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 .3تألیفات:
 -1کتاب " آموزش کاربردی طراحی و تحلیل سازه ها به کمک  ، " Autodesk Robot Structural Analysisانتشارات ناقوس.1391 ،
 -2کتاب " آموزش کاربردی  ،"Autodesk Revitانتشارات ناقوس.1389 ،
-3کتاب "  ، "Durability-Based Optimization of Reinforced Concrete Reservoirsانتشارات بین المللی از کشور آلمان (،)LAP
.2016
 .4مقاله :ISI
Kia, S., Shahhosseini, V., Sebt, M., and Meilich, O. (2020). Reliability-Based Life Cycle Assessment of the

1.

Concrete Slab in Bridges. Civil and Environmental Engineering 16, 1, 170-183, Available From: Sciendo
]https://doi.org/10.2478/cee-2020-0017, Q2 [Accessed 11 August 2020
Optimization of the Infrastructure of Reinforced Concrete Reservoirs by a Particle Swarm Algorithm, S Kia, MH

2.

Sebt, V Shahhosseini, Slovak Journal of Civil Engineering 23 (1), 14-22, Q3.
 .5زبان:
زبان انگلیسی :نتایج آزمون IELS - Academic



سال  2013نمره کل  7.0از  / 9سال  2009نمره کل  6.5از 9

 .6سوابق حرفه ای:

فعالیت های حرفه ای :چکیده فعالیت های تخصصی در جهت همکاری با کارفرماین ،مشاور ان ،پیمانکاری محترم و تدریس دوره های آموزشی به
این شرح می باشد :
 : 1-6فعالیت های تمام وقت  /پاره وقت:
ردیف

از سال

تا سال

شرکت

سهامداران  /معاونت

سمت

نوع فعالیت

1

1398

تاکنون

مهندسین مشاور اروند

سهامی خاص

مدیر مهندسی

تمام وقت

2

اسفند 96

بهمن 97

Process Int. Group

سهامی  /بین المللی

مدیر بخش EPCFO

برون مرزی

3

خرداد 97

دی 97

بانک جهانی

سازمان ملل  /بین المللی

مشاوره – غرب آسیا

پاره وقت

4

بهمن 97

تاکنون

گروه صنعتی کویر

سهامی خاص

مدیر پروژه  /مدیر کنترل کیفیت

تمام وقت

5

1393

تا کنون

عمران رهاب EV-YOL /

سهامی خاص

مشاور امور فنی و مهندسی

تمام /پاره وقت

6

1395

1396

گروه سایپا

سهامی عام

مشاور امور فنی و مهندسی

تمام وقت

7

1393

1394

شرکت آزمون جاده ای خودرو

مشاور مدیر عامل و مدیر پروژه

تمام وقت
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8

1390

1391

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

9

1389

1390

شرکت مهندسین مشاور راماب

سهامی خاص

10

1385

1387

گروه صنعتی ایران خودرو

سهامی عام

فرمان امام

(ره)

کارشناس ارشد طراحی و نظارت

تمام وقت

کارشناس ارشد طراحی و نظارت

تمام وقت

کارشناس نظارت و اجراء

تمام وقت

توضیحات :دارای سابقه بیمه اجباری (سابقه کار) از سازمان تامین اجتماعی از سال  1385تا اکنون می باشم.

از سال  1398الی تاکنون :مهندسین مشاور اروند در پروژه های زیر:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10
- 11
- 12
- 13

