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 ها:تحصیالت دانشگاهی و دوره
 ؛1731تا شهریورماه  1731ماه ، از بهمندانشگاه صنعتی امیرکبیرـ لیسانس مهندسی عمران ـ عمران، از 

 ؛1731ماه تا آبان 1731، از مهرماه دانشگاه صنعتی شریفلیسانس مهندسی عمران ـ مهندسی زلزله، از ـ فوق

 ؛1731با درجه عالی )رتبه اول( در سال  ،لهالمللی زلزپژوهشگاه بینـ دکترای مهندسی عمران ـ مهندسی زلزله، از 

ــریان - ــرکد در دوره ویژه مدیرید باران ش ــور پاپن، بهش ــازمان مدیرید و های حیاتی در کش عنوان نماینده س

 ؛4112ریزی کشور در سال برنامه

سازی لرزه - سازشرکد در اولین دورة به سال های  سازمان مدیرید و و دارای گواهی 1714ها در  سمی از  نامه ر

 ها.ای سازهریزی کشور در امر بهسازی لرزهبرنامه
 

 سوابق کاری:

 (؛5731تا شهریورماه  5731ماه ـ شرکت ساختمانی کیسون )دی
 شامعاون دفترفنی پروپه ستارخان در زیر  5/4به طول  پل یادگار اماممل های یادگار امام ) سنتی  کیلومتر، بازار 

شد ساختمان اداری یازده طبقه با زیربنای ه شکپل با زیربنای هفتادهزار مترمربع،  ساختمان پز ان هزار مترمربع، 

 های دسترسی(؛های مربوطه و جادهسازیهزار مترمربع، ماوطهستارخان هشد طبقه با زیربنای سه

 های فوق؛سرپرسد کلیه امور فنی و ساختمانی پروپه 

 های فوق.نظارت و کنترل کیفی پروپه 

 (؛5731تا  5731آوری نیرو ـ شرکت متن )مهرماه ـ مرکز توسعه فن

 های کشور شامل:ای نیروگاهپذیری لرزهـ ارزیابی آسیب
 لرزه در ساختگاه؛انجام تالیل خطر زمین 

 سیب سازه پذیریارزیابی آ سازهها و تجهیزات نیروگاهکیفی و کمّی  سازی، ها و  شامل: مدل صنعتی که  های 

 باشد.های بهسازی و... میحلبارگذاری، تالیل، کنترل طراحی، ارائه راه

 ؛، گیالن، توس، .... سیکل ترکیبی کازرون های پذیری نیروگاهـ ارزیابی آسیب       
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 ؛، سردرود، تبریز، زیاران ، غایتی زنجان و ..... تهرانپارس کیلوولد 211 های پذیری پسدـ ارزیابی آسیب    

 با کارفرمایی شرکد توانیر. تدوین ساختار مدیریت بحران صنعت برقـ مدیر پروپه     
 

 (:1731تا  1717شناسی و مهندسی زلزله )مهرماه المللی زلزلهـ پژوهشگاه بین

 و انجام رساله دکتری در زمینه بررسی رفتارلرزه ای سازه ها و تاسیسات شبکه برق به   تاصیل در دوره دکتری

 ؛ویژه پستهای فشارقوی به صورت آزمایشگاهی و تالیلی

 ؛«های فشار قویای پسدلرزه مدیریت خطرپذیری )ریسک(تدوین فرایند »پژوهشی  انجام طرح 

 ــدهای لرزهانجام آزمایش ــگاه زلزله به منظور میز لرزا رویبرها ای تجهیزات پس ــازه پژوهش ــگاه س ن آزمایش

 شناسایی سیستم و رسم منانیهای شکنندگی تجهیزات شبکه برق
 

 (:1734تا  1731)از بدو تأسیس « خانه عمران»ـ مؤسسه تاقیق و توسعه 

 ــی و علمی ازجمله برنامه ــرفصــلمدیرید امور آموزش ــی، تدوین س ــاتید،ریزی آموزش ارزیابی  ها، انتخاب اس

 ای؛های حرفهها و پایش کیفید دورهکالس

 ای.معاون پژوهشی خانه عمران، انجام امور پژوهش کاربردی و پاسخ به نیاز صنعد و مهندسان حرفه 

 .مدیر انتشارات خانه عمران 
 

 (:1735تا  1737سازمان نظام کاردانی ساختمان )از سال ـ 
  کاردانی ازجمله  پژوهشـی سـازمان؛ مدیرید کلیا امور آموزشـی و پژوهشـی سـازمان نظام -معاون آموزشـی

