
 یاسر رشیدی رزومه علمی/ اجرایی

 

 اطالعات شخصی -1

 یاسر                             نام:

              رشیدی  نام خانوادگی:

 یرانتهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ا             آدرس محل کار:

 Yasser.rashidi@ymail.com آدرس الکترونیکی:

Yaser_rashidi@civileng.iust.ac.ir 

 09352048090 شماره تماس:

 

 سوابق تحصیلی -2

 تا تاریخ از تاریخ محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 03/00/3093 03/00/3050 ندیودبیرستان نمونه دولتی شهید ریزه ریاضی فیزیک دیپلم

 03/00/3098 03/00/3093 همدان، دانشگاه بوعلی سینا عمران-عمران کارشناسی

 تاکنون 03/00/3090 صنعت ایرانوتهران، دانشگاه علم مهندسی سازه کارشناسی ارشد

 نامه کارشناسی ارشد:پایان 

 یمانیس یها یتبر دوام کامپوز یتنانوذرات هالوس ی تاثیربررس عنوان:

 نژاد کورایمدکتر اصغرحبیب استاد راهنما:

 

 پژوهشیسوابق  -3

 های کسب شدهمقام

 3098سینا، شهریور عمران در دانشگاه بوعلی -رتبه سوم در دوره کارشناسی مهندسی عمران 
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  3090در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران در سال  490کسب رتبه 

 

 

 سوابق تدریس -4

 نقش در تدریس مقطع تدریس عنوان درس محل تدریس

 تدریس یار کارشناسی سازهتحلیل دانشگاه بوعلی سینا

 خصوصی

 استاد کارشناسی استاتیک

 استاد کارشناسی مقاومت مصالح

 استاد کارشناسی تحلیل سازه

 استاد کارشناسی های بتن آرمهسازه

 استاد کارشناسی های فوالدیسازه

 استاد کارشناسی بارگذاری

 استاد کارشناسی ETABSافزار نرم

 استاد کارشناسی SAFEافزار نرم

 استاد کارشناسی SAPافزار نرم

 طراح و محاسب سازه کارشناسی های بتن آرمهپروژه دانشجویی سازه

 طراح و محاسب سازه کارشناسی های فوالدیپروژه دانشجویی سازه

 محاسب سازه کارشناسی پروژه دانشجویی بارگذاری

 

 سوابق اجرایی -5

 سمت شرکت/ موسسه
نوع 

 همکاری
 مدت

 -آباد غربپروژه مسکن مهر شهرستان اسالم

 استان کرمانشاه
 کارشناس دفتر فنی

دوره 

 کارآموزی

  98تابستان 

 روز( 90)

 نوین نگرش عمران
مشاور تحصیلی کنکور ارشد 

 عمران
 تمام وقت

 3090از سال 

 تاکنون

 



 هامهارت -6

 ای ههای بتن آرمه، سازهتدریس دروس کارشناسی مهندسی عمران: استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه، سازه

 فوالدی، بارگذاری سازه

  تدریس نرم افزارهایETABS ،SAFE ،SAPE 

 های بتن آرمه، پروژه بارگذاریهای فوالدی، پروژه سازههای دانشجویی: پروژه سازهمسلط به انجام پروژه 

 مشاوره تحصیلی کنکور ارشد عمران 

 افزارهای مسلط به نرمETABS ،SAFE ،SAPE ،Microsoft Office ،AutoCAD 

 

 شخصی عالیق -7

 تدریس 

 طراحی سازه 

 موسیقی 

 خوشنویسی 

 ورزش 

 

 


