
 
 

 پیمان رجائیان
 :سوابق تحصیلی 
 ، رتبه اوّلدانشگاه اصفهان کارشناسی زبان انگلیسی -

 ، رتبه اوّلدانشگاه علم و صنعت ایران ،کارشناسی مهندسی عمران -

 ، رتبه اوّل، دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه -

 نظارت و محاسبات( 2پایه عضو سازمان نظام مهندسی تهران ) -

 اهی ژپوهشی و آکادمیکالیتفع 
ارشد مهندسی عمران در درس تئوری االستیسیته مقطع کارشناسی عنوان دستیار آموزشی در تدریس به -

 علم و صنعت و خواجه نصیرهای دانشگاه

 -عنوان دستیار آزموشی در درس ریاضیات مهندسی پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد عمرانتدریس به -

 المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین

ها و اجزاء محدود در دانشگاه آزاد واحد سازهعنوان دستیار آموزشی در درس دینامیک پیشرفته تدریس به -

 تهران جنوب

 تهران آزاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه – مهندسی عمران تدریس زبان انگلیسی تخصصی -

ه انگلیسی دانشگازبان دپارتمان  – GREو  TOEFL ،IELTS، المللی زبانهای بینتدریس در دوره آزمون -

 تهران

دپارتمان زبان دکتر برزآبادی )هیأت علمی دانشکده زبان انگلیسی دانشگاه ، GRE-MATHتدریس در دوره  -

  تهران(

 با اساتید و دانشجویان مقطع دکتری Research assistantعنوان به همکاریافتخار  -

 ISIمقاله  04در نگارش و ویرایش انگلیسی بیش از  های تراز اوّل تهراندانشگاه همکاری با اساتیدافتخار  -

همکاری با اساتید دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف در نگارش و ویرایش ادبی و فنی بیش از افتخار  -

 کتاب تخصصی در حوزه مهندسی سازه و زلزله 04

 عمران )نظارت و محاسبات( آزمون نظام مهندسی آمادگی هایتدریس در دوره -

 توابع مختلطمبحث  –همکاری در تألیف کتاب ریاضیات عالی مهندسی افتخار  -

 در دست تألیف(دو جلد کتاب نکته و تست مکانیک جامدات ) -
 

 

 
 



 :مهارت اه 
  و Sap  ،Etabs ،Safe ،OpenSees ،Perform–تسلط کامل روی نرم افزارهای تخصصی مهندسی عمران  -

Abaqus 
 صیتسلط کامل به زبان انگلیسی عمومی و تخصّ -

 پایتون فرترن و تسلط کامل به زبان برنامه نویسی -

 و متمتیکامتلب  –های محاسبات ریاضی سلط کامل به برنامهت -

 مقاالت
- https://www.researchgate.net/profile/Nader-

Fanaie/publication/329718080_Analytical_Shape_Optimization_of_Metal_Deck_with_respec

t_to_Bending_Capacity/links 

 
- https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-015-1708-8 

 

- https://link.springer.com/article/10.1007/s40999-020-00507-6 
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