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وضعیت تأهل :متأهل

تاریخ تولد 51 :تیر 5631

تلفن همراه 10515115116 :و 10156111351

محل کار :گرمسار ،موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی ،ساختمان معماری ،طبقه سوم ،دفتر مدیر گروه کارشناسی ارشد عمران.
پست الکترونیکasnaashari.ehsan@gmail.com :

وبسایتwww.ModiriatSakht.com :

تحصيالت:
 1111تا 1155

دکترای مدیریت ساخت ،دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان

 1111تا 1151

کارشناسی ارشد ( )Postgraduate Certificateدر روش تحقیق ،دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان ،پاره وقت

1110

دوره کوتاه مدت روشهای پیشرفته تدریس در سطح دانشگاهی ،دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان

1112

دوره کوتاه مدت برای شروع تدریس در دانشگاه ،دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان

 1113تا 1111

کارشناسی ارشد ( )Master of Scienceدر رشته مدیریت ساخت ،دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان

 5612تا 5626

کارشناسی مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

اشتغال:
تیر  2931تا کنون

مدیر گروه های کلیه گرایشهای کارشناسي ارشد مهندسي عمران (مدیریت ساخت ،سازه ،آب و سازه های
هیدرولیکي و راه ترابری در موسسه آموزش عالي عالء الدوله سمناني گرمسار

 2932تا کنون



ارائه برنامه زمانبندی کالسهای کلیه رشته کارشناسی ارشد



انتخاب اساتید برای ارائه دروس



تدوین طرح توسعه مقاطع کارشناسی ارشد موسسه



تشکیل جلسات هم اندیشی با اعضاء هیات علمی ،مدرسین و دانشجویان



پاسخگویی به درخواستها و مکاتبات ارجاعی از سوی مسئوالن موسسه و دانشجویان



کمک به دانشجویان برای انجام پایان نامه و انتخاب استاد راهنما

عضو هیأت مدیره گروه طرح و ساخت لیدوما (ساخت پروژه های مسکونی در شهر تهران)


مدیر پروژه مرمر تهران :انجام زمانبندی پروژه ،انتخاب اکیپ های کاری ،هدایت پیمانکاران جزء و
مدیریت هزینه ها.
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 2932تا کنون

استادیار در گروه های عمران و معماری موسسه آموزش عالي عالء الدوله سمناني گرمسار


تدریس دروس مختلف مانند اصول مدیریت ساخت ،مدیریت پروژه ،روشهای اجرای ساختمان ،مهندسی
سیستمها ،مدیریت تشکیالت کارگاه ،تجهیز و اداره کارگاه ،زبان تخصصی ،برنامه نویسی کامپیوتر ،ایمنی و
بهداشت در کارگاههای ساختمانی و کارگاه تکمیلی ساخت.

شهریور  2931تا
شهریور 2939

معاون آموزشي و پژوهشي موسسه آموزش عالي عالء الدوله سمناني گرمسار


توسعه ساختارهای  ITموسسه با راه اندازی اینترنت بی سیم ،کارت دانشجویی هوشمند ،وبسایت جدید و
سامانه های محاسبه حق التدریس و ثبت نام آنالین



هدایت برنامه های و رشته های تحصیالت تکمیلی موسسه



نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی موسسه مانند برنامه های کالسی دانشکده های عمران و معماری



فعال سازی انجمن دانشجویی و چاپ نشریه داخلی دانشکاو در موسسه



تشویق اساتید و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی به چاپ مقاله علمی در نشریات ملی و بین المللی



تهیه و استقرار شیوه نامه های الزم برای انجام فعالیتهای مختلف آموزشی در موسسه



برگزاری مراسم معارفه برای ورودی های جدید در دو گروه مقاطع کاردانی-کارشناسی و کارشناسی ارشد



ارتباط مستمر با بخشهای مختلف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سازمان سنجش و سایر ارگانهای
مربوطه جهت پیگیری مسائل موسسه و دانشجویان

 1002تا 1021



بررسی کیفیت تدریس اساتید با استفاده از سامانه ارزشیابی دانشجویان از اساتید



تالش برای جذب نیروی هیات علمی ،امکانات و منابع مالی مورد نیاز گروه های آموزشی موسسه



تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی جهت بررسی مشکالت دانشجویان با همکاری مدیران گروه ها



شرکت در جلسات شورای عالی موسسه جهت تنظیم برنامه های راهبردی

مربي پاره وقت در گروه آموزشي مدیریت ساخت ،دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان


همکار استاد :کمک به دانشجویان سال آخر کارشناسی مدیریت ساخت برای انجام پروژه نهایی در مورد
تهیه مدارک مناقصه برای یک پروژه فرضی.



