دکتر علیرضا آقابابایی مبارکه
سوابق کاری
 -1شرکت ایمن سازه فدك ،مدیر فنی و رئیس هیئت مدیره ،از سال 1384تاکنون ،اهم فعالیتها:
 مدیریت بخش سازه پروژههاي مرمت و ا ستحكام بخ شی مناره م سجد النخیله در حرم ذوالكفل نبی (ع) در عراق و مقاوم سازي و مرمت حرم امام ح سن ع سگري
(ع) در سامرا،
 مدیریت پروژههاي مقاومسازي و بهسازي لرزهاي بیمارستان لبافینژاد تهران ،بیمارستان امام حسین شهرستان هریس و بیمارستان ضیائیان تهران،
 مدیریت پروژههاي طراحی سازه نظیر ساختمان اداري تجاري ونك ،مدارس نامجو و توحید کرمان ،مجتمعهاي نجف و کربال و...
 مدیریت پروژه ارزیابی لرزهاي و بهسازي رواق شرقی مصلی بزرگ امام خمینی تهران،
 مدیریت فنی بخش سازه در پروژههاي طراحی و اجراي ساختمانها و تأسیسات زیربنایی،
 مدیریت پروژههاي بهسازي لرزهاي مدارس در  6استان کشور،
 مدیریت فنی پروژههاي تدوین دستورالعملهاي فنی.
 -2شرکت متن (مرکز تحقیقات نیرو) – کار شنا سی ،مدیریت و م شاوره پروژههاي متعدد در زمینه طراحی و به سازي لرزهاي سازهها و تا سی سات و مدیریت بحران
زمینلرزه در صنعت برق1378- 1384،همكاري درانجام:
 پروژههاي ارزیابی آسیبپذیري لرزهاي نیروگاههاي شهید رجائی قزوین ،سیكل ترکیبی گیالن ،کازرون و پستهاي برق تهرانپارس ،تبریز و سردرود،
 تهیه دستورالعمل طراحی لرزهاي سازههاي نیروگاهی و پستها،
 مطالعه ویژگیهاي دینامیكی سازههاي نیروگاهی به روش ثبت لرزش محیطی،
 تدوین الگوي مدیریت بحران زمینلرزه در صنعت برق.
 -3دانشگاه علم و فرهنگ (موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی سابق) ،مدیر گروه عمران  ،1385-1383مدیر کل آموزش  1385تاکنون ،تدریس دروس مختلف دوره
کارشناسی و ارشد مهندسی عمران -عمران.
 -4مهندسین مشاور سرزمین ،مهندس محاسب ،1379-1384 ،همكاري در انجام:
 محاسبات سازهاي پروژههاي مختلف،
 مشاور فنی در تهیه نرمافزار بهسازي لرزهاي سرزمین،
 مدیریت پروژه ارزیابی آسیبپذیري لرزهاي ساختمان مشترك علوم و ریاضی دانشگاه شهید بهشتی.
 -5همكاري با دفتر امور فنی ،تدوین معیارها و کاهش خطرپذیري ناشیییی از زلزله معاونت فنی سیییازمان مدیریت و برنامهریزي کشیییور بعنوان عکیییو کمیتههاي فنی
دستورالعملهاي بهسازي لرزهاي و بتن 1384 ،تاکنون.

