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آموزش و پژوهش :
 33تا کنون  :عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری  ،دانشکده مهارتی

دروس :مدیریت و مقررات پيمان ،مدیریت پروژه ،مدیریت کارگاه ،استاتيک ،مقاومت مصالح ،مکانيک ساختمان ،سازه بتنی ،آیين نامه و
تجهيزکارگاه در سطوح کاردانی ،کارشناسی عمران و ارشد و دکتری عمران مهندسی و مدیریت ساخت
 33تا  33و  21تاکنون مدیر گروه کاردانی و کارشناسی عمران دانشکده مهارتی
ـ مقاله  :مقایسه ظرفيت محاسبه شده بر اساس نشریه  143با نتایج آزمایشگاهی برای ستونهای بتن مسلح تقویت شده توسط  C-FRPو G-FRP
تحت بار محوری  ،چهارمين کنفرانس ملی عمران،معماری و مدیریت شهری ،دانشگاه خواجه نصير ،بهمن . ISC،3123
 مقاله  :تأثير الياف کامپوزیتی کربن در افزایش ظرفيت خمشی تيرهای بتن مسلح با بتن ضعيف  ،پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،سال پانزدهم،شماره اول ،بهار . ISC ،3123
 -مقاله. ISI :

Evaluation of soils cutting resistance parameters with using of test results in CPT and CPTu

:FAUNA ROSSII I SOPREDEL NYKH STRAN, Vol. 8, No. 2; February 2012
 مقاله  :خسارت پيش بينی شده ساختمانها برای سطوح مختلف عملکرد در برابر زلزله ،همایش منطقه ای عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر گز. 3123 ، مقاله :عملکرد ساختمانها در برابر زلزله و مقاوم سازی ساختمان های موجود  ،خبر نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران  ،شماره  ، 34زمستان 3131 سمينار :دوره اموزشی مدیریت و مقررات پيمان  .کارشناسان ادارات اوقاف استان مازندران  .ساری . 3121 . سمينار :شایستگی مدیریت منابﻊ انسانی در سازمان مبتنی بر دانش  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن . 3123 ، سمينار :استفاده از مدل سازی اطالعات ساختمان (  ) BIMدر مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان ها ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن . 3123 ، سمينار :آمادگی در زلزله و بحران های پس از آن ،آموزشکده فنی سما واحد ساری. 3123 ، سمينار  :کاربرد  FRPدر مقاوم سازی ساختمان  ،آموزشکده فنی سما واحد ساری . 3132 ، طرح پژوهشی آزمایشگاهی :ارزیابی ظرفيت خمشی تيرهای تقویت شده با الياف  ، C-FRPآموزشکده فنی سما ساری . 3132 ، طرح پژوهشی آزمایشگاهی  :مقایسه ظرفيت ستونهای بتن مسلح تقویت شده توسط  C-FRPو  ، G-FRPآموزشکده فنی سما ساری . 3124 ، عضو هيات داوران همایش منطقه ای نوآوری ها در مهندسی ساختمان  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا .3133 ، عضو هيات داوران همایش منطقه ای معماری و مصالح سنتی  ،آموزشکده فنی سما واحد ساری .3121 ، عضو شورای پژوهشی آموزشکده فنی سما واحد ساری . -عضو کميته علمی همایش ملی بهسازی لرزه ای سازه ها  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری . 3133 ،

رزومه
 عضو کميته علمی و اجرایی مسابقه مهارتی بتن  ،آموزشکده فنی سما واحد ساری سال های  33و21و.21 عضو انجمن مهندسی زلزله ایران عضو کارگروه تخصصی ساختمان سازمان مسکن و شهرسازی مازندراندبير شورای هم اندیشی و طرح اندیشه تمدن نهاد نمایندگی دانشکده مهارتی -عضو شورای اندیشه ورز ی دیوان محاسبات استان

سوابق شغلي و حرفه ای:
 33-31کارشناس امور قراردادها در شرکت گاز مازندران
 33- 31معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
 33تا  33مشاور عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
 33-33مدیر فنی شرکت مهندسان مشاور و قایم مقام مدیر عامل
 33تاکنون مدیر عامل شرکت مهندسين مشاور حصين
 23تاکنون مهندس همکار شرکت خانه سازی رزمندگان اسالم
 31تا کنون .دارای پروانه اشتغال بکار پایه  3طراحی  ،نظارت و اجرای مهندسی ساختمان
-

مهندس ناظر نمونه سال  23سازمان نظام مهندسی ساری

دوره ها:
 - 6برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس

 -2مقاله نویسي به زبان انگليسي و فارسي

 -7اخالق حرفه ای

 -4سنجش و اندازه گيری پيشرفت تحصيلي

 -5روانشناسي تربيتي و راهنمایي و مشاوره

 -1برنامه ریزی و کنترل پروژه

 -3اصول عمومي خدمات مهندسي

 -8اصول بازاریابي

 -9تحول سازماني

 -61شایستگي مدیریت

 -66طراحي سازه های فوالدی

 -62نکات خاص در طراحي سازه های بتني

 -67نظارت سازه های بتن و فوالدی

 -64بهسازی لرزه ای سازه ها

 -65دارای گواهينامه .PMBOK

 -61دوره بيمه و ساجات

