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 : نام خانوادگی

 عبدالهيان دهكردي

 :نام پدر
 عليمراد

 :شماره ملی
4621569465 

 : جنسیت

 مرد

 :وضعیت تأهل
 متاهل

 :شماره تلفن

18302221830 

 : نام

 مجتبي
 : پست الکترونیک

abdollahianmojtaba@gmail.com 

 :شماره شناسنامه
41 

 :تاریخ تولد
1355/1/2 

 :خدمت وظیفه

 معافيت دائم

 :موبایلشماره 
09133816383 

 

 مشخصات همسر

  : منا

 مریم

 :نام خانوادگی

 آل ابراهيم دهكردي

 : کد ملی

1284924211 

 :تابعیت
 ایران 

  :مدرک تحصیلی

 (حوزوي 4دکتري )سطح 

 : شغل

 پزشک

 

 مشخصات فرزندان 

 توضيحات تاریخ تولد جنسيت نام خانوادگي نام

  1386/3/27 زن عبدالهیان دهکردی مهشاد

 

 2تعداد کل آیتم ها : آدرسها 

 شماره تلفن کد پستي آدرس شهر استان کشور نوع آدرس

نشانی محل 

 سکونت فعلی

چهارمحال  ایران

 وبختیارئ

خیابان مولوی غربی  شهرکرد

 131پالک 

8817613461 0381-

2224781 

نشانی محل کار 

 فعلی

چهارمحال  ایران

 وبختیارئ

دانشگاه ازاد اسالمی  شهرکرد

 شهرکرد

8817613461 0381-

3361000 

 
 

 سوابق تحصيلي

مقطع 

 تحصيلي

گروه 

 تحصيلي

رشته  عنوان پایان نامه

 تحصيلي

دانشگاه محل 

 تحصيل

 معدل تا تاریخ از تاریخ

گروه  دیپلم

-فنی

 مهندسی

ریاضی  

 فیزیک

دبیرستان پسرانه 

 حمکت شهرکرد

1370/07/01 1373/03/31 17.22 

کارشناسی 

)یا معادل 

 (حوزوی

گروه 

-فنی

 مهندسی

-عمران 

 عمران

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 شهرکرد

1374/07/01 1378/05/15 15.63 

کارشناسی 

ارشد 

 8)سطح 

 (حوزوی

گروه 

-فنی

 مهندسی

بررسی مقاوم 

سازی سازه های 

فوالدی در برابر 

زلزله به کمک 

طرح بهینه 

 بادبندها

دانشگاه آزاد  سازه-عمران

اسالمی واحد نجف 

 آباد

1380/07/01 1382/06/27 16.32 
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 سوابق پژوهشي

نوع 

 پژوهش

سال  عنوان پژوهش

 ارائه

نقش در  محل ارائه

 اجرا

بررسی مقاوم سازی سازه های فوالدی در  مقاله

 برابر زلزله به کمک طرح بهینه بادبندها

 نویسنده دانشگاه صنعتی شریف 1383

در  بررسی مقاوم سازی سازه های فوالدی مقاله

 برابر زلزله به روش الگوی بهینه بادبندها

فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی  1385

 دانشگاه ازاد اسالمی واحد مراغه-عمران

 نویسنده

ساخت دستگاه قفل کالچ در صورت عدم  طرح

 استفاده از کمربند

استاد  باشگاه پژوهشگران جوان 1386

 راهنما

در بررسی مقاوم سازی سازه های فوالدی  طرح

 برابر زلزله به کمک طرح بهینه بادبندها

 پژوهشگر دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد 1383

بررسی ارایش مناسب بادبندها و بهینه  سمینار

 سازی انها در تقویت سازه های فوالدی

 نویسنده دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف اباد 1381

 

