دیرم

 پروژه

شرکت مهندسین مشاور 

پروژه مجموعه )هفت پرگار جم

بجنورد( های دانشگاه  



Page 4 of 11 
 

31 آذر 31شهریور    
ناظر برنامه ریزی و کنترل 

 پروژه

شرکت مهندسین مشاور 

)پروژه ساختمان هفت پرگار جم

علم و فناوری ستادی پارک 

 بجنورد(

31 آذر 31شهریور    
ناظر برنامه ریزی و کنترل 

 پروژه

شرکت مهندسین مشاور 

)پروژه ساختمان هفت پرگار جم

 مسجد دانشگاه بجنورد(

39مرداد  39خرداد    
کارشناس تنظیم الیحه 

 تاخیرات فنی
 شرکت سازه کاو

31بهمن  31شهریور    مهندس وظیفه 
 مهندسی و پدافند غیرعامل

 سپاه حضرت جواداالئمه

31فروردین  39فروردین    

مدیر مسئول دپارتمان فنی 

مهندسی+ مدرس گروه 

 عمران

 مجتمع فنی تهران

 نمایندگی بجنورد 

 مدیر مسئول 1931 تاکنون
گروه آموزشی ،مشاوره و 

 طراحی بهنا

39آذر  31بهمن    مشاور فنی و آموزشی 

شرکت دانش پارسیس 

آریا)خانه عمران شریف 

 بجنورد(

1932اسفند  تاکنون  مدیر مسئول 
نمایندگی سازه آزمون فوالد 

 درخراسان شمالی

31خرداد  39خرداد    مدیر فنی و پشتیبانی 
نمایندگی نرم افزار مهندسی 

 فروش )آرمان سیستم پارس(

31شهریور  تاکنون  مدیر فنی و پشتیبانی 
عاملیت فروش پالگین 

 ETABS)کارامحاسب(

 مدیر مسئول 1931 تاکنون

نمایندگی انحصاری گروه 

در  303آموزشی سازه 

 شمالشرق کشور

 مشاور فروش و تبلیغات 1933 1933

شرکت درب و پنجره 

دوجداره پردیس)نمایندگی 

)Vista Best 

 مدیر مسئول 1933 1931
انجمن بتن دانشگاه 

 آزاداسالمی واحد بجنود 

B.A.U.C.A 
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 : دوره ها گذرانده شدبرخی از 

برگزاری و اخذ مدرک محل  نام دوره  

 AUTO CADکارور  سازمان آموزش فنی و  حرفه ای کشور

808گروه آموزشی سازه   کارگاه آموزشی مهندسی ارزش 

 طراحی فضای سبز سازمان فنی و حرفه ای کشور

) مدرس:مهندس یوسفی نیا (شرکت دانش پارسیس آریا   
بین المللی بازرسی جوش به روش چشمی  
VT LEVEL I &II 

(بدری ) مدرس:مهندس موسسه دانش آفرینان فردا  QCبازرسی وکنترل کیفیت جوش  

(16شرکت سازه آزمون فوالد )تابستان   جوشکاری به روش فورجینگ میلگرد 

 کنترل کیفیت عمومی وبازرسی کیفیت  سازمان ملی استاندارد ایران

 سازمان ملی استاندارد ایران
کنندگان و ضرورت اجرای  ایمنی و سالمت مصرف

 طرح طاها و تجا

شریفخانه عمران   
ساختمان با نرم افزار جامع تحلیل و طراحی 

ETABS& SAFE 

 (HSEایمنی و بهداشت در کارگاه های ساختمانی) مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

 تحلیل و بهسازی لرزه ای ساختمان  (مهندس تنباکوچی)808گروه آموزشی سازه 

شریف خانه عمران  دوره جامع متره و برآورد و امور پیمان 

 بروشکی) مدرس:مهندس سازمان نظام مهندسی بجنورد

) 
 دوره ترمیم و تقویت سازه ها

(بروشکی) مدرس:مهندس سازمان نظام مهندسی بجنورد  LRFDطراحی سازه های فوالدی به روش  

(81بجنورد)سال  دانشگاه دولتی  شرکت در نخستین دوره مسابقات و همایش روز بتن 

در ایران شهرسازیو  معمارینده بزرگ آی همایش سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی  

808گروه آموزشی سازه   ISIدوره مقاله نویسی  

)دکتر رضا سروقدمقدم( 808گروه آموزشی سازه   
اولین همایش تخصصی طراحی عملکردی سازه ها با 

12اسفند-2800محوریت ویرایش چهارم استاندارد   

)دکتر رضا سروقدمقدم( 808گروه آموزشی سازه   
( 2800سمینار تفسیر آیین نامه زلزله ایران )استاندارد 

