
  یاسر رشیدی   رزومه علمی/ اجرایی 

  
  اطالعات شخصی   - ۱

  یاسر                               نام: 

  رشیدی    نام خانوادگی: 

  یران تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ا               آدرس محل کار: 

  آدرس الکترونیکی: 
Yasser.rashidi@ymail.com 

Yaser_rashidi@civileng.iust.ac.ir 

 ٠٩٠١٠٨١٨٣٥١  شماره تماس: 

 

  سوابق تحصیلی  - ۲

  تاریخ تا    از تاریخ   محل تحصیل   رشته تحصیلی   مقطع تحصیلی 

  ۱۳۹۱/ ۰۶/ ۳۱  ۱۳۸۷/ ۰۷/ ۰۱  وندی دبیرستان نمونه دولتی شهید ریزه   ریاضی فیزیک   دیپلم 

  ۱۳۹۵/ ۰۶/ ۳۱  ۱۳۹۱/ ۰۷/ ۰۱  همدان، دانشگاه بوعلی سینا   عمران - عمران   کارشناسی 

  ۱۳۹۸/ ۰۶/ ۳۱  ۱۳۹۶/ ۰۷/ ۰۱  صنعت ایران و تهران، دانشگاه علم   مهندسی سازه   کارشناسی ارشد 

  کنون تا   ۱۳۹۸/ ۰۷/ ۰۱  صنعت ایران و تهران، دانشگاه علم   مهندسی سازه   دکتری 

  

  کارشناسی ارشد: نامه  پایان 

و اثر آن بر    ی مان یس   ط ی در مح   ت ی نانو ذرات هالوس   ی شدگ بر پخش   ک ی آلتراسون  ی انرژ   ر ی تأث   ی بررس   عنوان: 

  ی مان ی س   ی ها ت ی دوام کامپوز 

  نژاد کورایم حبیب   دکتر اصغر   استاد راهنما: 

  

  

  



  پژوهشی سوابق    - ۳

  های کسب شده مقام 

  ز طرف بنیاد ملی نخبگان ع دکتری ا برگزیده جایزه شهید احدی برای تحصیل در مقط 

  عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علم و صنعت 

   ۱۳۹۸ایران، شهریور    مهندسی عمران در دانشگاه علم و صنعت   سازه رتبه اول در دوره کارشناسی 

  ۱۳۹۵عمران در دانشگاه بوعلی سینا، شهریور  - رتبه سوم در دوره کارشناسی مهندسی عمران  

   ۱۳۹۶کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران در سال  در    ۲۹۰کسب رتبه  

 

  سوابق تدریس   - ۴

  نقش در تدریس   مقطع تدریس   عنوان درس   محل تدریس 

  استاد   کارشناسی   ها تحلیل سازه   رش آکادمی نوین نگ 

  تدریس یار   کارشناسی   سازه تحلیل  دانشگاه بوعلی سینا 

  تدریس یار   کارشناسی ارشد   ها دینامیک سازه  دانشگاه علم و صنعت ایران 

  خصوصی 

  استاد   ارشناسی ارشد ک   ها دینامیک سازه

  استاد   کارشناسی   استاتیک 

 استاد  کارشناسی   ۲و    ۱  مقاومت مصالح 

 استاد  کارشناسی   ۲و    ۱  تحلیل سازه 

 استاد  کارشناسی   ۲و    ۱  های بتن آرمه سازه

 استاد  کارشناسی   ۲و  ۱  های فوالدی سازه

 استاد  کارشناسی   بارگذاری 

 استاد  کارشناسی   مکانیک خاک 

 استاد  کارشناسی  ETABSافزار  نرم 

 استاد  کارشناسی  SAFEافزار  نرم 

 استاد  کارشناسی  SAPافزار  نرم 

 طراح و محاسب سازه  کارشناسی   های بتن آرمه پروژه دانشجویی سازه 

 طراح و محاسب سازه  کارشناسی   های فوالدی پروژه دانشجویی سازه 

 محاسب سازه  کارشناسی   پروژه دانشجویی بارگذاری 



  سوابق اجرایی  -5

  سمت   شرکت/ موسسه 
نوع  

  همکاری 
  مدت 

آباد  پروژه مسکن مهر شهرستان اسالم 

  استان کرمانشاه   - غرب 
  کارشناس دفتر فنی 

دوره  

  کارآموزی 

   ۹۵تابستان  

  روز)   ۹۰( 

  نوین نگرش می  کادآ 
مشاور تحصیلی کنکور  مدرس و  

  ارشد عمران رشناسی  اک 
  تمام وقت 

  ۱۳۹۶از سال  

  تاکنون 

  

  ها مهارت   - 6

  ی در کنکور کارشناسی ارشد و دکتر   ) ها ح و تحلیل سازه مقاومت مصال (   دروس جامدات   تدریس 

  تحلیل سازه، سازه مقاومت مصالح،  استاتیک،  عمران:  مهندسی  کارشناسی  دروس  بتن  تدریس  های 

  های فوالدی، بارگذاری سازه آرمه، سازه 

   تدریس نرم افزارهایETABS  ،SAFE ،SAPE 

  های بتن آرمه، پروژه بارگذاریهای فوالدی، پروژه سازه های دانشجویی: پروژه سازه مسلط به انجام پروژه  

  مشاوره تحصیلی کنکور ارشد عمران 

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

  

  شخصی   عالیق   - ۷

  تدریس 

  طراحی سازه 

  موسیقی 

  خوشنویسی 

  ورزش  

 