 ای، انتخاب اساتید، ارزیابی اساتید و...های حرفهها، طراحی دورهتدوین سرفصل
 

 تاکنون(: 1734)از بدو تأسیس، « عمرانسرای »ـ مؤسسه 

 ؛عمران و معماری مهندسی در زمینه ـ تخصصی ایهای حرفهارائه آموزش 

  ؛زمینه مهندسی سازه و زلزله درفنی و مهندسی به صورت حقیقی خدمات مشاوره 

 تاکنون(: 1735)از بدو تأسیس، « عمران سرا»  انتشارات ـ 

 ناشر کتب تخصصی درحوزه های مهندسی عمران و معماری ؛انتشارات مدیر 
 

 ای:حرفه علمی و هایسایر فعالیت

 ؛های ساختمانی و غیرساختمانیهای متعدد سازهـ مااسب و مسئول کنترل مضاعف مااسبات در پروپه

سد گروه تدوین  - ستورالعمل ارزیابی لرزه»سرپر سدد صنعد برقای پ شماره « ها در  شریات  برای (517و514)ن

 ؛و برنامه ریزی کشور سازمان مدیرید

شور که با همکاری - شریانهای حیاتی ک ستورالعملهای طراحی و ارزیابی لرزه ای  صی تدوین د ص ضو کمیته تخ ع

 ( 111تا  111جلد نشریه از شماره  11تهیه گردید ))برنامه و بودجه(کشورپاپن در سازمان مدیرید 

 های حیاتی کشور؛سازی شریاننامه مقاومآیین ـ عضو کمیته نظارت بر تدوین

 ویژه شبکه برق؛های حیاتی بهریزی کشور در زمینه زلزله و شریانـ کارشناس سازمان مدیرید و برنامه

 های فشار قوی در شبکه برق کشور؛ویژه پسدها و تأسیسات صنعتی بهای ساختمانـ بهسازی لرزه

 (؛1713ماه و آبان 1713ماه ، )آبان«های ساختمانیدر کارگاه همایش ملی ایمنی»ـ دبیر دو دوره 
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 ؛درهمایش ملی ایمنی پدافند غیرعاملمدیرعلمی کارگاه تخصصی ـ 

درزمینه مدیرید باران، آســیب پذیری لرزه ای و شــریانهای  های معتبر علمیها و کنفرانسداور مقاالت پورنال -

 ؛حیاتی

ات سازی تأسیسمپذیری و مقاوهای ارزیابی، آسیبارشد در زمینههای کارشناسینامهاستاد مشاور و ممتان پایان -

 .تی()شهیدبهشو دانشگاه شهید عباسپور،علم و فرهنگ  ای در دانشگاه آزاد تهرانسایر مباحث سازه و شبکه برق

در بخش سازه و زلزله در شرکد ملی گاز  "ی کشورارزیابی تاب آوری شبکه گاز سراسر"مشاور عالی پروپه  -

 از طرف شرکد متن.ایران 

مدرس تایید صالحید شده وزارت راه و شهرسازی و دارای پروانه آموزش جهد تدریس در دوره های بازآموزی  -

 و ارتقا پایه مهندسان 

 زبان خارجی:
 به زبان انگلیسی )مکالمه روان، خواندن و نوشتن( با توجه به تاصیل در خارج از کشور در دوران مدرسه. خوبتسلط 

 

 مقاالت و تحقیقات:
شیب» - سال ، مقاله ارائه«های خاکیپایداری  شجویی عمران در  شگاه تهران، 1734شده در دومین کنفرانس دان ، دان

 )این مقاله موفق به دریافد جایزه گردید(.

شــده در ته، مقاله پذیرف«ها تاد اثر نیروهای زلزلههای بتنی پایه پلارزیابی ظرفید مقاومد و تغییر شــکل ســتون»-

 ، تهران.1733ماه المللی بتن، اردیبهشدکنفرانس بین

ــیب» - ــازهارزیابی آس ــده برای هفدهمین کنفران، مقاله ارائه«ها و تجهیزات نیروگاهی تاد اثر زلزلهپذیری س  سش

 .1711ماه المللی برق، آبانبین

ــیب» - ــیکل ترکیبی کازرونپذیری لرزهارزیابی آس ــده در اهارمین کنفرانس بین، مقاله ارائه«ای نیروگاه س المللی ش

 ، تهران.1714ماه مهندسی زلزله، اردیبهشد

، مقاله «مل بم، زرند و گرگانهای فشار قوی در سه زلزله قوی اخیر ایران، شاای تجهیزات پسدبررسی رفتار لرزه»ـ 

 ـ به زبان انگلیسی. 4111در کنفرانس جهانی زلزله در این، سال  شدهارائه

شـــده در ، مقاله ارائه«های فشـــار قویای پســـدمتدولوپی نوین جهد ارزیابی مدیرید خطرپذیری لرزه ارایه » -

