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  -  مركز تحقيقات بتن (متب)  هاي آن)ويژگي
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 هدانشگاه سمنان ب دانشكده مهندسي عمران آزمايشگاه سازه  طرح پژوهشي مخلوط بتن و آجر
  دكتر شربتدار راهنمايي

 مقايسه و ها پانل 3D معايب و مزايا و ها ويژگي ، كاربرد بررسي
  مصالح ديگر با آن

 دانشجويان كنفرانفس چهاردهمين
دانشگاه  المللي بين كنفرانس اولين و كشور سراسر عمران

  1387 سمنان

  بتني و فوالدي هاي سازه در آن كاربرد و 3Dمعرفي 
 دانشجويان كنفرانفس چهاردهمين

دانشگاه  المللي بين كنفرانس اولين و كشور سراسر عمران
  1387 سمنان
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جداسازعنوانبه فرسودهالستيك-خاك هاي مخلوط ازاستفاده
  1391 تبريز سازي مقاوم المللي بين كنفرانس چهارمين  رس خاك در مدفون مخازن اطراف در اي لرزه

آثاركاهشدرسيالب مديريتكاربرد و سيالب ريسكارزيابي
  1391 وزارت كشور بحران مديريت ملي كنفرانسدومين   حياتي هاي شريان بر  سيالب از ناشي مخرب

هايسازههاينامهآئينتطبيقي بررسي
 دواليه تخت هاي شبكه اي لرزه طرح در چين و ايران فضاكار

  فضاكار
  1391 وزارت كشور بحران مديريت ملي كنفرانسدومين 

احداثزماندرآن ازناشيرخدادهاي و زلزله اثرات شناسايي
  خاكي سدهاي هاي پروژه

 بابلسر – ژئوتكنيك – زلزله - سازه ملي كنفرانسدومين 
1391  

مقاومهايقابروي برپيشروندهگسيختگي بررسي ومطالعه
  اي لوله شكافدار ميراگر با شده سازي

 بابلسر – ژئوتكنيك – زلزله - سازه ملي كنفرانسدومين 
1391  

مقاومدرياييفلزيثابت سكوهايبرپيشرونده گسيختگيبررسي
  1391 كرماندانشگاه  سازه و زلزله ملي كنفرانس سومين  دوراني اصطكاكي ميراگر با شده سازي

هايشبكهخرابي رفتاررفوالديايلوله شكافدار ميراگركاربرد
  1391 كرماندانشگاه  سازه و زلزله ملي كنفرانس سومين  آنها در پيشرونده خرابي ارزيابي و فضاكار الية دو تخت

 پيشدرپيشروندهخرابيمفاهيم به توجه
  تخريب از قبل ها سازه شده كنترل تخريب روند بيني

 ساختمان صنعت در تخريب . مهندسي همايش ولينا
  1391 اميركبير صنعتي دانشگاه

 تخريب ارزيابي در كاربردي المان روش به پيشرونده خرابي تحليل
  ها سازه

 ساختمان صنعت در تخريب . مهندسي همايش ولينا
  1391 اميركبير صنعتي دانشگاه

 احداث در آن از ناشي رخدادهاي و زلزله اثرات ارزيابي و شناسايي
  خاكي سدهاي

 مهندسي دانشكده عمران، مهندسي ملي كنگره هفتمين
  1392ماه  ارديبهشت زاهدان نيكبخت، شهيد

 مقاوم دريايي فلزي ثابت سكوهاي بر پيشرونده گسيختگي بررسي
  دوراني اصطكاكي ميراگر با شده سازي

 مهندسي دانشكده عمران، مهندسي ملي كنگره هفتمين
  1392ماه  ارديبهشت زاهدان نيكبخت، شهيد

 بر )CSSD( فوالدي اي لوله شكافدار ميراگر بهينه تعداد تعيين
  فضاكار ي اليه دو تخت ي شبكه خرابي رفتار بهبود

 مهندسي دانشكده عمران، مهندسي ملي كنگره هفتمين
  1392ماه  ارديبهشت زاهدان نيكبخت، شهيد
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درزمين شناسينشدهبينيپيششرايط مخاطرات شناسايي
  پدافندغيرعامل رويكرد با تونلها اجراي

، ، دانشگاه امام حسينترويجي پدافند غيرعامل-فصلنامه علمي
  1393تابستان 

بررسي گسيختگي پيشرونده بر سكوهاي ثابت فلزي دريايي
  مقاوم سازي شده با ميراگر شكافدار لوله اي 

كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين در عمران، معماري، 
  1394محيط زيست و مديريت شهري، تهران خرداد ماه 

Evaluation of the Progressive Collapse on the 
Offshore Fixed Metal Platforms Strengthened by 

Circular Slit Dampers 
  

Journal of Applied Enviromental and 
Biological Sciences (JAEBS), Vol.5,Special 

12,2015, (Thomson Reuters ISI indexed)  

 1394ملي دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه گرمسار  كنفرانسضرورت و ضوابط پديده خرابي پيشرونده در طراحي سازه ها
  

