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سَابق تحصیلی
 کاسؿٌاػی اسؿذ عوشاى ػاصُ -داًـگاُ ؿْیذ تاٌّش کشهاى– هعذل 58.;9
 کاسؿٌاػی عوشاى ػاختواى -داًـگاُ هحمك اسدتیل– هعذل 59.00
 کاسداًی عوشاى ػاختواى -داًـگاُ تثشیض– هعذل 5:.78
سَابق شغلی
 داسای پشٍاًِ ًظام هٌْذػی سؿتِ عوشاى
 هٌْذع هحاػة-ؿشکت ػاهاى پاسع کشهاى
 کاسؿٌاع ػاصُ -ؿشکت آسیاحذیذ -دس پشٍطُ رٍب فَالد هیاًِ
 هٌْذع هجشی-ؿشکت لالة گؼتش کَثش -دس پشٍطُ هجتوع ػیتی ػٌتش کشهاى
 هٌْذع ًاظش-داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ هیاًِ-دس پشٍطُ داًـکذُ فٌی
 هٌْذع ًاظش-تاًک ػپِ هیاًِ
 هٌْذع ًاظش-ػاختواى ّای فَالدی ٍ تتٌی ؿْش هیاًِ
سَابق هذيريتی
 هذیش گشٍُ عوشاى ٍ ًمـِ تشداسی داًـگاُ غیش اًتفاعی عیي المضات هیاًِ  -ػِ ػال
 هذیش ٍتؼایت پالى ًگاس -ػِ ػال
سَابق آهَزشی
 هذسع داًـگاُ تثشیض  -داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی هیاًِ  -ؿؾ ػال
 هذسع داًـگاُ غیش اًتفاعی عیي المضات هیاًِ  -ؿؾ ػال
 هذسع داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ هیاًِ  -ؿؾ ػال
 هذسع داًـگاُ غیش اًتفاعی عشفاى کشهاى  -یک ػال

هْارت ّا
 طشاحی ػاصُ ّای فَالدی ٍ تتٌی
 طشاحی تْؼاصی لشصُ ای ٍ هماٍم ػاصی
 اسصیاتی آػیة پزیشی لشصُ ای ػاصُ ّای هَجَد
 تؼلط تِ هتشُ ٍ تشآٍسد ٍ فْشػت تْا
 تؼلط تِ ًشم افضاسّای تجاسی=ETABS – SAP - SAFE - AUTO CAD - FORMIAN
 آؿٌایی تِ ًشم افضاسّای اجضاء هحذٍد= ANSYS - ABAQUS - PERFORM 6D - OPEN SEES
 آؿٌایی تِ صتاًْای تشًاهِ ًَیؼی=MATLAB - FORT RAN - PASCAL
 تؼلط تِ ًشم افضاس ّای اداسی = WORD - EXCEL - POWER POINT
 پیادُ ػاصی الگَسیتن طًتیک ٍ الگَسیتن جؼتجَی گشاًـی تا ًشم افضاس MATLAB
 پیادُ ػاصی ؿثکِ ّای عصثی تا ًشم افضاس MATLAB
 گَاّیٌاهِ تاصسػی فٌی جَؽ اص ػاصهاى فٌی ٍ حشفِ ای کـَس
 گَاّیٌاهِ جَؿکاسی لَع الکتشیکی اص ػاصهاى فٌی ٍ حشفِ ای کـَس
 گَاّیٌاهِ کاسٍس پیـشفتِ ایٌتشًت اص ػاصهاى فٌی ٍ حشفِ ای کـَس
سَابق پژٍّشی
 تشگضیذُ پٌجویي جـٌَاسُ جَاى خَاسصهی -سؿتِ سیاضی تا طشح "اًذازُ سٌج در فضای سِ بعذی"
 سػَلی ،اهیذ .ػالجمِ ،جَاد .ػالجمِ ،عیؼی" ،)56<5( .عیبيابی سازُّا با استفادُ از شبکِّای

عصبی" ،پایاى ًاهِ دٍسُ کاسؿٌاػی اسؿذ عوشاى-ػاصُ ،داًـگاُ ؿْیذ تاٌّشکشهاى ،کشهاى
 سػَلی ،اهیذ .هَػَی ،ؿْشام .ػالجمِ ،عیؼیً .اصش علَی ،صادقDamage" .56<7 .