مربی ریاضیات و برنامه نویسی :آموزش ریاضیات مورد استفاده دانشجویان مدیریت ساخت و نحوه برنامه
نویسی با نرم افزار اکسل.



مربی درس عملیات ساخت :تدریس در مورد ماهیت صنعت ساخت ،اقتصاد ساخت ،اصول مدیریت پروژه،
قراردادها و روشهای تأمین و تدارک مصالح و خدمات در پروژه ها.

 2921تا 2921

مهندس مقیم در سایت در شرکت تولید گچ ساختماني گیالنغرب (پاره وقت)


نظارت و کنترل بر نحوه تولید گچ و انجام امور روزمره سایت.

تجربيات:
5606

دبیر اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه در موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی گرمسار

 5601و 5606

داور خارجی سه پایان نامه دکتری رشته مدیریت ساخت در دانشگاه سراسری سمنان
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برگزاری دو دوره سمینار دانشجویی مهندسی عمران در موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی گرمسار

5601  و5605

دبیر دومین کنفرانس دانشجویی تقابالت پیچیده در دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان

1151

نماینده دانشجویان دوره دکترای دانشکده معماری و ساخت محیط دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان

1110  تا1111

فعالیتهای دانشجویی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

5626  تا5612

نماینده منتخب دانشجویان عمران به مدت یک دوره



نماینده دانشجویان در جلسات کمیته انظباطی دانشکده فنی و مهندسی



مسئول انجمن علمی دانشجویان مهندسی عمران برای دو دوره



دبیر دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران در دانشکده فنی و مهندسی



عضو هیأت برگزاری یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران در دانشکده فنی و مهندسی



عضو هیأت موسس انجمن علمی دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
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کتابها:


احسان اثنی عشری ،احمدرضا حسینی ،)5606( ،دانشنامه طرح و ساخت  :1اصول مدیریت ساخت ،فدک ایساتیس ،تهران( ،در
دست چاپ).



احمدرضا حسینی ،احسان اثنی عشری )5601( ،دانشنامه طرح و ساخت  :5مهاربندها (نقشه ها و اجرا) ،فدک ایساتیس ،تهران.

هدایت پایان نامه های مقطع دکتری و کارشناسي ارشد:
ردیف
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نام و نام خانوادگي

موضوع

دانشجو

دانشگاه/

سروش حسینی

بررسی روش های مدرن ساخت و ساز مورد

شاهمرادمحله

استفاده در شهر تهران (مطالعه موردی قالب تونلی)

سمنانی

محمد روحانی

پروژه های راه سازی

ارشد

راهنما

دفاع شده

دکترا

مشاور

موسسه
عالءالدوله

استفاده از مدل سازی اطالعات ساختمان در

مقطع

نقش

مرحله

سمنان

تصویب
پروپوزال

تاریخ

نمره

دفاع
مهر
5606

52.11

-

-

افتخارات:


استاد برتر گروه مهندسی عمران از دیدگاه دانشجویان در سال 5606



دریافت بورس کامل (شهریه و مخارج زندگی) برای تحصیل در دوره دکترا از ریاست دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان.



فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد با درجه ممتاز ( )Distinctionدر رشته مدیریت ساخت دانشگاه ناتینگهام ترنت (باالترین
سطح امتیاز در سیستم آموزشی انگلستان).



لوح تقدیر از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی برای برگزاری دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران در سال .1116



لوح تقدیر از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی برای ارائه مقاله بررسی گسلهای تهران در دوازدهمین کنفرانس دانشجویی
مهندسی عمران در سال .1116

عضویت در انجمن ها:


عضو دانشجویی انجمن خبرگان صنعت ساختمان بریتانیا ( )CIOBاز سال 1111



عضو دانشجویی انجمن جهانی پژوهش در مدیریت ساخت ( )ARCOMاز سال 1112
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عضو باشگاه پژوهشگران جوان از سال 1110



عضو دانشجویی انجمن بتن آمریکا ( )ACIاز سال 1111

موضوعات پژوهشي مورد عالقه:


مدیریت لجستیک در پروژه های عمرانی



نگرش سیستماتیک در مدیریت پروژه



مدیریت پروژه در صنعت ساخت



آنالیز تأخیر در پروژه های عمرانی



استفاده از فناوری اطالعات ( )ITدر صنعت ساخت



مدل سازی اطالعات ساختمان ()BIM



تأخیرات در پروژه های ساخت



مدیریت و تئوری پیچیدگی



روشهای نوین ساخت
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