 ـ به زبان انگلیسی 4111کنفرانس جهانی زلزله در این، سال 

سد ارزیابی رفتار لرزه» - سال  471ای تجهیزات پ شهر بم در زلزله  شده در کنفرانس ، مقاله ارائه«4117کیلوولد 

 ـ به زبان انگلیسی. 4113های حیاتی در امریکا، سال شریان

سدلرزه  ارائه مدلی جهد مدیرید خطرپذیری» - شهریای پ شریان، مقاله ارائه«های توزیع   یهاشده در کنفرانس 

 ـ به زبان انگلیسی. 4113حیاتی در امریکا، سال 

شــده به پورنال ، مقاله ارائه«های فشــار قوی به روش آزمایشــگاهیهای اتکایی پســدای مقرهارزیابی رفتار لرزه» -

 ـ به زبان انگلیسی. 4111در سال  JSEEعلمی ـ پژوهشی 
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 تألیفات:

 رسیده اسد. ااپ سومبه  1731، که در سال «ای مهندسی عمرانهای حرفهمرجع آزمون»ـ تألیف کتاب 

 به ااپ رسیده اسد. 1711، که در اسفندماه «های مااسبات مهندسی عمرانآزمون»ـ تألیف کتاب 

 رسیده اسد. مااپ دوبه  1734، که در سال «13ای مهندسی عمران ـ خرداد های حرفهآزمون»ـ تألیف کتاب 

 رسیده اسد. ااپ دومبه  1734، که در سال «13ای مهندسی عمران ـ اسفند های حرفهآزمون»ـ تألیف کتاب 

 به ااپ رسیده اسد. 1734، که در سال «31تا اسفند  31های نظارت عمران ـ آذر آزمون»ـ تألیف کتاب 

 به ااپ رسیده اسد. 1734، که در سال «31تا اسفند  31های مااسبات عمران ـ آذر آزمون»ـ تألیف کتاب 

سی عمران در  - سازه، زلزله و پئوتکنیک با همکاری  7مدیرید گروه تألیف اهار جلد کتاب دکترای مهند گرایش 

 .1734سال  دانشجویان نخبه و برگزیده دانشگاه صنعتی شریف در

شریح مباث -های بناییساختمان»تألیف کتاب  - ساختمان 1ت ستان، که در «مقررات ملی  ااپ گردیده  1732 زم

 اسد.

 ااپ گردیده اسد. 1732، که در زمستان «رسمی دادگستری مرجع آزمون های کارشناسی»ـ تألیف کتاب 

که در ااپ دوم -ویرایش جدید، «دادگسـتریقوه قضـاییه ورسـمی  مرجع آزمون های کارشـناسـی»تألیف کتاب  -

 ااپ گردیده اسد. 1731زمستان 

 ااپ گردیده اسد. 1735، که در بهار «عمران و ناظر مااسب» های کتابـ تألیف 

سی زلزله»تألیف کتاب  - سد 1733 پاییز، که «کاربردی مهند ضوابط ویرایش اهارم .ااپ گردیده ا در این کتاب 

 در قالب سواالت کاربردی تشریح شده اند. 4111استاندارد 
 

 عضویت در مجامع علمی:

 زلزله؛ـ عضو انجمن مهندسین 

 (؛1ـ پایه  کار مهندسی به اشتغال مهندسی استان تهران )دارای پروانهـ عضو سازمان نظام

 ـ عضو انجمن مدیرید ایران؛

 برنامه وبودجه پذیری تأسیسات شبکه برق، سازمان ـ عضو کمیته تدوین استاندارد ارزیابی آسیب
 

 تاکنون: 3131سوابق آموزشی و تدریس از سال 

 غرب -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ـ

شگاه علم  ستاد مدعو دان سی ووفرهنگ تهران، در مقطع ا شنا سیکار شنا سی زلزله کار شد مهند سال ار  1734، از 

 ؛تاکنون

 ؛1737تا 1731ارشد، از سال شمال، در مقطع کارشناسیدانشکده فنی ـ مهندسی دانشگاه آزاد تهرانـ استاد مدعو 

 در دوران تاصیل؛ TAعنوان تکنیک تهران، بهها، در دانشگاه پلیمصالح، استاتیک و تالیل سازه ـ تدریس دروس مقاومد

 ؛در دوران تاصیل TAعنوان دستیار استاد در درس مهندسی زلزله، در دانشگاه صنعتی شریف، بهـ 
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 ارشد؛تهران برای دانشجویان کارشناسی های حیاتی )شبکه برق(، در دانشگاهـ تدریس اثر زلزله بر شریان

 های بازآموزی مهندسین؛ها، در دورهساعد( تالیل سازه 5111دوره ) 411ـ تدریس بیش از 

( 4111ها )ای سازهنامه طرح لرزهساعد( مبانی مهندسی زلزله و تشریح آیین 11111دوره ) 511ـ تدریس در بالغ بر 

