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زمینههای مورد عالقه

آموزشی

 مهندسی عمران :مصالح ساختمانی و آزمایشگاه ،تکنولوژی بتن ،متاره و بارآورد و پاروژه ،ما این
آالت ساختمانی در راهسازی ،مهندسی سیستمها ،اقتصااد مهندسای ،زباان تیصصای ،مقاررات ملای
ساختمان ،روش های اجرای ساختمان ،اصول مدیریت ساخت ،بازرسی ،تعمیر و ترمی سازه ها
 مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت :مدیریت و مقررات پیمان ،برنامهری ی و کنترل
پروژه ،روشهای ساخت ،مدیریت پروژه ،تکنولاوژی عاالی باتن ،مادیریت ماالی و حساابداری پاروژه،
مدیریت ایمنی و بهدا ت و محیط زیست ،تحلیل و رراحی سیست ها ،مصالح ساخت پیشرفته ،روش
های ساخت پیشرفته ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت استراتژی پروژه ،مدیریت نگهداری پروژه های
عمرانی ،مدیریت ما ین آالت ساخت ،تعمیر و تقویت سازه ها ،سمینار و روش تحقیق
 معماری -مدیریت پروژه و ساخت :روش های مدیریت پروژه ،فناوری های نوین ساخت ،سیست
های ساختمانی و روش های اجرا ،نظریه های مدیریت پروژه ،مادیریت ماالی پاروژه ،سامینار و روش
تحقیق ،قوانین و مقررات پیمان ،مدیریت تدارکات پروژه ،مدیریت و مهندسی ارزش ،مدیریت سیست
ارالعاتی
 معماری :کارگاه مصالح و ساخت ،ایستایی ،مصالح ساختمانی ،مقاومت مصالح و ساازههاای فلا ی و
بتنی ،زبان تیصصی ،متره و برآورد ،مدیریت و تشکیالت کارگااه ،روش تحقیاق ،روشهاای پیشارفته
ساخت ،مدیریت پروژه
تحقیقاتی

 ، HSE ، BIM مدیریت و رهبری در پروژه های ساخت ،هوش هیجانی در صنعت ساخت ،نیاروی
انسانی در پروژه ها ،فناوری های نوین ساخت و سیست ها و روش های ساخت پیشرفته
مقاالت – ژورنال
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provisionally accepted manuscript.
 Barmayehvar, B., Khalighfard, S., 2017, The proposal of passive defense management method in
construction projects, Scinzer Journal of Engineering, Vol 3, Issue 1, 10-14
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(SCC) using Nano-silica and Pozzolanic materials in the salt environment, Journal of
Engineering and Applied Sciences, Vol 12, Issue 6, 1463-1473.
 Barmayehvar, B., 2017, Using value engineering in promoting and improving the quality of
designing residential projects using the analytical hierarchy process, Turkish Online Journal of
Design Art and Communication, Vol 7, ISSN: 2146-5193, DOI NO: 10.7456/1070ASE/030.
2

 Barmayehvar, B., Anvari, B., Jamshidifar, M., 2017, Introducing new structural materials and
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Iran, 25 May.
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contracting company (In Farsi), The Tenth National Congress on Civil Engineering, Sharif
University, 19-20 April.
 Barmayehvar, B., Gholizadeh, F., 2017, Investigating the use of thermal isolations in reducing the
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 مدیریت پروژه  -نشر عمارت پارس -در دست چاپ ()6322
 زبان تیصصی مهندسی معماری -نشر عمارت پارس -در دست چاپ ()6322
 اصول روش تحقیق – موسسه انتشاراتی جهان جام ج ()6325
 روشهای مدیریت پروژه 6و  - 6نشر عمارت پارس ()6325
 مدیریت و تشکیالت کارگاه  -نشر عمارت پارس ()6325
 زبان تیصصی مهندسی عمران (پیشرفته)  -نشر عمارت پارس ()6325
 زبان تیصصی مهندسی عمران (مقدماتی)  -نشر عمارت پارس ()6325
 اصول مدیریت ساخت -نشر عمارت پارس ()6321
 جداسازی پایهای برای کاهش ارتعا ات زمینی  -نشر عمارت پارس ()6321

ترجمه کتاب

 مدیریت ساخت مدرن  -نشر عمارت پارس -در دست چاپ ()6322
 مدیریت پروژه :فرآیند مدیریتی  -نشر قرارگاه پدافند هوایی خات االنبیاء (ص) آجا ()6323
سوابق آموزشی

مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ( -5931تاکنون)

 مدیریت کلیه مقارع (دکتری ،ار د و کار ناسی) و گرایش های مهندسی عمران
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ( -5934تاکنون)

 تدریس دروس دکتری عمران -مدیریت ساخت ،کار ناسی ار د سازه و کار ناسی عمران
 استاد راهنمای رسالههای دکتری و پایان نامه های مدیریت ساخت و سازه
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ( -5931تاکنون)

 تدریس دروس کار ناسی ار د مهندسی عمران-مدیریت ساخت
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند ( -5931تاکنون)

