
  
   

 

 حسام الدین بهرامپور

 کارشناسی ارشد عمران زلزلهتحصيالت: 

 2631متولد: 

 hbahrampoor@gmail.comل: ایمي

 

 سوابق تحصيلي:

  :(2631-2631کرمان، ) - عمران، دانشگاه شهيد باهنر –مهندسی عمران کارشناسی 

  (611)رتبه قبولی (2631-2633، )تهران - طوسی نیرالدينصخواجه، دانشگاه صنعتی زلزله –کارشناسی ارشد: مهندسی عمران 

 واگرای قطری با ترکيبی از فوالد نرم و فوالد ساختمانی مهارشدههای : بررسی رفتار سيستم قابنامهانیپاموضوع سمينار و 

 سوابق تدریس:

  اجزای محدود  افزارنرمتدریسABAQUS 

  افزارنرمتدریس Arc View (GIS) 

 کيسيبژوالیواجزای محدود توسط  یهاپروژه یسینوبرنامه 

 سوابق پژوهشي:

 ABAQUSالمان محدود  افزارنرمو تحليل  1311 نامهآیينمطابق  هاآن ایلرزهفوالدی و بتنی و بررسی عملکرد  هایسازه ریپذشکلطراحی 

 FEMA356در برابر زلزله و دستورالعمل  هاساختمان ایلرزهساختمان اداری شهر ساری بر اساس دستورالعمل بهسازی  سازیمقاوم

 احتماالتی(  هایتئوریخطر به دست آمده با توجه به  Disaggregatingبررسی تحليل ریسک شهر گلپایگان )تعيين منحنی خطر، طيف منطقه و 

 :افزارهاینرممسلط به 
Sap 2000 ETABS  SAFE  ABAQUS  AutoCAD Land Development 

AutoCAD ARC View Visual Basic Microsoft Office (Word, Excel, …) 

 کتب تأليفي:

  ؛ چاپ دوم؛ انتشارات انگيزههاسازهحل مسائل اساسی دیناميک 

  تئوری و کاربرد؛ چاپ اول؛ انتشارات انگيزهروندهپيشخرابی ، 

  افزارنرمراهنمای جامع ABAQUS؛ چاپ اول؛ انتشارات انگيزه 

 سوابق کاری:

 طراحی راه در شرکت مهندسين مشاور کرمان پيمایش

 های در دست احداث اداره راه و ترابری استان کرمانمهندس ناظر ساختمان

 های تهران محاسب، زلزله محاسب و طازندفعاليت در شرکت

 تهران و اصفهان 21رس منطقه انجام مرحله مقدماتی ارائه بهسازی مدا 

 ر ساختمان قدیم مجلس شورای اسالمیتحليل خط 

  ساختمانی پتروشيمی بجنورد هایسازهمطالعات بهسازی 

 ارزیابی کمی مدارس استان تهران 

 طرح سه گزینه و ارائه طرح بهسازی مدارس استان تهران 

 های اندیشگران سپهرآرا:فعاليت در شرکت

  مترمربعی با استفاده از سيستم  01111و  3111 هایسالنطراحیABM 

  طبقه شهرک بزرگ ایرانيان 16و  11مسکونی، تجاری  هایبرجطراحی و تقویت 

   



  پارس جنوبی 26کمپ مسکونی فاز  هایساختمانطراحی 

  صنعتی توگا هایفونداسيونطراحی 

  شرکت دژپاد هایسازهطراحی 

  پارس جنوبی 20از پست انتقال برق ف ترانسفورم رهایطراحی 

  سيرجان طبقه چهارطراحی ساختمان مسکونی تجاری 

  همسان صدرا شيراز بازارچهمترمربعی تجاری، اداری و مسکونی  3111طراحی ساختمان 

 فعاليت در هلدینگ مهندسين داریان:

  خودرورانیاواحدی تجاری مسکونی  121پروژه  سازیمقاومنظارت مقيم 

  طبقه زعفرانيه 3نظارت عالی ساختمان 

  طبقه نياوران 7نظارت عالی ساختمان 

  وسک( آبادجنتطبقه پروژه مسکونی تجاری  23 هایبرجنظارت عالی( 

  

  


