
 

 ی دعلیرضا ساجرزومه مهندس  

 التیتحص

 عمران  - كارشناس عمران  •
 سازه - كارشناس ارشد عمران  •
 زلزله  - یدکتر  •

 فعالیت  وابقس

 10-3- 0- 67977 تیاستان تهران به شماره عضو یعضو سازمان نظام مهندس •
 محاسبات، نظارت ی پروانه اشتغال به کار در رشته ها یدارا •
 یآرمان ی سازه ها  نگیو سرپرست کارگاه در هولد یفن معاون •
خنک    ستمیس  یمال جهت راه انداز  ران یپروژه ا P2و طبقه  R4طبقه  Zone 15کارگاه واقع در  سرپرست •

 ا یتالیا BALTIMOREاز فرانسه و شرکت   FAFCO یبا همکار  ICE BANKکن با روش 
 1396تا  1392 رانیا یشهر  یعمران و بهساز  یبا شرکت مادر تخصص  یهمكار  •
 و نظارت یسازه در حوزه معاونت فن کارشناس •
در   روسی بافت فرسوده محله س  یاینمونه اح  یواحد 214کنترل پروژه مجتمع  تیر یسازه و مد کنترل  •

 متر مربع(  37000تهران )
 ران یا یررسم ی غ یها سکونتگاه ی کنترل سازه در ستاد توانمندساز   مسئول  •
 ران یا یشهر  یعمران و بهساز  یمناقصات در شرکت مادر تخصص یابیارز یفن ته یکم  عضو •
 1392تا  1390دانشگاه هنر از  یعمران  یها و نظارت بر طرح یبا اداره فن  یهمكار  •
 عصر یول سی پرد شهیسفال و ش یسوله كارگاه ها یو اجرا  یطراح •
 ی باغ مل  سیپرد یضلع غرب یها ساختمان  یو مقاوم ساز  ی لرزه ا یبهساز  •
 1390تا  1388آبسا از  یبا شركت ساختمان   یهمكار  •
 S3T3S - S3-R3S3N یها تهران كارگاه  یمترو ٣خط  ٤فاز  پروژه •
 1387تا  1386آبسا از  یبا شركت ساختمان   یهمكار  •
 J4كارگاه   ٤دروازه دولت خط  ستگاهیا پروژه •
 1386تا  1384مشاور مقاوم شهر از  نی با شركت مهندس  یهمكار  •
 1384تا   1383ساختمان از  یمل یبا شركت ساختمان   یهمكار  •
 S2كارگاه  ٢سبالن خط   یطبقات ستگاهیا پروژه •
 1383تا  1382آبسا از سال  یبا شركت ساختمان   یهمكار  •



 

 Y24تهران كارگاه  یخط دو به چهار مترو  یتونل سه راه  پروژه •

 ی مشاوره ا یسوابق كار  ریسا

 بندرعباس  یمترمکعب ون یلیم کیکن    نیر یآب ش ROسالن  ی ها سازه ساپورت یطراح •
 مکران هشگایپاال لیویسازه و س یطراح •
 گنبد شگاهیو سازه پاال لیوی س یطراح •
لوله ها   یها ساپورت  یسد شاه و عروس و کنترل سازه ا یمگاوات 1.2 روگاهین یکیمکان -  یسازه ا یطراح •

 ( افغانستان  –)کابل 
 افغانستان   –سد دهن دره   روگاهیسازه ن یطراح •
 قطر دوحه  – وتایتو یندگینما یطراح •
 قطر  دوحه  –پروژه دلتا  یطراح •
 افغانستان   -برشنا   یها سالن یطراح •
  یا  لوله زریو را هیتغذ نچیا 56 یلوله ها Cooling Tower، Chillerساپورت  ی سازه ا ستمی س یطراح •

خنک کن با   ستمی س یمال جهت راه انداز  رانیپروژه ا P2و طبقه  R4طبقه  Zone 15واقع در  ستمیس
 ای تالیا BALTIMOREاز فرانسه و شرکت  FAFCO یبا همکار  ICE BANKروش 

 شیک ی گاز  دانیطرح توسعه م  یو کنترل سازه ها  یطراح •
 معلم یدر شرکت ساختمان یسازه و ارائه مشاوره فن کنترل  •
 ران یا یسازه انجمن دندانپزشك یطراح •
 مترمربع( هزار 131طبقه و  27) تهران  واریبول  مونی س ی ها سازه برج یطراح •
 طبقه(  30بنا در ر یهزار متر مربع ز 200) ی ر  واقع در شهر  نایر  یادار  ی مجتمع تجار  کیسازه فاز  یطراح •
 سیپرد دیجد طبقه واقع در شهر  8 یسازه ساختمان مسکون یطراح  •
 مشهد  ییهوا یرویشعبه ن  انیرانیسازه ساختمان بانک حکمت ا یطراح •
 اوران یواقع در ن باید یو کنترل سازه پروژه مسکون یفن مشاوره •
 رجند ی بحران ب تیر یسازه ساختمان مد یطراح •
 یبا شرکت مهندس یهمکار  -IRAN MALLدر پروژه  یسات یتأس  یها و کنترل ساپورت یطراح ر یمد •

BONIZ TADBIR-  مشاور مادرNORR Consulting Company – سون ی شرکت ک   مانکاریپ 
 BONIZ TADBIR یبا شرکت مهندس   یهمکار  –  شیک   یگاز  دانیازه در پروژه طرح توسعه مس طراح •
  یمال جهت راه انداز  رانی پروژه ا P2و طبقه  R4طبقه  Zone 15واقع در  یساتی تأس یها ساپورت طراح •