 تدریس دروس کار ناسی ار د مهندسی عمران-مدیریت ساخت
مدیر گروه رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه عالء الدوله سمنانی ( -5931تاکنون)

 مدیریت ،برنامه ری ی و انتیاب اساتید برای ر ته کار ناسی ار د مدیریت پروژه و ساخت
سرپرست گرایش مدیریت ساخت پردیس قشم دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات ()5931 -5931
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 مدیریت ،برنامه ری ی و انتیاب اساتید برای کار ناسی ار د مهندسی عمران-مدیریت ساخت
مدرس دانشگاه سوره ( -5931تاکنون)

 تدریس دروس کار ناسی معماری

عضو هیأت علمی دانشگاهایوانکی ()5931-5934

 تدریس دروس کار ناسی ار د عمران -مدیریت ساخت و دروس کار ناسی عمران و معماری
مدرس دانشگاه عالء الدوله سمنانی (-5934تاکنون)
 استاد راهنمای پایان نامههای عمران -مدیریت ساخت و معماری -مدیریت پروژه و ساخت
 تدریس دروس کار ناسی ار د معماری -مدیریت پروژه و ساخت
دستیار آموزشی در دانشگاه منچستر ()5939-5988

 اجرای امور آموز ی دانشجویان مقارع کار ناسی و کار ناسی ار د ر ته مدیریت پروژه
مدرس خﺼوﺻی زبان انگلیسی– نیمه وقت ()5987-5984

 تدریس خصوصی سطوح میتلف انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته
مدرس خﺼوﺻی دروس مهندسی عمران سازه– نیمه وقت ( )5981-5984

 تدریس خصوصی و برگ اری کالسهای حل تمرین کلیه دروس مهندسی سازه

مدرس خﺼوﺻی دروس ریاضی و فیزیک – نیمه وقت ( )5981-5989

 تدریس خصوصی دروس ریاضی و فی ی
سوابق شغلی
مدیر پروژه  -شرکت ساختمانی آرشام طرح سازه – تهران ( -9315تاکنون)
 مدیریت ی

پروژه ساختمانی در بلوار اندرزگو تهران

مشاور  -شرکت ساختمانی  - F.B.Project Developmentدوسلدورف آلمان (-9313تاکنون)
 مشاوره به هیئت مدیره

مشاور  -شرکت ساختمانی تیس – تهران ()9315-9313
 مشاوره به هیئت مدیره

ناظر  -شرکت مهندسی آب و خاک – تهران ()9315-9313
 نظارت و کنترل نقشههای اجرایی پروژههای عمرانی

مجری و مدیر پروژه  -شرکت ساختمانی آرشام طرح سازه – تهران ( -9312تاکنون)
 اجرا و مدیریت ی

پروژه ساختمانی در سعدآباد تهران

سرپرست  -معاونت مهندسی پدافند هوایی آجا – تهران ()9314-9313
 سرپرستی گروه نظارت مد فنی

سرپرست کارگاه  -شرکت ساختمانی و تاسیساتی جهان آرا – تهران ( )9316-9312
 سرپرستی و نظارت پروژههای ساختمانی
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افتخارات و فعالیتها
علمی

 دعوت به همکاری جهت مصاحبه با داورلبان دوره دکتاری مهندسای عماران -مادیریت سااخت از
ررف پردیس قش دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ()6322
 دعوت به همکاری جهت تدریس مدیریت و تشکیالت کارگاه از ررف بنیاد مساکن انقاالب اساالمی
استان تهران ()6322
 دعوت به عمکاری جهت تدریس و سرپرستی ر ته مهندسی عمران مجتمع فنی تهران ()6322
 دعوت به همکاری جهت هیأت علمی از دانشگاههای هنر و بین المللی امام خمینی ق وین (ره) ()22

























دعوت به همکاری جهت هیأت علمی از دانشگاه های آزاد اسالمی علوم و تحقیقات تهران و پاردیس
قش  ،زابل ،و آیت اهلل آملی ()25
عضو هیئت داوران اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژه ()6325
اخذ گواهینامه دوره آموز ی (مدیران) ویژه هیأت علمی ()6325
عضو موسسه مهندسان عمران بریتانیا ( -6325( )ICEتاکنون)
عضو انجمن مدیریت پروژه ایران ( -6325تاکنون)
عضو انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران ( -6325تاکنون)
عضو مرک مطالعات پدافند غیرعامل کشور ( -6325تاکنون)
عضو انجمن علمی بتن ایران ( -6325تاکنون)
عضو انجمن بتن ایران ( -6325تاکنون)
عضو انجمن علمی اهل قل ( -6325تاکنون)
داور نشریه مهندسی سازه و ساخت ( -6325تاکنون)
داور پایان نامه های کار ناسی ار د و رساله های دکتری عمران و معماری ( -6321تاکنون)
عضو هیئت داوران دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه ()6321
دعوت به همکاری جهت هیأت علمی از دانشگاههای اهرود ،تهران مرک  ،خیام ،رحمان و خ ر()21
ستوانیک وظیفه نیبه علمی ستاد کل نیروهای مسلح به همراه هفت ماه کسری از خدمت ()6323
دعوت به همکاری جهت تدریس در دانشگاه افسری پدافند هوایی خات االنبیاء (ص) آجا ()6323
پژوهشگر ار د معاونت مهندسی قرارگاه پدافند هوایی خات االنبیاء (ص) آجا ()6323
اخذ پروانه ا تغال به کار مهندسی عمران -عمران نظارت و اجرا ()6323
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ()6326
عضو موسسه دانش پژوهان خانه عمران ()6326
دعوت به همکاری جهت هیأت علمی از دانشگاه صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ()6326
عضو انجمن مدیریت پروژه دانشگاه منچستر انگلستان ()6326-6388
عضو موسسه بین المللی مدیریت پروژه ) -6382( (PMIتاکنون)
رکت در کالسهای دوره کار ناسی ار د مدیریت پروژه در دانشگاه منچستر انگلستان ()6382-6388
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 قبولی در مقطع دکتری از دانشگاههای ایمپریال کالج لندن ،بریستول ،برمینگهام و ناتینگهام ()88