طراحی و مدیریت ساخت سیلو های کک  1500تنی و دولومیت  1000تنی
طراحی و مدیریت ساخت تیکنر
طراحی و مدیریت ساخت بروزرسانی کوره های صنایع فوالد
طراحی سیستم برش خرسک صنایع فوالد
طراحی  9عدد سیلو ها غالت شرکت غالت بان در بندر انزلی
طراحی  9عدد مخازن روغن شرکت غالت بان در بندر انزلی
طراحی  8عدد سیلو ها غالت شرکت غالت بان در بندر امیرآباد
سازه  Oil Fractionشرکت روغن نوید خلیج فارس
سازه  Oil Extractionشرکت روغن نوید خلیج فارس
سازه پروژه آندروتی شرکت روغن نوید خلی ج فارس
سازه ساختمان اداری ،پست برق و تجهیزات شرکت روغن نوید خلیج فارس
سازه و کل سایت قطعه  - 14قطعه  6و قطعه  51بندر امام خمینی
مدیریت پروژه بنادر انزلی و بندر امیرآباد سازمان بنادر و دریانوردی

از سال  1397الی  :1399گروه صنعتی کویر در پروژه های زیر:
 - 1مدیر پروژه و مشاور مدیر عامل پروژه سبز پاسداران ( )Green Center
 - 2مدیریت تضمین و کنترل کیفیت کارخانه
از سال  1397الی  :1398بانک جهانی در پروژه های زیر:
1- Risk-Sensitive Land Use Planning BANGLADESH – 2018
2- Vulnerability Assessment and Investment Plan Bangladesh - 2018
از سال  1396الی  :1397شرکت پروسس اینترنشنال  -ایتالیا در پروژه های زیر (برون مرزی):
-1
-2
-3
-4
-5

مدیر بخش EPCFO
طراحی شهرک گردشگری  – EI LANDگرجستان – روسیه – اوکراین – ارمنستان
پروژه  Windیک و دو – بانک صادرات – امارات متحد عربی
طراحی مجتمع گردشگری در ایتالیا
طراحی باغ گیاهان دارویی در فشافویه  -ایران

از سال  1395الی  :1396گروه سایپا به صورت مشاور امور فنی و مهندسی (ایمیل )kia-s@seesaipa.com :در پروژه های زیر:
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

طراحی سازه و مدیریت ساخت خط  H200شرکت پارس خودرو به میزان  600تن و تنها
شاتل هوایی خط تولید بدنه در ایران
طراحی سازه و مدیریت ساخت انبار قطعات شرکت ساپیا یدک به مساحت  65/000متر مربع
طراحی سازه و مدیریت ساخت پروژه  PBSشرکت پارس خودرو به مساحت  12/000متر مربع
طراحی سازه و مدیریت ساخت  5پرس شرکت سایپا پرس
طراحی سازه و مدیریا ساخت  1پرس شرکت پارس خودرو
طراحی سازه و مدیریت ساخت بخش خطوط تولید و انبار قطعات الکتریکی سایپا به مساحت  5000متر مربع
طراحی سازه و مدیریت ساخت آزمایشگاه پیاده ( )Pedestrian Testدر مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا
طراحی سازه و مدیریت ساخت لیفت خودرو در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا
طراحی الحاقیات سازه و مدیریت ساخت سالن  3سایپا به میزان  2500تن اسکلت در کارخانه سایپا
طراحی الحاقیات سازه پروژه  SPدر سالن دو سایپا به میزان  1000تن اسکلت در کارخانه سایپا
طراحی سازه و مدیریت ساخت خط تولید رباتیک (  )DURRآلمان در شرکت پالسکوکار سایپا
طراحی بخش سازه سردرب شرکت پارس خودرو به میزان  150تن اسکلت
طراحی بخش سازه لیفت و پوشش آن در شرکت پارس خودرو به میزان  70تن اسکلت
طراحی بخش بهسازی لرزه ای سالن  2سایپا
طراحی بخش طرح تقویت سالن تولید  L90در شرکت پارس خودرو
طراحی سازه نگهدارنده در سایپا خمین
طراحی سازه در سایپا کاشن و سایپا سیتروئن
مشاور مهندسی ،طراحی سازه و تهیه اسناد مناقصه سالن بدنه گروه سایپا پارت 1،2،3،4و5
مشاور مهندسی ،طراحی سازه و تهیه اسناد مناقصه پل شمالی گروه سایپا
مشاور مهندسی ،طراحی سازه و تهیه اسناد مناقصه ساختمان اداری سایپا یدک
مشاور مهندسی ،طراحی سازه و تهیه اسناد مناقصه سازه نگهبان پروژه سایپا خمین
همکاری در طراحی سالن خط رنگ جدید سایپا
همکاری در طراحی سالن سالن رنگ متمرکز پارس خودرو
همکاری در طراحی سالن خط تولید  RIOدر سایپا
همکاری در طراحی سالن خط تولید  L90در پارس خودرو
همکاری در طراحی سالن راه اندازی و اجرای پروژه سایپا کاشان
مدیریت دعاوی و خدمات مشاوره مهندسی پروژه مرکز ملی آزمون جاده ای خودرو ()IPGC
طراحی سازه و مدیریت ساخت بیلبورد سالن رنگ سایپا
طراحی سازه و مدیریت ساخت بیلبورد سالن  3سایپا .
طراحی روسازی بتن غلتکی (  )RCCو مدیریت ساخت شر کت سایپا لجستیک به مساحت  300/000متر مربع
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از سال  1393الی مهرماه  :1394مشاوره مدیر عامل ،مدیر پروژه و سرپرست دفتر فنی و مهندسی شرکت آزمون جاده ای خودرو (کارفرما)
جهت احداث مرکز ملی آزمون جاده ای خودرو ( )Proving Ground Test Centerبه مساحت  850هکتار جنب فرودگاه بین المللی امام
خمینی شامل:








طراحی و اجرا راه های خاص نظیر Braking Test – Performance Test
طراحی و اجرا  22مسیر راه خاص از عملیات خاکی (تثبیت  )Overloadingتا روسازی در صنعت راهسازی و تست خودرو
اجراء و طراحی سازه های زیر ساخت ،ساختمان مرکزی و سر درب مرکزی مرکز تست
نظارت عالیه کارفرما ،مدیریت ساخت ،بررسی اسناد ،مدیریت دعاوی و کنترل طراحی
اجراء و طراحی روسازی ویژه  ،محاسبات ،بررسی برآورد ها و کنترل پروژه
امور رسیدگی ،تهیه اسناد مناقصه و قرار داد ها
همکاری با مشاور خارجی ( – OBERMEYERکشور آلمان)

از سال  1390تا  :1391فعالیت تمام وقت در معاونت م سکن شهری بنیاد م سکن انقالب ا سالمی (دفتر نظارت ،برنامه ریزی و تحقیقات)
که شامل موارد ذیل می باشد:





طراحی و نظارت بر پروژه های مسکن شهری بنیاد مسکن
طراحی و محاسبات سیستم سازه ای "بنیاد سیستم" مبتنی بر شرایط بومی
بررسی فن آوری های نوین ساخت
نظارت بر پروژه های مسکن مهر

از سال  1389تا  :1390فعالیت تمام وقت در شرکت مهندسین مشاور راماب (کارشناس ارشد طراحی سازه) که شامل موارد ذیل می باشد:
 طراحی و نظارت عالیه بر ساخت بیش از  5مخزن بتنی مدفون از  5000تا  30000متر مکعبی
 طراحی و نظارت تصفیه خانه فاضالب
 طراحی و نظارت تصفیه خانه آب مشروب
از سال  1385تا  :1387فعالیت تمام وقت در گروه صنعتی ایران خودرو (نظارت عالیه و دفتر فنی) که شامل موارد ذیل می باشد:
 نظارت و اجراء سازه های صنعتی شرکت نظیر سوله صنعتی و ابنیه
 نظارت و اجراء مقاوم سازی سازه های نمایندگی های سطح کشور
 :2-6فعالیت های پاره وقت  /پروژه ای (طراحی ،نظارت و اجراء سازه های صنعتی و غیر صنعتی):
 تدریس دوره های مشترک با فنی و مهندسی ،دانشگاه امام حسین (ع) ()1393
 تدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1393و:)1394
 روش های نوین ساخت (یک ترم)
 روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه ( دو ترم)
 مدیریت ماشین آالت ساخت (دو ترم)
 جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر(:)1393
 تدریس دوره های مشترک با شهرداری تهران مناطق  12و )1393( 1
 تدریس دوره های مشترک با وزارت امور اقتصاد و دارایی ()1393
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 همکاری در پروژه طراحی سازه های کمپرسور ،شرکت توربو کمپرسور نفت ( )OTCو شرکت زیمنس ()1393










