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 تحصیلی سوابق

  مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه: تحصیل محل دانشگاه.جامد حالت  رایشگ فیزیک کارشناسی 

  اسهالمی  آزاد دانشهگاه : تحصهیل  محهل  دانشهگاه شناسهی  زلزله   گرایش ژئوفیزیک ارشد کارشناسی 

   شمال تهرانواحد

 اسهتاد . عکاش  پروفسور: راهنما استاد)   تهران 5 منطق  خیزی زلزل  بررسی: نام پایان موضوع 

 (پورکرمانی پروفسور: شاورم

 دکترای حرف  ای مدیریت کسب وکار(DBA)  

 

 مقاالت

 المللهی  بین کنفرانس پانزدهمین ، مرکزی البرز در زلزل  رخداد آهنگ محاسب  (.0931) .سودمند،ن اللهی،ع. و بیت -

                                                        ایران ژئوفیزیک

 المللی بین کنفرانس پانزدهمین ،قزوین استان در لرزه زمین خطر تحلیل(. 0931).سودمند،نو.قیطانچی،م،.ف.سعیدا -

 ایران ژئوفیزیک

 زمهین،  پژوهشی علمی فصلنام  ، تهران 5 منطق  خیزی زلزل  بررسی(. 0931.)پورکرمانی،م و.ب.عکاش ،.سودمند،ن -

 شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه

(.تحلیل خطر اسهتان کرمانشهاه به  روح احتمهاالتی. دومهین      0930.) نگار سودمندنوشین سپهری ، فاطم  سعیدا ، -

 بابلسر.   -ژئوتکنیک . مازندران -زلزل  -کنفرانس ملی سازه
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 شغلی های فعالیت

 ایران ژئوفیزیک انجمن پیوست  عضو 

  زلزل  خطر تحلیل مبانی » کتاب تالیفهمکاری با دکتر بیت اللهی در» 

 همکاری با مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 

 همکاری با شهرداری تهران و ستاد بحران 

  عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پیام آتی  گستران پاسارگاد 

 برکت سرمای  گذاری صندوقدیره و خزان  دار عضو هیئت م 

 مدیر پروژه شرکت ساختمانی کامن 

 سرپرست دکو بن ژیوار در مجتمع آموزشی بن ژیوار 

 

 



 آموزشیهای  فعالیت

 9 سال سابق مدیریت پروژه های ساختمانی 

 5 ریاضی و فیزیک(-مالی-در زمین  های حسابداری)و موسسات عالی  سال سابق  آموزح در دانشگاه 

 04آموزح فیزیک پیش دانشگاهی در مدارس برتر. سابق  سال 

 

 آموزشی های دوره

 و شناسی زلزل  المللی بین  پژوهشگاه از "نگاری لرزه های شبک  و شناسی زلزل " تخصصی-یآموزش دوره 

 زلزل  مهندسی

 زلزل  مهندسی و شناسی زلزل  المللی بین پژوهشگاه از "لرزه زمین خطر تحلیل" تخصصی-آموزشی دوره 

 دوره ویژه کارفرمایان کناف در آکادمی کناف ایران 

  مدیریت مالی دوره تخصصی 

  اعتبارات و روشهای دریافت تسهیالتدوره تخصصی ویژه 

 ...دوره های مدیریتی بازاریابی ،اصول و فنون مذاکره و 

 

 افزاری نرم مهارتهای

 افزارنرم با آشنایی Arc GIS . 

 افزارنرم با آشنایی IPI2 WIN . 

 افزارنرم با آشنایی PSHA . 

 افزار نرم با آشنایی Surfer. 

 رافزا نرم با آشناییZmap. 

 افزارنرم با آشنایی .CRISIS2007 

 برنام  با آشنایی Matlab. 

 برنام  با آشناییKijko. 

  آشنایی باoffice. 


