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 سوابق علمی و پژوهشی:
 کبرؽٌبعی هٌْذعی عوزاى – عوزاى  ،داًؾگبُ هبسًذراىتبریخ ٍرٍد ،1381/7/1:تبریخ فبرغ التحصیلی1389/6/33:
هَضَع پزٍصُ تخصصی  :طزاحی بْیٌِ عبسُّبی خزپبئی بِ کوک تئَری تغییز ؽکلّبی یکٌَاخت
 کبرؽٌبعی ارؽذ هٌْذعی عوزاى – سلشلِ  ،داًؾگبُ علن ٍ صٌعتتبریخ ٍرٍد ،1389/7/1:تبریخ فبرغ التحصیلی1391/13/33:
هَضَع پبیبى ًبهِ کبرؽٌبعی ارؽذ  :ؽٌبعبئی آعیب در عزؽِی پلّب بِ کوک رٍػّبی بِ
رٍسرعبًی هبتزیظ
 داًؾجَی دکتزی هٌْذعی عوزاى – سلشلِ  ،داًؾگبُ علن ٍ صٌعتتبریخ ٍرٍد،1393/11/1 :

تبریخ آسهَى جبهع1391/33/17:

هَضَع رعبلِ دکتزا :پبیؼ عالهت پلّبی کببلی
 دارای هذرک سببى اًگلیغی MCHE-

پذیزػ هقبلِی " A Novel Methodology for Structural Matrix Identification using

 "Wavelet Transform Optimized by Genetic Algorithmدر هجلِ علوی-پضٍّؾی
Optimization in civil engineering

 پذیزػ هقبلِی " ؽٌبعبئی آعیب در عزؽِ پل ّب بِ کوک تبذیل هَجک پبعخ بِ ببر هتحزک" درهجلِ علوی -پضٍّؾی هذلغبسی در هٌْذعی عوزاى
 ارائِ هقبلِی " ؽٌبعبئی آعیب در عزؽِ پل ّب بِ کوک تبذیل هَجک پبعخ بِ ببر هتحزک" درهجلِ علوی -پضٍّؾی هذلغبسی در هٌْذعی عوزاى
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 مهارت های کاری:
-

آؽٌبیی بب ًزم افشارّبی  SAFE ٍ SAP ، ETABSدر طزاحی اًَاع عبسُ ّبی بتٌی ٍ فَالدی
آؽٌبئی بب ًزم افشار اجشا هحذٍد ABAQUS
آؽٌبئی بب ًزم افشار اجشا هحذٍد OpenSees
آؽٌبیی بب ًزم افشار  SAP ٍ CSI Bridgeدر طزاحی اًَاع پلّب
آؽٌبیی بب ًزم افشار MATLAB
آؽٌبئی بب ًزم افشار AutoCAD
آؽٌبیی بب خبًَادُ ًزم افشار Microsoft Office

 سوابق کاری:
 تذریظ در داًؾگبُ آساد اعالهی – ٍاحذ دهبًٍذ گزٍُ هٌْذعی عوزاى اس هْز  91بِ هذت 1عبلتکٌَلَصی بتي ٍ هصبلح عبختوبًی
 تذریظ در داًؾگبُ آساد اعالهی – ٍاحذ پزدیظ گزٍُ هٌْذعی عوزاى اس هْز  92تب کٌَىتحلیل عبسُّب  ،1تحلیل عبسُّب  ٍ 2هقبٍهت هصبلح 2
 طزاحی عبسُ پل بتٌی  2دّبًِ بب قَط در پالى ٍ ارتفبع  -تیز پیؼ عبختِ ٍ دال بتٌی طزاحی عبسُ پلّبی بتٌی  6دّبًِ ٍ  3دّبًِ  -تیز پیؼ عبختِ ٍ دال بتٌی طزاحی عبسُ پل تزکیبی  9دّبًِ بب قَط در ارتفبع -دال هجَف بتٌی ،تیز فَالدی ٍ دال بتٌی طزاحی عبسُ بتٌی آبزٍّب ارائِ طزح هقبٍهغبسی عبختوبى فَالدی ٍ بتٌی بب کبربزیّبی هختلف -طزاحی عبسُّبی فَالدی ٍ بتٌی
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