ویرایش چهارم–  

)دکتر رضا سروقدمقدم( 808گروه آموزشی سازه   
دومین همایش تخصصی طراحی عملکردی سازه ها با 

16اسفند-2800محوریت ویرایش چهارم استاندارد   

سان شمالیادانشگاه علوم پزشکی خر 19مهر -دانشگاه ها سمینار تولید علم و رتبه بندی   

 دوره آموزشی مهارت های مدیریتی سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

19زمستان -همایش نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری خراسان شمالی  

 ساختار و شیوه نگارش استاندارد های ملی ایران سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fni-ac.com%2Fmain%2F&ei=A5LrUt-yJIGrtAaJsIHwCQ&usg=AFQjCNEJ_ESVQ6A-NlP66QKMKVf-1Rq1Aw&sig2=UM4mrUbVi9Z25rR4u_ELTA&bvm=bv.60444564,d.Yms
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ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانسازمان   
آشنایی با روش های اجرایی تهیه پیش نویس تدوین 

 استاندارد های ملی ایران

 دوره آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع پارک علم و فناوری خراسان شمالی

 عضویت ها :

 نام نهاد/انجمن

 68-6-0-06596عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی /ش.ع:

 )سر گروه حلقه صالحین(عضو فعال بسیج مهندسین خراسان شمالی

 عضو کمیته تدوین استاندارد های ملی ایران در شرکت دانش پارسیس آریا

 از مجتمع فنی تهران SAP- ETABS- SAFEدارای صالحیت تدریس نرم افزار های   

 همکار و تخصصی بعنوان مشاور 808رسمی تیم سازه عضو 

 IMA عضو رسمی انجمن مدیریت ایران

 IRTAانجمن تونل ایرانعضو دانشجویی 

 ISEEعضو رسمی انجمن آموزش مهندسی ایران 

 SIVEعضو وابسته مهندسی ارزش ایران 

 ICIعضو رسمی انجمن بتن ایران

 ISSSعضو رسمی انجمن سازه های فوالدی ایران

 سوابق آموزشی و تدریس:

 عنوان تاریخ

39-31-31 سال  ترم چهاربجنورد/  و دانشگاه ازاد درس اصول مدیریت ساخت /دارالفنون 

39-31 سال  ترم دودرس آزمایشگاه مکانیک خاک / دارالفنون بجنورد / 

39-31 سال  ترم  دودرس آزمایشگاه بتن / دارالفنون بجنورد /  

39-31 سال  ترم  دودرس کاربرد کامپیوتر /دارالفنون بجنورد /  

31سال  درس استاتیک /دارالفنون بجنورد/یک ترم 

31سال  درس تعمیر و نگهداری ساختمان /دارالفنون بجنورد/یک ترم 

31سال  کاردانی/دارالفنون بجنورد/یک ترم -درس کارآموزی 

39-31-31سال  درس محاسبات ساختمان های بتنی/دارالفنون بجنورد /دو ترم 

31-31سال   دو ترمدرس تجهیز و راه اندازی کارگاه/دارالفنون و دانشگاه ازاد بجنورد /  

31-31سال   درس روش های اجرای ساختمان/دانشگاه آزاد بجنورد/دو ترم 

31و31سال   درس قراردادها و مبانی حقوقی/دانشگاه آزاد بجنورد / دو ترم 

31و31سال   درس اصول سرپرستی/دارالفنون بجنورد/دانشگاه آزاد بجنورد / دو ترم 

31-31سال   تکمیلی/دارالفنون بجنورد / دو ترمدرس کارگاه ساختمان  

31و31سال   درس مدیریت و تشکیالت کارگاهی/دارالفنون بجنورد /دو ترم 
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31-31سال   درس ایمنی کارگاه/دانشگاه آزاد بجنورد/یک ترم 

31-31سال   درس متره و برآورد ساختمان/دارالفنون بجنورد/ یک ترم 

31تا31  دوره ( 1)بجنوردمقدماتی/خانه عمران  ETABSدوره آموزش نرم افزار  

 دوره ( 1)بجنوردپیشرفته/خانه عمران  ETABSدوره آموزش نرم افزار  31

31تا  32  دوره ( 1)شیروانخانه عمران   ETABS/دوره آموزش نرم افزار  

31مهر   دوره ( 1) بجنورد/ خانه عمران  SAFE 11دوره آموزشی طراحی دال و فونداسیون با  

 دوره ( 2/ بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد)  ETABSدوره آموزش نرم افزار  1932

31مهر   دوره ( 1/ بسیج مهندسین خراسان شمالی)  ETABSدوره آموزش نرم افزار  

 دوره ETABS  (9 )آموزش خصوصی نرم افزار  1931-31

 به همراه تحلیل غیر خطی استاتیکی/ مجتمع فنی تهران  نمایندگی بجنورد  SAP 2000آموزش نرم افزار   1939

