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سوابق تحصیلی


دکتری مهندسی عمران گرایش سازه ،دانشگاه علم و صنعت ایران (تهران)1389 ،



کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه ،دانشگاه علم و صنعت ایران (تهران)1381،



کارشناس مهندسی عمران-عمران ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (قزوین)1378 ،

سوابق علمی
 -1کسب مقام اول «بهترین پروژه دانشجوئی» از هیأت داوران جشنواره علم و صنعت در دانشگاه علم و صنعت ایران،
اردیبهشت 1378
-2

دانشجوی ممتاز ترمهای اول و دوم دوره کارشناسی ارشد سال 1380

 -3کســب رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد سازه دانشگاه علم و صنعت در سال ( 1381دانش آموخته ممتاز) با معدل
کل 17/75
 -4همكار مجری (اصلی) طرح بررسی «رفتار لرزهای بادبندهای هم مركز شکلپذیر» ،مجری دکتر محمد قاسم وتر،
سال 1381
-5

سخنران اولین سخنرانی علمی انجمن سازههای فوالدی ایران با موضوع «نسل جدید بادبندهای
هم مركز مقاوم در برابر زلزله» ،زمستان 1382

 -6ویراستار مجله علمی و پژوهشی «سازه و فوالد» 1383 ،تاکنون
 -7عضو هیأت علمی «اولین كنفرانس كاربرد فوالدهای پر استحکام در صنعت سازه» ،تهران1384 ،
-8

سخنران دوره با عنوان «قابهای مهاربندیشده واگرا با پیوند قائم» ،به همراه دکتر محمد قاسم وتر ،انجمن
سازههای فوالدی ایران ،تاالر اجتماعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی1387 ،

 -9عضو هیأت علمی «دومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری» ،مشهد1388 ،

خالصه سوابق علیرضا رضائیان

 -10دبیر اجرائی و عضو هیأت علمی «اولین كنفرانس ملی سازه و فوالد و دومین كنفرانس كاربرد فوالدهای
پراستحکام در صنعت سازه» ،تهران1389 ،
 -11دبیر اجرائی و عضو هیأت علمی «دومین كنفرانس ملی سازه و فوالد» ،تهران1390 ،
 -12مدیر طرح ممیزی در سازههای فوالدی «صنعت سازههای فوالدی معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری»
تهران1390 ،
 -13عضو هیأت علمی «دومین كنفرانس بین المللی صنعت احداث» ،تهران1390 ،
 -14رئیس کمیته علمی «سومین كنفرانس بین المللی صنعت احداث» ،تهران1391 ،
 -15عضو کمیته تدوین آیین نامه «مسابقه دانشجویی پل فوالدی» ،تهران  1390،تا 1393
 -16دبیر اجرائی و عضو هیأت علمی «سومین كنفرانس ملی سازه و فوالد و سومین كنفرانس كاربرد فوالدهای
پراستحکام در صنعت سازه و اولین كنفرانس ملی قابهای سبک فوالدی» ،تهران1391 ،
 -17سخنران کلیدی با موضوع «بررسی ضوابط مهاربندهای واگرا –لزوم بازنگری در ارائه استانداردها در اتصاالت پیچ و
مهرهای» ،سومین كنفرانس ملی سازه و فوالد1391 ،
 -18مدیر طرح پژوهشی «تأثیر پارامترهای مختلف در پیش تنیدگی پیچهای پرمقاومت» ،تهران1391 ،
 -19دبیر اجرائی و عضو هیأت علمی «چهارمین كنفرانس ملی سازه و فوالد و چهارمین كنفرانس كاربرد فوالدهای
پراستحکام در صنعت سازه» ،تهران1392 ،
 -20سخنران کارگاه آموزشی با عنوان «گزارش کمیته تحقیق و توسعه اتصاالت پیچ و مهرهای» ،چهارمین كنفرانس
ملی سازه و فوالد1392 ،
 -21دبیر علمی «چهارمین كنفرانس بین المللی صنعت احداث» ،تهران1392 ،
 -22دبیر اجرائی و عضو هیأت علمی «اولین كنفرانس بین المللی و پنجمین كنفرانس ملی سازه و فوالد و دومین
كنفرانس ملی قابهای سبک فوالدی» ،تهران1393 ،
 -23عضو پانل با موضوع «تضمین و کنترل کیفیت» ،به همراه دکتر فرشید مالک ،مهندس فضلاهلل جهانگرد ،مهندس
رضا ایمانیان نجفآبادی ،اولین كنفرانس بین المللی و پنجمین كنفرانس ملی سازه و فوالد و دومین كنفرانس
ملی قابهای سبک فوالدی1393 ،
 -24سخنران کلیدی با موضوع «عدم تمایز پیچ های پر مقاومت غیر قابل پیش تنیدگی و قابل پیش تنیدگی توسط مبحث
دهم بر اساس مطالعات آزمایشگاهی» ،اولین كنفرانس بین المللی و پنجمین كنفرانس ملی سازه و فوالد و
دومین كنفرانس ملی قابهای سبک فوالدی1393 ،
 -25سخنران اولین گردهمایی کمیته تحقیق و توسعه اتصاالت انجمن سازههای فوالدی ایران ،با موضوع «تکنولوژیهای
جدید در پیچ و مهره ساختمانی» ،تهران1393 ،
 -26ثبت اختراع «اتصال خمشی تیر به ستون با پیچ و مهره میان گذر» ،ایران1393 ،
 -27سخنران سمینار تخصصی با موضوع «آشنایی با تکنولوژی های جدید پیچ و مهره» ،تهران1393 ،
 -28سخنران دومین گردهمایی کمیته تحقیق و توسعه اتصاالت انجمن سازههای فوالدی ایران ،با موضوع «اثر سطوح
تماس در اتصاالت اصطکاكی» ،به همراه دکتر رسول میرقادری و دکتر علی مزروعی ،تهران1393 ،
 -29دبیر اجرائی و عضو هیأت علمی «ششمین كنفرانس ملی سازه و فوالد» ،تهران1394 ،
 -30دبیر اجرائی و عضو هیأت علمی «دومین كنفرانس بین المللی و هفتین كنفرانس ملی سازه و فوالد» ،تهران،
1394
 -31عضو کمیته علمی «کنفرانس روشهای عددی در مهندس عمران» ،مشهد1394 ،