 ."Identification of Cracked Plates Using Neural Networksدّویي کٌگشُ تیي الوللی
هٌْذػی عوشاى ،داًـگاُ تثشیض
 هحوذی ،اهیي .اتَطالثی ،هحؼي .اکثشی ًیا ،فشصاد .سػَلی ،اهیذ" .56<6 .بْیٌِ سازی زهاى سفر

بااستفادُ از الگَريتن كلًَی هَرچگاى بْبَد يافتِ" .پاًضدّویي کٌفشاًغ داًـجَیاى عوشاى ػشاػش
کـَس ،اسٍهیِ ،اًجوي علوی داًـجَیی عوشاى داًـگاُ اسٍهیِ
 سػَلی ،اهیذ .ػالجمِ ،عیؼیً .اصش علَی ،صادق .کاهلی ،علیBridge Health " .56<8 .

ّ ."Monitoring Using Two Stage Neural Networksـتویي کٌگشُ هلی هٌْذػی عوشاى،
داًـگاُ صٌعتی ًَؿیشٍاًی ،تاتل

 جوالی ،علیشضا .حؼي ًظاد ،سضا.سػَلی ،اهیذ" .56<8 .بْیٌِسازی سازُّای خرپايی با استفادُ از

الگَريتن جستجَی گراًشی ٍ هقايسِی آى با الگَريتنّای فرا اكتشافی"ّ .ـتویي کٌگشُ هلی
هٌْذػی عوشاى ،داًـگاُ صٌعتی ًَؿیشٍاًی ،تاتل
 سػَلی ،اهیذً .اصش علَی ،صادق .ػالجمِ ،عیؼیً .ظام آتادی پَس ،حؼیي" .56<8 .هقايسِ شبکِّای

عصبی ٍ پاسخّای سازُای در شٌاسايی خرابی سازُّا "ّ .فتویي کٌگشُ هلی هٌْذػی عوشاى،
داًـکذُ هٌْذػی ؿْیذ ًیکثخت ،صاّذاى
 سػَلی ،اهیذً .اصش علَی ،صادق .ػالجمِ ،جَاد .ػالجمِ ،عیؼیً .ظام آتادی پَس ،حؼیي.56<5 .
"هقايسِ پاسخ ّای هختلف در عیب يابی گٌبذّا هبتٌی بر شبکِ عصبی" .ػَهیي کٌفشاًغ هلی صلضلِ ٍ
ػاصُ جْاد داًـگاّی اػتاى کشهاى
 ػالجمِ ،جَاد .پَسطاّشی ،ادیثِ .سػَلی ،اهیذ" .56<5 .بررسی اثر جرم سٌگیي هتوركس رٍی رفتار

لرزُ ای سازُ ّای بلٌذ" .دٍهیي کٌفشاًغ هلی ػاصُ  -صلضلِ – طئَتکٌیک هاصًذساى
 سػَلی ،اهیذ .ػالجمِ ،عیؼی .ػالجمِ ،جَاد" .56<0 .تعییي عوق ٍ هحل ترک ّا در سازُ ّای

فضاكار بر پايِ شبکِ عصبی" .دٍهیي کٌفشاًغ هلی هذیشیت تحشاى
 فذائی ،هحوذ جَادٍ .جذیاى ،هْذی .سػَلی ،اهیذ" .56<0 .تعییي اٍپتیون زاٍيِ برش برای تیرّای

الًِ زًبَری" .چْاسهیي کٌفشاًغ هلی عوشاى (هماٍم ػاصی ٍ حفظ تٌاّای هاًذگاس)

