محمدرضا ياشمی) رزومى(
مشخصات فردی
ىام راىَادگی :
ىام :
جيسیت :
تاریذ تَلد :
ندل تَلد :
ىام پدر :
نلیت :
دیو :
وضعیت تأٌل :
کد نلی :
زبان نادری :
زبان رارجی :

ٌاصهی
ندهدرضا
نرد
 01صٍریَر 0531
تٍران /ایران
ابراٌیم
ایراىی
اسالم  /صیعً
نتاٌل
1132530110
فارسی
اىگلیسی

اطالعات تماس :

تلفو ٌهراه :
تلفو ثابت  /ىهابر :
رایاىانً :

18005503051
1050-3053881

1050-3003138

hashemi_1350@yahoo.com

آدرس پستی :

کضَر :
استان :
صٍر :
آدرس :
کد پستی :

تحصیالت :

ایران
سهيان
دانغان
بلَار صٍید صاٌچراغی ىبش فرعی ( 05صٍید علی اصغریان) طبقً سَم
521002
داهشجوی دکتری عمران گرایش زلزلى پردیس بین المللی داهشگاه شموان

کارشناسی ارشد :

داىضگاه آزاد اسالنی واخد تٍران نرکز
داىضگاه ندل تدصیل :
عهران – سازه
رصتً تدصیلی :
0552/2/0
تاریذ ورود :
0555/8/02
تاریذ فارغ التدصیلی :
عيَان پایان ىانً  :بررسی سطح عهلکرد سازه ٌای فَالدی با نٍار بيد ٌم ندَر طراخی صده با ویرایش سً استاىدارد  0511در نقایسً با ویرایش دو
ىهره پایان ىانً  :پایان ىانً با درجً نهتاز و ىهره  0893گذراىده صد
نعدل دوره کارصياسی ارصد 02/11:
ىهره بعضی از دروس دوره کارصياسی ارصد :
دیيانیک سازه ٌا  :صاىزده
تئَری االستسیتً و پالستسیتً  :صاىزده وىیم
سازه ٌای فلزی پیضرفتً ٌ :فده تهام
طراخی غیر ارتجاعی سازه ٌا  :ىَزده و بیست و پيج صدم
سهیيار  :ىَزده و ىیم

کارشناسی:

داىضگاه ندل تدصیل  :داىضگاه آزاد اسالنی واخد سهيان
رصتً تدصیلی  :عهران – عهران
تاریذ ورود 0510:
تاریذ فارغ التدصیلی 0512 :
نعدل دوره کارصياسی 07910 :
ىهره بعضی از دروس دوره کارصياسی :
نقاونت نصالح ٌ :جده تهام
تدلیل سازه ٌای یک  :پاىزده تهام
تدلیل سازه ٌای دو  :پاىزده تهام
طراخی سازه ٌای فَالدی یک ٌ :جده و ىیم
طراخی ساه ٌای فَالدی دو :پاىزده و ٌفتادو پيج
طراخی سازه ٌای بتو آرنً یک  :ىَزده تهام
طراخی سازه ٌای بتو آرنً دو  :پاىزده و ىیم
اصَل نٍيدسی زلزلً ٌ :فده تهام