مدل مدیریت و کنترل پروژه ( )PMBOKاحداث پل کارون  4و همچنین دسترسی سد و نیروگاه کارون  ، 4به کمک نرم افزار
 ،Primavera-P6تهران ()1393
همکاری در مطالعات بافت فرسوده شهر تهران ،جناب آقای دکتر شاکری ،شورای اسالمی شهر تهران ()1392
داور کنفرانس اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی ،گرگان ،ایران ()1392
مطالعات مترو و ایستگاه های مترو شهر جدید هشتگرد ،جناب آقای دکتر اردشیر ،تهران ()1392
همکاری با شرکت  BeanAirفرانسه ،تهران ()1392
طراحی برج  18طبقه اسکلت فلزی مرکب با دیوار برشی ،سعادت آباد ،جناب آقای دکتر کوهساری ،تهران ()1392
طراحی برج  13طبقه اسکلت بتنی با دیوار برشی ،سعادت آباد ،جناب آقای دکتر کوهساری ،تهران ()1395
همکاری در پروژه  EPCکارخانه فوالد بوتیای ایرانیان (شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان) ()1392
همکاری در پروژه  EPCکارخانه گندله زرند (شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان) ()1392

 همکاری در پروژه  EPCکارخانه کک سازی (شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان) ()1392
 مسئول کارگاه برج های  5گانه  18طبقه مرجان کیش (اسکلت فلزی) به مدت  1سال ()1390
 همکاری در طراحی مخازن بتنی نیروگاه شازند برای مازوت به حجم  4سلول  20000متر مکعبی ()1391
 همکاری در طراحی ،نظارت و اجراء برج های دو قلو قشم (آلفابت) ( 18طبقه) به مساحت  38000مترمربع ()1392
 همکاری در طراحی ،نظارت و اجراء بندر عباس مال به مساحت  95000مترمربع ()1392











همکاری در طراحی ،نظارت و اجراء پروژه پالژ بندر عباس ()1392
طراحی ،نظارت و اجراء سازه ای و محاسبه ساختمان  9طبقه اسکلت فلزی (تهران  -نیاوران) ()1389
طراحی ،نظارت و اجراء سوله صنعتی و کارگاهی (بیش از  10سوله در گروه صنعتی ایران خودرو) ()1387
طراحی ،نظارت و اجراء ساختمان  6، 5و  7طبقه با سیستم سازه ای مرکب در شهر تهران ()1389
طراحی ،نظارت و اجراء سازه بتنی در شهر تهران ()1390
مجری ساختمان اسکلت بتنی و فلزی در شهر تهران ()1390
طراحی مجدد و محاسبات بهینه سازه اسکلت فلزی برج های  5گانه  18طبقه مرجان کیش ()1391
طراحی سقف های عرشه فوالدی اسکلت فلزی برج های  5گانه  18طبقه مرجان کیش و اجراء سقف عرشه فوالدی
همکاری در بخش محاسبات ،متره و برآورد و کنترل پروژه مجتمع تجاری و گردشگری  19طبقه پروما تهران ()1389
طراحی ،محا سبات و متره و برآورد آموز شکده فنی و حرفه ای سما ( دان شگاه آزاد ا سالمی واحد کرمان شاه) در  6طبقه
شامل  7500متر مربع فضاء آموزشی و مجتمع آموزشی سما 13450 ،متر مربع در بخش ابنیه و تاسیسات ()1389