 / موسسه آموزشی اسطوره MSPدوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با کمک نرم افزار  1931

 حل تمرین درس ایستایی معماری/دانشگاه آزاد بجنورد 1930

دوره( 2معماری)کالس های خصوصی درس سازه های فلزی / 1930  

دوره ( 9کالس خصوصی درس سازه های بتنی/معماری) 1931  

دوره ( 9کالس خصوصی درس زلزله /عمران) 1931  

دوره ( 1کالس خصوصی درس بتن /عمران) 1930تا1939  

دوره ( 2کالس خصوصی درس فوالد /عمران) 1931تا1939  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد/ "ساخت سازه های ماکارانی "کارگاه آموزشی 1932  

/ خانه عمران بجنورد"آشنایی با آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی "برگزاری کارگاه مجازی 1932  

1931 
ویرایش چهارم در  2300پیاده سازی تغییرات استاندارد  "سخنران کارگاه آموزشی

"ETABSدانشکاه آزاد اسالمی واحد بجنورد/ 

 /جهاد دانشگاهی خراسان شمالی"کاهش خسارت اجزای غیرسازه ای "کارگاه آموزشیسخنران  1931

1939 
/شرکت "اصول نگارش پروپوزال در طرح های تحقیقاتی و تحصیالت تکمیلی"کارگاه آموزشی

 پخش فرآورده های نفتی ایران

 بجنورد/خانه عمران MSPدوره آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار  1939

 

 توانمندی ها :

 سطح کیفی
 عنوان

 خوب متوسط عالی

 ETABS,SAP,SAFE &…(CSI)تسلط بر نرم افزار های سازه ای همچون    *

 *  
 TEKLA STRUCTURE,REVITتسلط بر نرم افزار های سازه ای همچون 

STRUCTURE 

 AUTOCAD,REVIT تسلط بر روی نرم افزارهای ترسیمی همچون   * 

ARCHITECTURE &… 
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 MICROSOFT OFFICEتسلط بر نرم افزار های مجموعه    *

 سازه و ...–ترجمه متون تخصصی عمران در گرایش خاک   * 

 مکالمه به زبان انگلیسی *  

 درک مطلب و خواندن به زبان انگلیسی   *

  … & MS PROJECTتسلط بر نرم افزار مدیریتی همچون    *

 B.I.Mافزارهای مرتبط با تسلط بر نرم  * 

 تسلط بر متره و برآورد و اصول پیمان  * 

 بهینهتهیه دفترچه محاسبات ساختمان و نقشه های اجرایی   * 

 SAPتسلط بر تحلیل غیر خطی و بهسازی لرزه ای با نرم افزار  *  

*   
بارگذاری تسلط بر رایانه، نرم افزار های گرافیکی)فتوشاپ و ...( و اینترنت) 

 محتوی اینترنتی(

 برخی ازعالقه مندی ها :

 عنوان

 تدریس کلیه دروس مهندسی عمران از قبیل : طراحی فوالدی و بتنی ، زلزله و ...

 ETABS,SAFE ,SAPتدریس نرم افزار های 

 B.I.Mمدلسازی اطالعات ساختمان 

 برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنعت ساخت

 نقشه های سازه ای و تهیه دفترچهمحاسبات و طراحی 

 از دیدگاه تکنولوژی بتنپژوهش بر روی انواع بتن 

 مطالعه در زمینه بهسازی لرزه ای و تحلیل غیر خطی

 مطالعه در زمینه پیش بینی خسارات وارده از زلزله

 مهندسی عمران و معماری-مشاوره در امور تحصیالت تکمیلی
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پژوهشی علمی و سوابق  

 عنوان

 بهزادی فرد،بهزاد،طیبی ،علی،

شده )مطالعه موردی : بافت  تکمیلآسیب پذیری لرزه ای ساختمان های موجود به روش آریا کیفی  ارزیابی"

 4931،سمنان،کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی دومین،"(فرسوده شهرستان بجنورد
 

، بهزادبهزادی فرد مهرداد، ،مظاهری  

"نگرشی به عوامل اقلیمی ،گامی موثر در جهت سوق به سوی توسعه پایدار)نمونه موردی : شهرستان بجنورد("  

4931،اولین کنفرانس بین المللی معماری و منظر شهری پایدار،مشهد،  

نیاز علی ،سیفی،وحید؛بهزادی فرد ، بهزاد؛ امانی  

"نمونه موردی : باغ باباامان بجنورد-ایرانبررسی عوامل حس تعلق به مکان باغ های ملی "  

4931آلمان،-،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران،معماری و شهرسازی،برلین  

