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مشخصات فردي
نام :حامد

نام خانوادگي :زماني نوري

تاريخ تولد 1356/06/31 :محل تولد :تهران

نام پدر :محمد حسين
شماره شناسنامه12252 :

وضعيت نظام وظيفه :خدمت كرده

وضعيت تاهل :متاهل

آدرس  :ساوه  -ميدان فلسطين  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه – تلفن :

سوابق تحصيلي
مقطع

دكتري

رشته تحصيلي/گرايش تحصيلي

مهندسي عمران /سازه و
زلزله

سال ورود

سال فارغ التحصيلي

معدل

88

93

17

1378

1380
1378

16/39

1374

18/11

*کارشناسي

مهندسي عمران /مهندسي

ارشد

زلزله

**کارشناسي

مهندسي عمران/عمران

1374

ديپلم

رياضي فيزيك

1370

دانشگاه علوم و
تحقيقات تهران

 15/97دانشگاه صنعتی شريف

* عنوان پاياننامه کارشناسی ارشد :ارزيابي آسيب پذيري سازه ها در برابر زلزله
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محل تحصيل

دانشگاه صنعتي
اصفهان
دبرستان ادب -
اصفهان

** رتبه سوم فارغ التحصيالن رشته مهندسي عمران در دوران كارشناسي

سوابق پژوهشی
 -1انجام پروژه تحقیقاتی با موضوع بررسی خوردگی بتن در فاضالب روها  ،سال ، 1378
دانشگاه صنعتی اصفهان
 -2ارائه مقاله بررسی آسیب پذیری سازه ها در برابر زلزله  ،سال ، 1381اولین کنفرانس
بهسازی لرزه ای  ،دانشگاه امیر کبیر

 -3ارائه مقاله بررسی اثر زلزله بر سازه های نیروگاهی  ،سال  ، 1383کنفرانس زلزله و
اثرات آن  ،دانشگاه صنعتی شریف
 -4تهیه جزوه درس طراحی سازه های فوالدی  ،سال  ، 1385دانشگاه آزاد اسالمی ساوه

 -5تهیه جزوه درس طراحی سازه های بتنی  ،سال  ، 1386دانشگاه آزاد اسالمی ساوه

 -6انجام پروژه تحلیل خطر لرزه ای شهر ساوه  ،سال  ، 1389دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران

 -7تهیه جزوه درس طراحی سازه های فوالدی پیشرفته  ،سال  ، 1390دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات ساوه

 -8عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ساوه
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سوابق كاري
 -1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه از سال  1380تا كنون
 عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه
 -2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات ساوه از سال  1389تا
كنون
 هيات علمي مدعو دانشگاه
 -3همکاری پاره وقت با شرکت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضالب از اوايل سال
 1383تا سال 1390
 -4همكاري با شركت مهندسي پناه ساز ايران از ابتداي سال  1381تا پايان 1382
 كارشناس دفتر فني در دفتر مركزي
 -5همكاري با شهرداري ساوه از اواخر سال  1379تا اواخر سال 1380
 كارشناس طراح و ناظر
 -6همكاري با شركتها و كارفرماهاي مختلف از سال  1378تا كنون
 كارشناس طراح سازه در برخي شركتها نظير ايران خودرو  ،اميا پارس  ،پاك وش  ،سوله
كاوه پارس و ....
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 -7عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مركزي از سال  1383تا كنون
 محاسب و ناظر پروژه هاي مختلف
 -7عضو هيات مديره تعاوني مسكن اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه از سال  1383تا
كنون
 نايب رييس

ميزان آشنايي با نرم افزارهاي كامپيوتري و زبانهاي برنامه نويسي
 -1آشنايي با نرمافزارهاي مدلسازي سازه SAP, SAFE, ETABS
 -2آشنايي با نرمافزار مدلسازی پيشرفته ANSYS
 -3آشنايي با زبانهاي برنامهنويسي  Fortranو MATLAB
 -4آشنايي با نرمافزارهاي عمومی Microsoft Office, AutoCAD

ميزان آشنايي با زبانهاي خارجي
زبان انگليسي
متوسط

خوب



Reading




Speaking
Listening



Writing
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