 .7برخی از مقاالت منتشر شده در کنفرانس ها و ژورنال های داخلی و بین المللی:
Saeed KIA et. al, “Optimization of the Infrastructure of Reinforced Concrete Reservoirs by a Particle
Swarm Algorithm”, Slovak Journal of Civil Engineering, ISSN 1210-3896, Volume XI, Issue 23, 2015.
Saeed KIA et. al, “Optimization of Reinforced Concrete Reservoirs Base on Durability Using Artificial Bee
Colony Algorithm”, Global Journals™ Inc. (USA), The Global Journal of Researches in Engineering-E: Civil
and Structural Engineering (GJRE-E), ISSN 0975-5861, Volume XII, Issue 3, 2012.
Saeed KIA et. al, “Modeling and Shape Optimization of Reinforced Concrete Reservoirs Using Particle
Swarm Algorithm”, Integrated Publishing Association journals, INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVL
AND STRUCTURAL ENGINEERING, Code: EIJCSE3092, ISSN 0976-4399, VOLUME II, NO4, 2012, pp.
1109-1123, doi:10.6088/ijcser.00202040009.
Saeed KIA et. al, “Multi-Objective Optimization of Gravity Dams by Artificial Bee Colony Algorithm”, 7th
National Congress on Civil Engineering, Oral paper accepted, Zahedan, IRAN, 2013.
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Saeed KIA et. al, “Optimize Infrastructures of MEHR Housing Projects Base on Particle Swarm
Algorithm”, 2nd National Conference on Crisis Management, Oral paper accepted, Tehran, IRAN, 2012.
Saeed KIA et. al, “Reinforced concrete reservoir optimization by prismatic stiffeners with ACO algorithm”,
The First International Conference on Dams and Hydropower, Oral paper accepted, Tehran, IRAN, 2012.
Saeed KIA et. al, “Shape optimization of reinforced concrete reservoir using PSO algorithm”, 4th
International Conference on Seismic Retrofitting, Oral paper accepted, Tabriz, IRAN, 2012.
Saeed KIA et. al, “Optimization of reinforced concrete reservoir using prismatic stiffeners by PSO
algorithm”,9th International Congress on Seismic Retrofitting, Oral paper accepted, Isfahan, IRAN, 2012.

5.
6.
7.
8.

 .8گواهینامه های تخصصی مهندسی سازه :

 .1دوره آموزشی -تخصصی "زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری" از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
(شهریور ماه )1389
 " .2کارگاه آموزشی روش اجرای بلوک ها ی  " AACاز دانشگاه فنی برلین و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،وزارت مسکن و
شهرسازی (تیر ماه )1389
 " .3کارگاه آموزشی روش اجرای عایق صوتی ،کف شناور " از دانشگاه فنی برلین و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،وزارت
مسکن و شهرسازی (تیر ماه )1389
 " .4کارگاه آموزشی روش اجرای عایق حرارتی نما ) "EXTERNAL THERMAL INSULATION SYTEMS (ETICSاز دانشگاه
فنی برلین و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،وزارت مسکن و شهرسازی (تیر ماه )1389
 " .5کارگاه آموزشی عایق رطوبتی سرویس بهداشتی " از دانشگاه فنی برلین و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،وزارت مسکن
و شهرسازی (تیر ماه )1389
 " .6سیستمهای سرمایش تبخیری" از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،وزارت مسکن و شهرسازی (تیر ماه )1389
 " .7آیین نامه طراحی و اجرای دودکش " از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،وزارت مسکن و شهرسازی (مرداد ماه )1389
 " .8سمینار آموزشی صنعت ساختمان های فوالدی در ژاپن " از دانشگاه کوبه ژاپن و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،وزارت
مسکن و شهرسازی (مرداد ماه )1389
 " .9انواع نما های ساختمانی متداول و جدید " از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،وزارت مسکن و شهرسازی (مرداد ماه )1389
 " .10تاسیسات گرمایی ،تعویض هوا و تهویه " از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،وزارت مسکن و شهرسازی (شهریور ماه
)1389
11. “American Welding Society – Certified Welding Inspection (AWS-CWI) “by Iranian Welding Research and