 ؛تاکنون 1731دسی و سایر مؤسسات علمی و آموزشی، از سال مهنان نظامهای بازآموزی مهندسین سازمدر دوره

های ساعد( بارهای وارده بر ساختمان )مباث ششم مقررات ملی( در دوره 11111دوره ) 511ـ تدریس در بالغ بر 

 .تاکنون 1731از سال مهندسی و سایر مؤسسات علمی و آموزشی مهندسین سازمان نظامبازآموزی 

ستاندارد  برگزاری - ضوابط ا شریح کاربردی  سی  4111دوره های متعدد ت شرکتهای مهند سازه ها در  و بارگذاری 

 مشاور؛

 مدرس دوره های ارتقا پایه مهندسان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران  -

 

 :کارگاهها و دوره های تخصصی و سمینارهای برگزار شده

سال سمینارهایی که در طی  شرکد هایالف(  شته با همکاری مرکز تاقیقات نیرو در  های تابعه وزارت نیرو و گذ

 ای برگزار شده اسد:های منطقهبرق

سمینار        سیب": هاعنوان  شبکه برق در اثر زلزلهآ سات و تجهیزات  سی در مجموعه وزارت نیرو برای  "پذیری تأ

ــلــف  ــخــت ــای م ــه ــان ــــت ــه ای اس ــطــق ــن ــرق م ــمــان ادارات ب ــــاخــت ــــازه و س ــــان س ــاس ــــن ــارش ک

 )آذربایجان،مازندران،گیالن،کرمان،اصفهان،کرمانشاه و ... (
 

در مجموعه وزارت نیرو برای کارشناسان  "مدیرید باران حوادث غیرمترقبه در صنعد برق": هاعنوان سمینار       

 ساختمان ادارات برق منطقه ای استانهای مختلف )کرمان، اصفهان، سمنان، تهران، بوشهر و ....(سازه و 

 به صورت برگزیده ب( سایر سمینارها
 ؛13ها ـ مدیران، معاونین و کارشناسان شهرداری منطقه ای سازه. سمینار اصول و مبانی طرح لرزه1

 مدیران، معاونین و کارشناسان سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی؛ها ـ ای سازههای طرح لرزه. سمینار فلسفه4

 ؛1711ها ـ مدیران و کارشناسان ساختمان بانک ملد، تیرماه ای در طرح و اجرای ساختمان. سمینار مالحظات ویژه لرزه7

 ؛1711و  1713ن استان تهران، مهندسی ساختماهای فلزی و راهکارها ـ سازمان نظام. سمینار اشکاالت رایج در اجرای ساختمان2

 .1711و  1713مهندسی ساختمان استان تهران، های بتنی و راهکارها ـ سازمان نظام. سمینار اشکاالت رایج در اجرای ساختمان5

 .1737ماه ـ مؤسسه سرا ـ بهمن« 4111تشریح ضوابط جدید ویرایش اهارم استاندارد ». سمینار 1

وبختیاری استان اهارماالمهندسی ساختمان ـ سازمان نظام« 4111تشریح ضوابط جدید ویرایش اهارم استاندارد ». سمینار 3

 .1737ـ اسفندماه 

ـ سازمان نوسازی « 1734ویرایش  بارهای وارده بر ساختمان ـ تشریح ضوابط مباث ششم مقررات ملی ساختمان،». سمینار 1

 .1732مدارس کشور ـ فروردین 

ـ تیرماه « 4111تشریح ضوابط جدید ویرایش اهارم استاندارد ». سمینار 3  .1732ـ بنیاد مسکن استان سیستان و بلواستان، شهر زاهدان 

ـــ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، کانون « 4111تشریح ضوابط جدید ویرایش اهارم استاندارد ». سمینار 11 ـ

 .1732خردادماه  مهندسین شهر تنکابن ـ
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ـــ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، کانون « 4111تشریح ضوابط جدید ویرایش اهارم استاندارد ». سمینار 11 ـ

 .1732ماه مهندسین شهر ساری ـ آبان

ستانها "بررسی اثر اجزای غیرسازه ای در رفتارلرزه ای ساختمانها"سمینار -14 سازمانهای نظام مهندسی ا ز ا ی مختلفدر 

 تا کنون 33سال 
 

صی مدیرید باران حوادث  -17 ص سان و مدیران باران نیروگاه غیرمترقبه برایکارگاه تخ شنا شرکدکار و  های توزیعها، 

 .1715ماه المللی برق ـ آبانای سراسر کشور ـ در کنفرانس بینهای برق منطقهشرکد
 

 ارائه شده است. ”www.Khalvati.ir“سایت شخصی اینجانب به آدرس * اطالعات تکمیلی در وب