 سوابق اجرائي

 تا تاریخ از تاریخ همكارينوع  سمت محل خدمت عنوان فعاليت

 فرهنگی

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 شهرکرد

 1392/01/25 1373/01/02 شرکت کننده شرکت کننده

 کارگاه

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 شهرکرد

 1391/05/05 1391/05/05 شرکت کننده شرکت کننده

 حضور در طرح

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 شهرکرد

 1390/02/02 1390/02/20 کنندهشرکت  شرکت کننده

 مسابقه قرانی

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 شهرکرد

 1390/04/14 1390/04/14 شرکت کننده شرکت کننده

جشنواره قران و 

 عترت

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 شهرکرد

 1389/11/09 1389/11/09 شرکت کننده شرکت کننده

 بسیج اساتید

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 شهرکرد

 1392/02/26 1389/04/10 شرکت کننده شرکت کننده

پروانه اشتغال به کار 

 مهندسی
 1392/02/26 1388/08/07 نظارت و محاسبه مهندس عمران شهرکرد

 1392/02/26 1386/08/07کارشناس رسمی کارشناس راه و  شهرکردکارشناس رسمی 
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 دادگستری ساختمان دادگستری

 شهرکرد اجرایی
اجرایی کانون هییت 

 فارغ التحصیالن
 1381/09/03 1379/09/03 عضو

معاون اموزشی 

 اموزشکده
 شهرکرد

معاون اموزشی 

 اموزشکده

معاون اموزشی 

 اموزشکده
1383/05/03 1384/05/03 

 1386/12/04 1383/12/04 معاون گروه عمران معاونت گروه عمران شهرکرد معاون گروه عمران

سرپرست اموزشکده 

 حرفه ای سمافنی و 
 شهرکرد

سرپرست اموزشکده 

 فنی و حرفه ای سما

سرپرست اموزشکده 

 فنی و حرفه ای سما
1383/11/27 1384/11/27 

 1386/12/10 1384/12/10 رییس اموزشکده رییس اموزشکده شهرکرد رییس اموزشکده

 1379/08/24 1372/01/05 فعال-بسیجی عادی فعال-بسیجی عادی شهرکرد فعال-بسیجی عادی

 
 

 جوایز / مقام ها

 سال کسب برگزار کننده مقام/رتبه عنوان فرعي عنوان اصلي

 1378 دانشگاه ازاد اسالمی واحد شهرکرد اول  تقدیرنامه

 1378 دانشگاه ازاد اسالمی واحد شهرکرد اول  تقدیرنامه

 1382 دانشگاه ازاد اسالمی واحد نجف اباد دوم  تقدیرنامه

 1388 همایش منطقه ای کاربرد شیمی در صنعت ساختمان اول  تقدیرنامه

 1391 دانشگاه ازاد اسالمی شهرکرد اول  لوح سپاس

 
 

 سوابق تدریس

مقطع  عنوان درس محل تدریس

 تدریس

ترم 

 شروع

ترم 

 پایان

نقش در 

 تدریس

دانشگاه ازاد اسالمی 

 شهرکرد

 استاد 1-1387 1-1383 کارشناسی استاتیک

ازاد اسالمی دانشگاه 

 شهرکرد

 استاد 2-1387 2-1384 کارشناسی 0مقاومت مصالح 

دانشگاه ازاد اسالمی 

 شهرکرد

مصالح ساختمانی و 

 ازمایشگاه

 استاد 1-1387 1-1383 کارشناسی

دانشگاه ازاد اسالمی 

 شهرکرد

 استاد 2-1391 1-1386 کارشناسی متره و براورد و پروژه

دانشگاه ازاد اسالمی 

 شهرکرد

 استاد 2-1391 1-1383 کارشناسی کاراموزی

دانشگاه ازاد اسالمی 

 شهرکرد

 استاد 2-1387 2-1383 کارشناسی 2مقاومت مصالح 

دانشگاه ازاد اسالمی 

 شهرکرد

 استاد 1-1390 1-1386 کارشناسی 0تحلیل سازه ها 

 استاد 2-1391 1-1386 کارشناسی 2تحلیل سازه ها دانشگاه ازاد اسالمی 
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 شهرکرد

دانشگاه ازاد اسالمی 

 شهرکرد

 استاد 2-1391 1-1389 کارشناسی 0سازه های بتن ارمه 

دانشگاه ازاد اسالمی 

 شهرکرد

 استاد 2-1391 2-1389 کارشناسی 2سازه های بتن ارمه 

دانشگاه ازاد اسالمی 

 شهرکرد

 استاد 2-1391 2-1389 کارشناسی پروژه سازه های بتن ارمه

دانشگاه ازاد اسالمی 

 شهرکرد

 استاد 2-1391 1-1390 کارشناسی 0سازه های فوالدی 

 


