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 ...دستیار استاد در دروس کارشناسی ارشد-

 …مدرس: دکرت فرهاد بهنام فر،92ها ترم بهمن ماه ینامیک سازهو د 93و 92مهندسی ترم مهر ماه ریاضیات  مالحظات:

 ...تدریس درس مقاومت مصالح در دانشگاه اراک-

 95و ترم مهر ماه  94ماه  بهمنترم  مالحظات:

 ( سوابق شغلی :ج

 /https://autosaze.comبنیانگذار استارتاپ اتوسازه  -

 مرتیط با صنعت ساختامن، نقشه های سازه های بتنی( تهیهارائه محصول دانش بنیان اتوسازه)نرم افزار آنالین مالحظات: 
 ها و نرم افزارهای دستیار مهندس سازه.ارائه پالگین

 مسئولیت :

 ایده پرداز اصلی نرم افزار اتوسازه ) سیستم یکپارچه تحت وب برای مدیریت اطالعات ساختامن( -1

 و روند عملیاتی مجموعه.تحت وب  نرم افزارهای اصلی پیاده سازی الگوریتم -2

های اصلی برنامه تهیه نقشه و همچنین ها و خروجیازی ورودیاصلی برنامه، اعم از ذخیره س هایپیاده سازی دیتابیس -3

 .دیتابیس اصلی سایت

 در برنامه تحت وب. برای ترسیم دو بعدی و سه بعدی سازه Tekla structureها در نرم افزار اتوکد و توسعه پالگین -4

توسعه نرم افزارهای دستیار مهندس برای مهندسین طراحی به صورت ویندوز اپلیکیشن و همچنین نهایتا پیاده سازی در  -5

 داده مانند اکسس. های متنی و فایلهای حداول اطالعاتاز ورودی بسرت وب و ارائه به صورت آنالین

 .ای الزم برای مهندسین عمرانه( بر مبنای خروجیCutting Stock 2Dی الگوی برش میلگردها )توسعه نرم افزار ارائه -6

های مختلف نرم افزارهای ورودیآماده سازی الگوریتم و توسعه نرم افزار مدیریت خطاها و هشدارهای سازه بتنی بر مبنای  -7

 ( و فایلهای اکسس.txt.*طراحی سازه اعم از فایل متنی )

برای تولید فایلهای اکسل، موجود های و همچنین برنامه نویسی با الیربی Wordو  Excelبرنامه نویسی ماکرو در نرم افزار  -8

 پی دی اف و ورد.

 Clipperی برای استفاده در نرم افزار تحت وب تهیه نقشه پی و فونداسیون. ) برنامه Clipper Methodی توسعه برنامه -9

Method  باشد.(و .. می هاچند ضلعی امعو اجت ، اشرتاکچند ضلعیبرای پیدا کردن نقاط اشرتاک خط و 

 های موجود.ی الیربیبه صورت توسعه DXFبرنامه نویسی و تولید فایلهای  -10

 به صورت مستقل. ifc.*برنامه نویسی و تولید فایلهای رابط مهندسی  -11

https://autosaze.com/
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 ی کولرهای هوا...های صنعتی نگهدارندهطراحی سازه-
ه ها )پروژ های اجرایی این سازهسازی نقشهی کولر هوای مجتمع پرتوشیمی بوشهر و آماده های نگهدارندهمالحظات: طراحی سازه

 …آریا کولر حرارتی  مرتبط با رشکت صنایع آذرآب( در رشکت

 ...)بنیاد مسکن( سال سابقه ی طراحی در دفاتر فنی مهندسی شهر اراک 2حدود -
،ترسیم نقشه های هاهای موجود در آیین نامهبا روش آماده سازی دفرتچه های محاسبات ساختامن های چند طبقه بتنی و فوالدیمالحظات: 

 .آلومینیوم اجرایی ساختامن های بتنی و فوالدی،طراحی مناهای کامپوزیتی

 سال سابقه ی طراحی در دفاتر فنی مهندسی شهر اصفهان... 1حدود -
 تارا سازه شهر اصفهاندر دفرت فنی و مهندسی های صنعتی و سازهها ها وساختامنطراحی و بهسازی سازهمالحظات: یک سال سابقه 

 های پیش ساخته....(های بتنی . دیوارهای پیش تنیده)دالتحلیل و طراحی سازه

 Sap2000 و  Etabsهای افزارهای فلزی و بتنی با استفاده از نرمطراحی غیر خطی سازهو های سازه بنایی بهسازی و ترمیم ساختامن

 

 :  نرم افزار های کامپیوتری (د

 برنامه نویسی به زبان سی شارپ تسلط بر و ASP.NET MVCآشنایی با -

 افزارهاو برنامه نویسی ماکرو در این نرم ETABS,SAP 2000,SAFEهای مهندسی افزار مجموعه نرمتسلط کامل بر -

 هاو طراحی غیرخطی سازه LRFDهای فلزی با روش طراحی ساختامن ،بین املللیهای آیین نامهها با طراحی استاتیکی سازه*     

 نرم افزار این در #Cنویسی به زبان و ماکرو  TEKLA STRUCTURE ( XSTEEL)افزار نرمتسلط کامل بر -

 ها و ماکروها و تولید پالگینهای اجرایی و کارگاهی تهیه نقشه*    

 و ماکرو نویسی و پالگین های اتوکد AUTOCADنرم افزار طراحی و ترسیم تسلط کامل بر -

  3D-Studio-MAX & MAYAطراحی سه بعدی  هاینرم افزار آشنایی مقدماتی یا -

  ARCHICAD & 3D HOME designنرم افزار های معامری َآشنایی -

 ...... کامپیوتر ICDLمبانی -