  :سوابق اجرايي
  تا به اكنون 1394رئيس دانشكده فني و مهندسي دانشگاه گرمسار از سال   1
  تا به اكنون 1394مشاور عمراني دانشگاه گرمسار از سال   2
  تا به اكنون 1394از سال  رئيس كتابخانه مركزي و مركز اطالع رساني دانشگاه گرمسار  3
  تا به اكنون 1392-93مدير آموزش دانشگاه گرمسار از سال تحصيلي   4
  تا به كنون  1393- 94دبير امور شاهد و ايثارگر دانشگاه گرمسار از سال تحصيلي   5
  تا به اكنون 1394عضو هيات رئيسه دانشگاه گرمسار از سال   6
  1394-95تا  1392-93مدير گروه رشته مهندسي عمران از سال تحصيلي   7
  1394ملي دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه گرمسار سال  كنفرانسعضو كميته علمي و داوران   8
  1393اروميه سال  كشور سراسر عمران دانشجويان كنفرانس دهميننزاعضو كميته علمي و داوران پ  9
  اكنون به تا 1392- 93 تحصيلي سالدبير كميته موارد خاص دانشجويان دانشگاه گرمسار از  10
  تا به اكنون 1392- 93دبير شوراي آموزشي دانشگاه گرمسار از سال تحصيلي  11
  تا به اكنون 1392دبير جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه گرمسار از سال  12
  تا به اكنون 1393-94از سال تحصيلي عضو كميته انضباطي دانشگاه گرمسار  13
  تا به اكنون 1392-93عضو كميته نقل و انتقاالت دانشجويان دانشگاه گرمسار از سال تحصيلي  14
  اكنون به تا 1392-93 تحصيلي سال از استان سمنان دانشجويان خاص موارد كميته عضو 15
  تا به اكنون 1394سال عضو كميته تدوين برنامه راهبردي دانشگاه گرمسار از  16
  تا به اكنون 1393كشوري از سال  5عضو شوراي معاونين آموزشي منطقه  17
  1387سال  كشور و اولين كنفرانس بين المللي سراسر عمران دانشجويان كنفرانس چهاردهمين دبير نائب 18

عمران سراسر  دانشجويان پژوهشي علمي سازمان پانزدهم دوره مركزي شوراي عضو و كشوري 7 منطقه سرپرست 19
  1386 سال كشور

  1386 سال دانشگاه سمنان عمران مهندسي دانشكده عمران علمي انجمن دبير 20
  1387- 1389 دانشگاه سمنان عمران علمي انجمن بنيان پژوهشي علمي نشريه و خبرنامه سردبيران شوراي عضو 21
  1388- 1389سال  در آزمايشگاه سازه دانشكده مهندسي عمران دانشگاه سمنان و اجراي طرح پژوهشي همكاري 22
  1388سال  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار واحد عمراني 23
  1388سال  مسكن مهر شهر سمنان واحد عمراني 24



  

  

   

  :مقام ها
  (استاد راهنما) 1391متب سال موسسه مركز تحقيقات بتن  ACIمقام اول مسابقات پل كاغذي كنفرانس   1
 (استاد راهنما) 1391متب سال موسسه مركز تحقيقات بتن  ACIمقام دوم مسابقات بتن استوانه اي كنفرانس   2
  1392استاد نمونه در دانشگاه كوثر قزوين سال   3
  1393استاد نمونه در دانشگاه گرمسار سال   4

  

  :سوابق تدريس
  عناوين درسي  نام دانشگاه  
  2و1، مقاومت مصاح و تحليل سازه ) حل تمرين استاتيكTA(  سمنان دانشگاه  1

عالءالدوله  موسسه آموزش عالي  2
  آريا گرمسار سمناني و

  -آزمايشگاه مقاومت مصالح و مصالح ساختماني  – 2و1مقاومت مصالح 
  –تاسيسات  –طراح فني ساختمان  –آوري قالب بندي و آرماتوربندي فن

  رسم فني و نقشه كشي ساختمان  مهندسي آب و فاضالب  - بناهاي آبي 

دانشگاه بين المللي امام خميني   3
  قزوين

آزمايشگاه تكميلي بتن و طرح اختالط رسم فني و نقشه كشي ساختمان، 
  كارگاه جوشكاري - تاسيسات  –

  تكميلي بتن و طرح اختالطآزمايشگاه رسم فني و نقشه كشي ساختمان،   دانشگاه آزاد قزوين  4

 –پروژه سازه هاي فوالدي   -پروژه سازه بتن مسلح  -مديريت ساخت  موسسه آموزش عالي كوثر قزوين  5
  كارگاه جوشكاري - تاسيسات  –آزمايشگاه تكميلي بتن و طرح اختالط 

رسم فني و  – 1تحليل سازه -ديناميك-بارگذاري- مقامت مصالح- استاتيك  دانشگاه گرمسار  6
  مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي –ايستايي  – نقشه كشي ساختمان

  