Engineering Center, Tehran, Iran, 2010
12. “Steel Structure Inspection (AWS D1.1) “by TÜV NORD and TUBI TAK – TÜV Academy, Tehran, Iran,

2010
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

" دوره سیستم مدیریت کیفیت ) " (ISOاز واحد آموزش گروه صنعتی ایران خودرو()1385
" دوره طراحی و محاسبه ) "(Etabs - Safeاز واحد آموزش گروه صنعتی ایران خودرو()1386
" دوره نقشه کشی) " (AutoCAD - XSteelاز واحد آموزش گروه صنعتی ایران خودرو()1387
" دوره مهندسی ایمنی ) " (HSEاز واحد آموزش گروه صنعتی ایران خودرو ()1386
" بهداشت محیط کار ( " )5Sاز واحد آموزش گروه صنعتی ایران خودرو()1386
" دوره مشتری مداری و مهارت های ارتباطی" از واحد آموزش گروه صنعتی ایران خودرو()1385
" دوره مدیریت ساخت و پروژه " از واحد آموزش گروه صنعتی ایران خودرو()1386
" دوره آموزش کاربردی تجارت الکترونیک " از دانشگاه تهران ()1387
" دوره سیستم فروش" از واحد آموزش گروه صنعتی ایران خودرو ()1385
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)1386() " از واحد آموزش گروه صنعتی ایران خودروBlue Box( " دوره طراحی نما کامپوزیت
)1385(( " از واحد آموزش گروه صنعتی ایران خودروPrimavera – Microsoft Project) " دوره کنترل پروژه
)1384( " دوره مدیریت شبکه" از مجتمع فنی تهران

.22
.23
.24

:  سایر موارد.9

. دو مورد اختراع که در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ثبت شده است
American Society of Civil Engineers  عضو رسمی
American Concrete Institute  عضو رسمی
American Welding Society  عضو رسمی
)PMI(  عضو رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا
)IPMA(  عضو انجمن مدیریت پروژه ایران
World Research Journal of Civil Engineering  داور ژورنال
Sydney Institute for Skills (SIS)  عضو هیئت علمی موسسه
Lawarence Press  داور ژورنال
World Academy of Science and Technology  داور ژورنال
: آشنایی کامل با نرم افزار های زیر
SAP2000 – ETABS – SAFE – MS Project - Autodesk ROBOT – REVIT – TEKLA – ABAQUES – ANSYS –
MATLAB - Quantity Take Off – ECOTECT – C# - Visual Studio – SPSS – PRIMAVERA – LINGO –
COMFAR – XSTEEL – GAMS – ADINA – AutoCAD – 3dsMAX – ECOTECT – تکسا – تدبیر – مپسا – هلو
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 .10مقاالت چاپ شده در مجالت در سال  1394تایید شده توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

 .11مقاالت کنفرانسی در سال  1394تایید شده توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
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: صفحه شخصی در سایت های معتبر علمی.12

)http://www.sakhtar.com/Person-1805.html(  فعاالن علم و پژوهش ایران به آدرس
)http://www.civilica.com/Person-1805.html (  مرجع دانش سیویلیکا به آدرس
)https://ir.linkedin.com/in/kiasaeed(  لینکدین به آدرس
)http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/about/displayMembership/2(  کمیته داوری ژورنال به آدرس
)http://www.bioinfopublication.org/journal.php?opt=azjou&jouid=BPJ 0000193&detail=editorial(  کمیته داوری ژورنال به آدرس
)https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Kia(  پایگاه دانش به آدرس
)https://nees.org/members/2690(  انجمن مهندسی زلزله آمریکا به آدرس
)http://ieea.ir/members/basic/saeed.kia(  به آدرسIEEA  انجمن مهندسی زلزله ایران
)/http://lawarencepress.com/member/dr-saeed-kia-2(  کمیته داوری ژورنال به آدرس
10
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