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 اختراع

با عنوان: ساخت بلوک های سبک اتوکالو شده با استفاده از پساب صنایع فرآوری مواد اولیه سیلیس، شماره ثبت  

 8/9/0935تاریخ  093551021119112655

 سوابق آموزشی

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، میبد0986-0982از سال 

 ، دانشگاه ماالیا، مالزی 0931-0987از سال 

 تئوری سازه ها -راحی سازه های فوالدیدروس: ط

 و دکتری دروس کارشناسی ارشد -واحد یزد ،واحد میبد ،تهران نشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاتتاکنون، دا0931از سال 

دروس کارشناسی ارشد: دینامیک سازه، طراحی سازه های فلزی و بتنی، اجزا محدود، مدیریت ایمنی و کارگاه، فناوریهای نوین 

 مدلسازی ساخت -اخت، اصول و مقرارت پیمان، مدیریت ایمنی بهداشت، سیستمهای اطاعات مدیریتس

 دروس دکتری: زبان تخصصی پیشرفته، روش تحقیق و رساله نویسی پیشرفته، سیستمهای اطالعات مدیریت، محاسبات نرم

 از جمله:  و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، علمیبرای اعضا هیات یآموزش هایدورهبرگزاری 

 مدیریت منابع علمی اندنوت، کارگاه  -



 کارگاه مقاله نویسی به شیوه نوین، -

  ResearcherIDاندنوت وب و  -

 ISIکارگاه آشنایی با شیوه تولید و چاپ مقاالت علمی در مجالت  -

 اب این دوره(مدیریت منابع علمی و شبکه های تحقیقاتی مندلی )طراح، مدرس و مولف کت -

- Word  )در پژوهش )طراح، مدرس و مولف کتاب این دوره 

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( و دوره های تحقیقاتی زیر در و مدرس طراح 

 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمیآموزش نیروی انسانی، 

 و مدرس دوره های تحقیقاتی دانشگاه عالمه طباطبائی

 اطالعات علمی با نرم افزار مدیریتEndnote 7122، مشخصه 

  7023مدیریت منابع علمی و شبکه های تحقیقاتی مندلی، مشخصه 

 Word  6166در پژوهش، مشخصه 

  7029سرقت علمی، مشخصه 

 33357گیری از ابزار تحقیق، مشخصه فنون آماده سازی و چاپ مقاالت علمی با بهره 

 

 سوابق اجرایی

 "آیین پژوهشهای فنی مهندسی"پژوهشی  -یآموزشسراسری ر مسئول مجله صاحب امتیاز و مدی

 تاکنون 0932مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان 

 0989تا  0978عضو هیات مدیره  و مهندس ناظر شرکت ساختمانی یزدسازبنا  از 

 0989-0982 مدیر گروه کاردانی عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهریز

 تاکنون 0989عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد از سال 

 0930تا  0931زلزله دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد -مدیرگروه کارشناسی ارشد مهندسی عمران



 0986-0985عضو کمیته بازرسی استانداری یزد 

 تاکنون -0930پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد معاون 

و  0932همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان  سال  و چهارمین سومین، دومین، دبیر اولین

 0935و 0932و 0939

 0939و  0932همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله سال  و دومین همایش دبیر اولین

 0932و 0939و  0932نوین در کشاورزی و منابع طبیعی  همایش ملی فن آوریهای اولین، دومین و سومیندبیر 

 0932و 0939همایش وکالت، فقه و حقوق سال و دومین دبیر اولین 

 0939دبیر دومین همایش ملی سرامیک ایران سال 

سال  National Conference on English Language, Literature and Translation in Education همایش ملیاولین و دومین دبیر 

 0932و 0939

 مهندسی سازه و زلزله یت ساخت،در زمینه های مدیر پایان نامه کارشناسی ارشد011راهنمای بیش از 

 رساله دکتری در حال انجام 2راهنمای 
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ف
ردی
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دانشگاه آزاد 

 واحد میبد
 0988 داخلی
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 یبهینه سازی خروج از مرکزیت در بادبندها

غیرهندسی با استفاده از بهینه سازی توابع فازی از 

 ی الگوریتم های تکاملی و اطالعات بیانیسر

 مجری
دانشگاه آزاد 

 واحد میبد
 0983 داخلی
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 مشترک اجزای سازی افزاراستاندارد نرم تهیه

 ماتریس و سنبه قالبهای
 همکار

دانشگاه آزاد 

 واحد میبد
 0988 داخلی

2 

های ساختمانی و  خیز در پروژه بررسی موارد حادثه

ی و معیارهای کنترل های ایمن تهیه دستورالعمل

 ها پروژه

 همکار
دانشگاه آزاد 

 واحد مهریز
 0983 داخلی
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بهینه سازی با استفاده از الگوریتم روشهای 

 ژنتیک، منطق فازی و عبارات بیانی
 0930 خارجی دانشگاه یوام مجری

 مجری بررسی اثر انفجار بر رفتار اتصاالت نبشی جوشی 6

شرکت 

های پایانه

 نفتی ایران

 0932 لیداخ

7 
ارزیابی عملکرد آسفالتهای سطحی اجرا شده در 
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 مجری
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شهرسازی 

 استان یزد
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8 
بررسی پتانسیلهای کاربرد مانیتورینگ در مدیریت 

 ساخت 
 مجری

دانشگاه آزاد 

 میبد
 0939 داخلی
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بررسی عوامل موثر در مشارکت مردم در ارتباط با 

اند منازل و راههای افزایش آن مدیریت پسم

 )مطالعه موردی شهر یزد(

 مجری
موسسات 

 غیر دولتی
 0939 داخلی 

 برتری ها، جوایز و نشانها

 0932و 0932و 0930و  0983 ، 0985پژوهشگر برتر  دانشگاه در سالهای 

 0931در سال  به عنوان برترین تالیف کتاب منطقه  Braced Systems انتخاب کتاب

 برتر منتخب در دوره دکتریدانشجوی 

 ISIمجله  5داور 

 0932در سال استان یزد سازمان نظام مهندسی ساختمان   برتر )رتبه اول(ر پژوهشگ