روش آزمون-آهک فشرده-استاندارد مقاومت فشاری ساده برای مخلوط خاک مترجم و عضو کمیته  
ASTM D9012:2115, Standard Test Methods for Unconfined Compressive Strength of Compacted Soil-

Lime Mixtures 
مدول یانگ مدول برشی و نسبت پواسون برای شیشه و سرامیک  -سرامیک شیشه ایعضو کمیته تدوین استاندارد 

 -ASTM-C329 - 32(2242)-روش آزمون-شیشه ای با رزونانس

 - ASTM-C113-ویژگی ها -عایق پرلیت کم تراکم -ندهپرلیت منبسط شوعضو کمیته تدوین استاندارد ملی 

23(2242)-2242 

مواد مورد نیاز برای تجهیزات مورد استفاده در جوشکاری و  -تجهیزات جوشکاری گاز عضو کمیته تدوین استاندارد 

 ISO-9539:2111-2111-برشکاری با گاز و فرایندهای وابسته

آزمون الیه برداری و قلم زنی جوش های مقاومتی نقطه -آزمون جوش ها-مقاومتیجوشکاری عضو کمیته تدوین استاندارد 

 24443به شماره استاندارد ملی -ای و برجسته

–هدایت الکتریکی تسمه های سنکرون یک پارچه ضد الکتریسیته ساکن -محرک های تسمه ایعضو کمیته تدوین استاندارد 

22711 به شماره استاندارد ملی-مشخصات و روش آزمون  

: الزامات عمومی جهت ارزیابی جوش پذیری  4قسمت -جوش پذیری–جوشکاری مقاومتی عضو کمیته تدوین استاندارد 

 24447-4به شماره استاندارد ملی-برای جوشکاری مقاومتی نقطه ای ، درزی و برجسته مواد فلزی

ابعاد نمونه و روش اجرایی آزمون کشش صلیبی -آزمون مخرب اتصاالت –اتصال مکانیکی عضو کمیته تدوین استاندارد 

 24442به شماره استاندارد ملی-اتصاالت منفرد
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پی توسط تزریق مالت های شیمیایی تقویتبخشی از کتاب: ترجمه  
Underpinning by chemical grouting in Underpinning 

Surrey University Press (0599) 242-279--  G.S. Littlejohn 

31پاییز -مسابقات بتن پر مقاومت و هدفمند در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد کمیته فنی و داوری  

مسابقات سازه های ماکارانی در دو گرایش راندمانی و سبک در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کمیته فنی و داوری 

31پاییز -بجنورد  

4932-اولین دوره مسابقات بتن هدفمند دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنوردعلمی برگزاری  -مسئول فنی  
( بسیج دانشگاه آزاد بجنورد32پژوهشی)زمستان  -همکاری در ویژه نامه علمی  

 بررسی نرم افزاری و تهیه دفترچه محاسبات پل عابر پیاده حصار گرمخان بجنورد جهت نصب بیلبورد تبلیغاتی

پروژه کنار گذر شمالی شهرستان بجنورد تهیه برنامه زمانبندی  

 تهیه برنامه زمانبندی پروژه ساختمان اداری بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان شیروان

 تهیه برنامه زمانبندی پروژه مرکز خدمات بهداشتی روستای چلو در شهرستان شیروان

 (Advanced Concrete Technology)جین لیتکنولوژی پیشرفته بتن از آقای زانگ  متن کتاب بخشی از ترجمه

 ترجمه تخصصی کاتالوگ ماشین آالت دفن زباله شرکت کاترپیالر

 بررسی مقاوم سازی سازه های فوالدی به روش افزودن مهاربند:مقاله

آموزشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی بجنورد نمونه موردی :  

 بجنورد-شمالیبررسی دیوار حائل مجتمع الغدیر خراسان مقاله 

 92نقد وبررسی ماده  -با شرایط قراردادهای بین المللی آن شرایط عمومی پیمان و مقایسهمقاله: بررسی 

طبقه 2پروژه بررسی استحکام بنای سازه های بنایی نمونه موردی : منزل مسکونی   

شهری نمونه موردی: هامبورگ آلمانسیستم های حمل و نقل مقاله: بررسی   

گریدر-ماشین آالت راهسازی  تفضیلی بررسیمقاله:   

 مقاله بررسی فاز مطالعاتی طراحی و احداث فرودگاه های بین المللی نمونه موردی : فرودگاه بجنورد

 ساخت فیلم مستند روش اجرا پروژه راهسازی مسیر میدان دفاع مقدس تا دانشگاه آزاد بجنورد

خوانی در دانشکده فنی دارالفنون بجنودتقدیر شده به عنوان حامی کتاب و کتاب   

 پروژه ناتمام ساخت بتن گوگردی در استان خراسان شمالی /آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان

 