 قبولی در مقطع کار ناسی ار د از دانشگاههای ناتینگهام ،لیدز و ساری انگلستان ()6380
 عضو با گاه پژوهشگران جوان ایران ()6380
 اخذ مدرک  (ICDL) Office Administration by Computerاز کالج کانادا ()6380
 دانشجوی ممتاز دانشکده فنی و مهندسی در مقطع کار ناسی ()6382-6386
 عضو انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ()6382-6386
ورزشی

 اخذ کارت مربیگری درجه سوم از فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران ()6325
 مقام سوم دو نفره مسابقات بدمینتون غرب آسیا – مشهد ()6381
 نفر اول تی ملی جوانان بدمینتون ایران اع امی به مسابقات جوانان آسیا – مال ی ()6386
 عضو با گاه های بدمینتون بب  ،هیئت تهران و دانشگاه آزاد اسالمی ()6382-6302
 عضو تی ملی بدمینتون نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و امید ایران ()6382-6302
اجتماعی ،فرهنگی و هنری

 عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ( -6322تاکنون)
 عضو و سفیر عادی جامعه اهدای عضو ایران ( -6322تاکنون)
 مصوب روز مهندس (ب رگدا ت خواجه نصیر الدین روسی) در دانشگاه آزاد اسالمی رودهن ()6325
 عضو ورای فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی رودهن ()6325
 عضو خیریه مح

( -6325تاکنون)

 عضو بنیاد خیریه جهانی سالم ( -6321تاکنون)
 عضو انجمن فارغالتحصیالن دانشگاههای ناتینگهام و منچستر انگلستان (6388و -6326تاکنون)
 فعال در امور خیریه در انجمن ایرانیان دانشگاه های ناتینگهام و منچستر انگلستان ()6326-6380
مهارت های نرم افزاری
 برنامهنویسی  :مسلط به کار با نرم اف ار  MATLABو آ نا با برنامه نویسی C++

 نرماف ارهای مهندسی عمران  -سازه  :مسلط به مدل سازی ،رراحی و آنالی سازه ها در نرم اف ارهای
ETABS , SAFE STAAD Pro, SAP, ANSYS , ABAQUS , AutoCAD
Robot Structural Analysis , Revit Structure , Tekla Structure Xsteel

 نرماف ارهای مدیریت پروژه و ساخت  :مسلط به مدیریت و کنترل پروژه ها با استفاده از نرم اف ارهای
Primavera, Microsoft Project, Advanced Excel

 نرماف ارهای علوم انسانی  -اجتماعی  :مسلط به تحقیق و پژوهش با به کارگیری نرماف ارهای
تحقیقاتی کمی ) (SPSSو کیفی )(NVivo, ATLAS.ti, MAXQDA
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آشنایی با زبان های خارجی

 انگلیسی در سطح پیشرفته جهت مکالمه ،ترجمه و تحقیق
اخذ مدرک زبان انگلیسی آیلتس آکادمی

()6382( )2/2

 عربی در سطح متوسط جهت ترجمه و درک متون ساده
سایر مهارت ها

 مسلط به استاندارد های گستره ی دانش مدیریت پروژه ) (PMBOKو پرینس .(PRINCE 2( 6
 مسلط به اصول حرفهای مدیریت بهدا ت ،ایمنی و محیط زیست در کار ) ،(HSEاصول و مبانی
سیست مدلسازی ارالعات ساختمان)، (BIMسیست مدیریت ساختمان ) ،(BMSاتوماسیون
خانگی ) (HAو سیست مدیریت انرژی )(EMS
 مسلط به اصول حرفهای در پژوهش علمی و مبانی (نظری) و مهارتهای (عملی) مدیریتی و رهبری
عالیق

 مطالعه در زمینه تاریخ معاصر ایران
 مطالعه در زمینه هنر و معماری ایرانی -اسالمی
 مطالعه در زمینه سینمای فاخر ایران
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