
  

 

 

 

 

 رضا میالنچیان: و تحصیلی حرفه ای سوابق کار
Reza_Milanchian@yahoo.com

  هایفعالیت 

 ایحرفه

 

 مهاباد                                   دانشگاه آزاد واحد مهاباد      تاکنون -1383

 هیئت علمی گروه عمران 

 هندسی پل، نقشه برداری، اصول م 2و1 های فوالدیزهتدریس دروس اصول مهندسی زلزله، سا -

 تبريز              نج آذر          ساختارسن مشاور امهندس     تاکنون -1383

  تا کنون ( 1391مسئول واحد سازه )از سال 

  ( 1391تا سال  1388مسئول کنترل سازه )از سال 

  ( 1388تا سال  1386مسئول واحد سازه )از سال 

 ( 1386تا سال  1383)از سال  سازه اسکارشن

 پروژه های انجام شده در طی فعالیت:اهم 

متر  75000پارک تبریز شامل هتل، هایپر مارکت بخش تجاری و فرهنگی با مساحتی بالغ بر  الله

 شرکت الله پارک ناب(مربع )

شرکت زمزم و همکااران مشاارکت باا    ) رمربعمت 50000با مساحتی در حدود  بازار پارچه عبدل آباد تهران -

 شهرداری تهران(

 یت معلم آذربایجاناستخر دانشگاه ترب -

 کتابخانه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان -

)شارکت خاناه   های مساکونی ویییای     و خانه مختلفهای شامل برج تبریز قطعات مختلف شهرک رشدیه -

 سازی باغمیشه(

 (انیانسازه آبدرمانی سرعین )سرعین ایر -

 پارکینگ طبقاتی سرعین )سرعین ایرانیان( -

 )سرعین ایرانیان( طبقه 12 هتل آپارتمان -

 مسجد پیامبر اعظم )سرعین ایرانیان(



  

 

 

 

 )سرعین ایرانیان( مجموعه ورزشی شامل استادیوم و سالن چند منظوره

 ساختمان دادگستری بناب

 مقاوم سازی ساختمان جهاد تحقیقات سهند  

 تبریززیابی وضعیت موجود دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد ار  

 طبقه مسکونی آذری 11ساختمان   

 طبقه آویژه )قاب خمشی ویژه بتنی( 9ساختمان   

 خانه های مسکونی تك واحدی بم  

 تهران      ن سازه                     پرديسان مشاور امهندس      1382 -1383

 زیمقاوم ساکارشناس 

 تهران 3منطقه  مدرسه 13پروژه مطالعات بهسازی لرزه ای 

 مدرسه دخترانه رازی مقاوم سازیارائه طرح   

 مدرسه شهید غیوری شهر ری  ساختمان طرح و محاسبه 

 

 

 

 هرانت                              ن مشاور سازه           امهندس                     1381

 سازهکارشناس 

 مارون  LDPEپروژه 

 پروژه های شخصی اهم                             

 طراحی پل تقاطع غیر هم سطح میدان شهید پیشقدم تبریز  - 

 تبریزطبقه تعاونی ایثارگران  18ساختمان  - 

 (شرکت تعاونی مسکن رسالت) مراغه واحدی 186مجتمع مسکونی  - 

  طبقه( 13بلوک  3)    

   سکاندیناوی(ا-)اتاق بازرگانی ایران تله کابین تبریز و دوم ایستگاه اول - 

 سکاندیناوی(ا-)اتاق بازرگانی ایران سردر ورودی تله کابین تبریز - 

 سر در ورودی فرودگاه تبریز  - 

 کارخانه ریخته گری )خیابانی( اداریطراحی سوله و ساختمان   - 

 ادر و دریانوردی(توسعه سالن غذاخوری بندر گلمانخانه )اداره بن - 

 سازه مسجد دانشگاه آزاد اسیمی واحد مهاباد  - 

 د واحد مهاباد  دانشگاه آزا 3ارزیابی و ارائه طرح جدید برای افزایش طبقه در ساختمان آموزشی شماره   - 



  

 

 

 

 سازه سلف سرویس دانشگاه آزاد واحد ماکو  - 

 وران )عنصری(مجموعه تاالر و رست - 
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 هرانت          آزاد واحد علوم و تحقیقات                          دانشگاه           1390

 دانشجوی دکتری سازه 

 هرانت          تكنیك تهران(صنعتی امیرکبیر )پلیدانشگاه           1382-1380

 زلزلهارشد, مهندسی عمران،  یکارشناس

 نامه تحصیلی:عنوان پایان

 2800امه ای سازه های بتنی با توجه به سطوح عملکرد مختلف و مقایسه آن با ضوابط آئین نبهسازی لرزه 

 تبريز                                                    دانشگاه تبريز     1380-1376

 عمران-کارشناسی, مهندسی عمران

 ATC 40و  FEMA 356لکردی سازه ها بر اساس ضوابط آشنایی با ضوابط تحلیل و طراحی عم  مهارتهای فنی

  آشنایی با تحلیل استاتیکی غیر خطی )روش طیف ظرفیت( و دینامیکی غیر خطی 

 افزارهای تخصصی نرمبه  تسلطSAP 2000،2000  SAFE ،ETABS 2000   

 )تحلیل خطر پذیری سازه ها در برابر زلزله )آنالیز ریسك 

 افزارهای عمومیآشنا به نرم Auto Cad ،Office ، 

 ( آشنائی خوب به زبان انگلیسیFCE) 

 

 