شوابق آموزشی
مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان

سازه ٌای بتيی

نٍيدسی نعهاری

سازه ٌای فلزی

نٍيدسی نعهاری

مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان

سازه ٌای بتو آرنً 0

نٍيدسی تکيَلَژی عهران عهران

سازه ٌای فَالدی 0

نٍيدسی تکيَلَژی عهران عهران

اصَل نٍيدسی زلزلً

نٍيدسی تکيَلَژی عهران عهران

نٍيدسی پی

نٍيدسی تکيَلَژی عهران عهران

پروژه بتو آرنً

نٍيدسی تکيَلَژی عهران عهران

پروژه سازه ٌای فَالدی

نٍيدسی تکيَلَژی عهران عهران

پروژه راه

نٍيدسی تکيَلَژی عهران عهران

تدلیل سازه ٌا 0

نٍيدسی تکيَلَژی عهران عهران

سازه ٌای فَالدی 0

نٍيدسی تکيَلَژی عهران عهران

سازه ٌای بتو آرنً 0

نٍيدسی تکيَلَژی عهران عهران

کارآنَزی

نٍيدسی تکيَلَژی عهران عهران

بارگذاری

نٍيدسی عهران

سازه ٌای بتيی

نٍيدسی نعهاری

سازه ٌای فلزی

نٍيدسی نعهاری

تعهیر و ىگٍداری سارتهان

نٍيدسی نعهاری

سازه ٌای فلزی

نٍيدسی تکيَلَژی نعهاری

سازه ٌای بتيی

نٍيدسی تکيَلَژی نعهاری

بارگذاری

نٍيدسی تکيَلَژی نعهاری

ندیریت و تضکیالت کارگاٌی

نٍيدسی تکيَلَژی نعهاری

کارآنَزی

نٍيدسی تکيَلَژی نعهاری

سازه ٌای فَالدی

نٍيدسی تکيَلَژی سارتهان

سازه ٌای بتو نسلح

نٍيدسی تکيَلَژی سارتهان

مقطع کاردانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان

تعهیر و ىگٍداری سارتهان

ىقضً کضی نعهاری-نعهاری

ترسیم فيی

ىقضً کضی نعهاری-نعهاری

نتره و برآورد

ىقضً کضی نعهاری-نعهاری

ایستایی ()0

ىقضً کضی نعهاری-نعهاری

ٌيدسً ترسیهی

ىقضً کضی نعهاری-نعهاری

ایستایی ()0

ىقضً کضی نعهاری-نعهاری

ىقضً برداری

ىقضً کضی نعهاری-نعهاری

کارآنَزی

ىقضً کضی نعهاری-نعهاری

ایستایی 0

نعهاری

نتره و برآورد

نعهاری

ترسیم فيی 0

نعهاری

تعهیر و ىگٍداری سارتهان 0

نعهاری

ٌيدسً 0

نعهاری

ایستایی 0

نعهاری

ىقضً برداری

نعهاری

ىقضً کضی صيعتی

الکتروتکيیک-برق صيعتی

مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور دامغان

نعهاری

اتَکد

مقطع کاردانی در دانشگاه غیرانتفاعی توران

2

سازه ٌای بتو آرنً 0

عهران

سازه ٌای بتو آرنً 0

عهران

پروژه سازه ٌای بتيی

عهران

شوابق پژويشی
 -1چاپ نقالً بررشی شطح عهلکرد قابٍای فَالدی نٍاربيدی شده در ناٌيانً بیو الهللی راه و شاختهان
 -2چاپ نقالً نقاوم شازی شاختهاىٍای نَجَد در کشَر ژاپو در ناٌيانً بیو الهللی راه و شاختهان
 -3ارزیابی شطح عهلکرد شاختهاىٍای طراحی شده بر اشاس اشتاىدارد 2822
اولیو کيفراىس نلی عهران و تَشعً ،زیباکيار ،ایران ،اشفيد1392
 -4طرح تحقیقاتی « ارائً رابطً ای جٍت تعییو زنان تياوب اصلی» شاختهاىٍای بتو آرنً (دردشت اقدام)
 -5نقالً بررشی عهلکرد لرزه ای غیرخطی شازه ٌای فَالدی با نٍاربيد ٌم نحَر در دشت داوری
 -2ترجهً کتاب آىالیز غیرخطی شازه ٌا (دردشت اقدام)

دوره تخصصی
نقاوم شازی شاخحهاىٍا پژوٌشگاه ةیو الهللی زلزلً

دوره های آموزشی فنی و مهندسی
 شياخث پارانحرٌا و روش شياخث پارانحرٌای ژئَجکيیکی
 ةارٌای وارد ةر شاخحهان
 ىکات ویژه در ظراحی و نحاشتً شازه ٌای فَالدی
 ژئَجکيیک و ظراحی پی
 فرآیيد جَشکاری و ةازرشی جَش در شاخحهان
 اصَل عهَنی خدنات نٍيدشی
 جٍیً دشحَرالعهل جَشکاری ()wpsو ىحیجً آزنایشات نخرب و غیر نخرب
 نٍارةيد ٌای خارج از نرکز (واگرا)
 ضَاةط جحلیل و ظراحی شیصحهٍای نقاوم ةحو آرنً
 ژئَجکيیک لرزه ای
 ىکات ویژه در ىرم افزارٌای نحاشتاجی
 ةازرشی ةً روش الحراشَىیک
 ةازرشی ةً روش چشهی و نایعات ىافذ و ذرات نغياظیصی
 جٍیً دشحَرالعهل جَشکاری و ىحیجً آزنایشات نخرب و غیرنخرب
 شالَده ٌای عهیق
 نَاد و رفحار آىٍا در فرآیيد جَشکاری 1
 آشيایی ةا نتاىی گَدةرداری و شازه ٌای ىگٍتان


 شهیيار اخالق حرفً ای
 شهیيار کياف

سمینار

شوابق مدیریتی
از شال  1379 – 1386ندیر طرحٍای عهراىی داىشگاه آزاد اشالنی واحد دانغان
از شال  1388 – 1391ندیر گروه نٍيدشی عهران و نٍيدشی نعهاری داىشگاه آزاد اشالنی واحد دانغان
از شال  1391تا 1394نعاون عهراىی داىشگاه آزاد اشالنی واحد دانغان

شوابق اجرایی


عضٌ گروه کوترل سازه  ،همایودگی هظام مًودسی دامغان



هظارت عالی بر اجرای پروژه يای ساختماهی



مجمٌعى ورزشی و رفايی کارگران دامغان وابستى بى وزارت کار و امٌر اجتماعی شامل زمین فٌتبال و سٌلى ورزشی سرپٌشیده و سایر فضايا



ساختماهًای فريوگی و رفايی



داهشکده حقٌق – فوی ومًودسی – اهبار – پستًای گاز و برق – دیٌار حصار – آشپزخاهى – محٌطى سازی – ساختمان ریاست – مسجد و . . . .



طراحی و هظارت بر پروژه 46واحدی تعاوهی مسکن داهشگاه آزاد واحد دامغان



طراحی و هظارت بر پروژه  64واحدی تعاوهی مسکن



طراحی و هظارت بر پروژه  623واحدی تعاوهی مسکن تاکسیداران



طراحی و هظارت بر پروژه  64واحدی تعاوهی مسکن اصواف



و ....

شوابق فريوگی
عضَ شَرای نرکزی ةصیج نٍيدشیو اشحان شهيان
عضَ فعال ةصیج پایگاه شٍید دشحغیب دانغان
عضَ ةصیج اشاجید داىشگاه آزاد اشالنی واحد دانغان
رییس شَرای ٌم اىدیشی ةصیج نٍيدشیو دانغان

