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 :سوابق تحصیلی

 

 :سوابق اجرایی
 1712سال پایان تا  1715ی داتشگاه از سالارت بر طرح های عمرانمدیر دفتر فنی و نظ 

  در  اصولی و مطلوب حدود دویست هزار متر مربع پروژه های عمرانی دانشگاه ،مدیریت بر اجرای صحیح

  ممکن سطح استان در کمترین زمان

  عضو نظام مهندسی استان آذربایجان غربی 

  1712تا  1715دانشگاه در کمیسیون مناقصات ومزایدات از سال نماینده قائم مقام وزیر دراستان و رئیس 

 1712تا  1715سال  از عضو هیئت انتخاب مشاور جهت طرح های عمرانی دانشگاه 

  استان مسئول مبادله موافقت نامه ها و نظارت بر امورات مربوط به پروژه های دانشگاه با استانداری

 1712تا  1715ازسال  آذربایجان غربی

 1712تا  1715ازسال  صلی و نماینده دانشگاه در شورای فنی استان آذربایجان غربیعضو ا 

 1712تا  1715ازسال  عضو کمیته سه نفره فسخ پیمان دانشگاه 

 1712تا  1715ازسال  بازرگانی مناقصات دانشگاه -سرپرست کمیته فنی 

 ل منقول و غیر منقول عضو هیئت سه نفره کارشناسان خبره دانشگاه جهت قیمت گذاری خرید اموا

 1712تا سال  1711دانشگاه از سال 

  1717مسئول دفتر آموزش های آزاد و ارتباط با صنعت دانشگاه علم و فن در سال 

 

 :سوابق آموزشی
  تاکنون 1711عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 

  شرح زیر هب مقطع کارشناسیدر  محیط بهداشت رشتهتدریس دروس: 

  استاتیک و مقاومت مصالح درس -

  مکانیک خاکدرس  -

  نقشه برداری درس -

  رسم فنی و نقشه کشی -

  5و1درس ریاضیات  -

  درس معادالت دیفرانسیل -

 

 محل تحصیل  زمان تحصیل رشته تحصیلی مقطع

 دانشگاه آزاد ارومیه  1751-1717  عمرانمهندسی   کارشناسی

 دانشگاه آزاد تهران  1710 -1717 گرایش سازه-مهندسی عمران کارشناسی ارشد



 ریشرح ز هب یمقطع کارشناسدر  حرفه ایبهداشت  رشتهدروس  سیتدر: 
 مکانیک سیاالت  درس  -

   5و1ریاضیات درس  -

 ناوری اطالعات سالمتف تکنولوژی پرتو شناسی و،  زیداروسا های رشتهدر  درس ریاضیات سیتدر 

  1712استاد نمونه دانشگاه در سال 

  1715نماینده اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده بهداشت از سال 

 استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

  1717مدرس دانشگاه علم و فن در سال 

 یریت بحران با نمره عالیگذراندن دوره آموزشی آشنایی با مد 

 اخذ گواهی از سومین سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله 

 :وهشیژسوابق  پ
 عضو دفتر نخبگان و سرآمدان شاهد استان آذربایجان غربی 

  1712تا سال  1711عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه از سال 

 عات و توسعه دانشگاهعضو کمیته پزشکی جامعه نگر مرکز مطال 

 مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه  عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک 

 

 :پژوهشی -علمی و بین المللی مقاالت چاپ شده در مجالت

1- Hosseinpoor,S , Mikaili,P. 2014, Structural Optimisation for EarthQuake Loading Using 
Neural Networks and Genetic Algorithm. Indian Journal of Fundamental and Applied Life 

Sciences(Ms No.JLS 2014/04/S4/367) 

 

2- Hosseinpoor,S. 2012, Estimation of the Seismic Demand of the Reinforced Concrete 
Buildings which do not Meet the Ductility Criteria According to the Modern Standards. 

American Journal of Scientific Research 68,pp.16-24 
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 :مللی و داخلیال بین های تخصصی شده در همایش مقاالت ارائه -ج
  برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پمذیری بمر اسماس اسمتانداردهای جدیمد       -1
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