 ا یتالیا  BALTIMOREاز فرانسه و شرکت  FAFCOنظر   ر یز یدیتبر  یسات یتأس
 (طبقه  16در متر مربع  هزار 30) میحک یمسکون ی مجتمع تجار  یطراح •
 ( طبقه  18متر مربع در  هزار 14) هی کامران یمسکون ی مجتمع تجار  یطراح •
 (طبقه  14هزار متر مربع در  9.5) ه یآجودان یمسکون ی مجتمع تجار  یطراح •



 

 طبقه(  13هزار متر مربع در  20ها ) ه مجتمع صرافساز  یمضاعف طراح کنترل  •
 ن یواقع در بندرعباس، کهنوج، قزو رانیگاز ا  یشرکت مل TBSسازه سوله  یساز  نهیو به  یطراح •
 یشمال فالمک – تهران – 1 باید  یساختمان مسکون ی سازه و مشاوره در اجرا یطراح •
 آباد سعادت – تهران – 2 باید  یساختمان مسکون ی سازه و مشاوره در اجرا یطراح •
 اسری ابانی ، خاورانین –تهران  - 3 باید  یساختمان مسکون ی سازه و مشاوره در اجرا یطراح •
 ها  در تهران و شهرستان یو تجار  یمسکون یسازه ها یطراح •

 قاالت و کتب علمیم

 دی س  ان،یسچیمود هر مح  دکتر  به لحاظ افت، یاختالط مصالح بتن پاشش  ییاجرا یها روش سهیمقاله مقا •
 29شماره  یمقاوم ساز  هینشر  یقاسم  می مر  دهیس  ،یساجد  رضای عل

  رضا یعل  دیس ، داریتوسعه پا کردیبا رو ی در راهساز  یو آسفالت یبتن یروکش ها  یقیتطب  لیمقاله تحل •
 سمنان دانشگاه  –عمران  یدر مهندس نینو یمصالح و سازه ها یکنفرانس مل  نیسوم ،یساجد

 ی جداساز لرزه ا یسازه ها یکتاب طراح نیو تدو ترجمه  •
• Design of Seismic Isolated Structures: From Theory to Practice 
• F. Naeim and J. M. Kelly 

دانشگاه  انتشارات ی قاسم م یمر  دهیمهندس س ،یساجد رضای عل  دیمهندس س ،یبرخوردار  ی محمد عل دکتر 
 واحد تهران مرکز  یآزاد اسالم

 دوره های آموزشی گذرانده شده 

 ساختمان یو مقررات مل  رانی ا ینامه ها  نییمسلط بر آ •
 AISC – ASCE 7 – ACI – AISI - Euro Code  یمه ها نا نییبر آ مسلط •
 BS-8110نامه  نییبا آ ییآشنا •
 یسیكامل بر زبان انگل  تسلط •
 با زبان فرانسه  یمقدمات ییآشنا •
 برگزار شده توسط وزارت كار  HSEدوره  گذراندن •
 ETABS ،SAP  ،SAFEسازه  یطراح یبر نرم افزارها مسلط •
 (EXCEL ط یدر مح  Visual Basicبا   یس ی )تسلط به برنامه نو M.S.Office یسر  یبر نرم افزارها مسلط •
 AutoCAD 3D-2D مسلط بر نرم افزار  •
 Revitبر نرم افزار  مسلط •
 Math CADبر نرم افزار  مسلط •
 M.S.Projectبر نرم افزار  مسلط •



 

 OPENSEESکامل با نرم افزار  ییآشنا •
 ABAQUSبا نرم افزار  ییآشنا •
 Tekla Structure طیبا مح  ییآشنا •

 وره های آموزشی برگزار شدهد

و  یمصالح ساختمان ک،ینامیدر دروس د 1392واحد تهران غرب از سال  یدر دانشگاه آزاد اسالم سیتدر •
 ی فوالد یسازه ها  یمتره برآورد پروژه و طراح 

سازه   یطراح ، ییستایدر دروس ا 1395تا  1392از سال تا  یفرهنگ راثیم یمرکز آموزش عال  در سیتدر •
 یخیتار یو مرمت بنا یگروه معمار  اتی اضیو ر یفوالد  یها

 استان تهران  ی در سازمان نظام کاردان هیارتقاء پا  یدوره ها سیتدر •
 1394تا  1387در موسسه خانه عمران از سال  سیتدر •
 1393تا  1391ماه سال  نی ( از فروردیکاربرد-یشگاه علم )دان  انیپارس  نیدپارتمان عمران مؤسسه نو ر یمد •
 SAP-ETABS-SAFE-EXCEL) 1391( از سال یکاربرد-ی)دانشگاه علم  ان یپارس نیدر موسسه نو سیتدر •

 (یفوالد یاتصاالت در سازه ها یو طراح
  لی. )تحل..در تهران، اصفهان، کرج، دزفول،  یآزمون ورود به حرفه نظام مهندس  یآمادگ یها دوره سیتدر •

 (( 2800نامه  نییزلزله )آ یسازه ها، مبحث دهم، مبحث ششم و مهندس
 سازه  شیعمران گرا ی( در دروس مهندسیدکتر خلوت یسرا )مجموعه آموزش یدر موسسه آموزش  سیتدر •