خالصه سوابق علیرضا رضائیان

 -32سخنران سمینار تخصصی با موضوع «موضوع اول :بررسی جزئیات و ضوابط اتصاالت پیچ و مهره ای موضوع
دوم :آشنایی با استاندارد  ،»EN 14399به همراه مهندس مهدی فریدونی و مهندس سعید روغنی ،تهران1394 ،
 -33سخنران سمینار تخصصی با موضوع «جوشکاری سازههای فوالدی با تمركز الزامات ویژه مناطق زلزله خیز»،
به همراه دکتر فرشید مالک ،تهران1394 ،
 -34سخنران سمینار تخصصی با موضوع «مبانی و استقرار تضمین و كنترل كیفیت در پروژههای سازه فوالدی-
پروژه موردی مجتمع  8000واحدی شهید خرازی» ،به همراه مهندس رضا ایمانیان ،تهران1394 ،
 -35سخنران کارگاه آموزشی  EN 1090آینده نزدیک ساخت و برپایی سازههای فوالدی ،با موضوع «تشریح استاندارد
 ،»EN-1090-Part 2انجمن سازههای فوالدی ایران با همكاری مرکز تحقیقات راه ،مسكن و شهرسازی ،تهران،
ایران1395 ،
 -36سخنران کارگاه آموزشی گروه صنعتی ایران توحید با همكاری انجمن سازههای فوالدی ایران ،با موضوع «دادههای
خرید ،نصب و بازرسی اتصاالت پیچی» ،به همراه پروفسور رابرت شاو رئیس مرکز تكنولوژی سازههای فوالدی
آمریكا ،تهران1395 ،

کتاب و جزوه
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
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مقاالت

تهیه و انتشار جزوه «راهنمای پروژه سازههای فوالدی» دانشگاه علـم و صنعت ،آذر ماه 1377
تألیف کتاب «طراحی ساختمانهای فوالدی» با همكاری دکتر ثنائی ،اردیبهشت – 1383چاپ اول
گزارش تحقیقاتی «رفتار لرزهای بادبندهای هممرکز شكلپذیر» با همكاری دکتر محمد قاسم وتر ،پژوهشگاه بین
المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،تأیید شده در سال ( 1387در نوبت چاپ)
ویرایش و تدوین مجموعه مقاالت «اولین کنفرانس کاربرد فوالدهای پر استحكام در صنعت سازه»1384 ،
همكاری در تهیه جزوه آموزشی «آشنائی با فرآیند جوشكاری و بازرسی جوش در ساختمان» برای سازمان نظام
مهندسی استان تهران1386-85 ،
تألیف کتاب «طراحی ساختمانهای فوالدی -جلد اول» با همكاری دکتر ثنائی ،مهر  ،1389چاپ دوم ،ویرایش دوم
تالیف سری کتابهای «طرح لرزهای سازههای فوالدی»( 1394 ،در دست چاپ)
ویرایش و تدوین مجوعه مقاالت «دومین ،سومین ،چهارمین ،پنجمین و ششمین کنفرانس ملی سازه و فوالد»1390 ،
تاکنون
ترجمه کتاب «استاندارد  ،AWS D1.8جوش در مناطق لرزهخیز» با همكاری مهندس رضا حسینزاده ،انتشارات
سیمای دانش ،دی ماه 1392
نشریهی تخصصی کمیتهی تحقیق اتصاالت پیچ و مهرهی انجمن سازههای فوالدی ایران ،نشریهی شمارهی  ،1با عنوان
«بررسی و مقایسهی استانداردهای پیچ و مهره در حوزه سازههای فوالدی»1393 ،
نشریهی تخصصی کمیتهی تحقیق اتصاالت پیچ و مهرهی انجمن سازههای فوالدی ایران ،نشریهی شمارهی  ،2با عنوان
«استاندارد مشخصات پیچهای فوالدی پرمقاومت ،رده  9.10و  3.9.10برای اتصالهای سازههای فوالدی»1394 ،
تألیف و ترجمه کتاب «اتصاالت پیشپذیرفته در قابهای خمشی ویژه و متوسط در کاربردهای لرزهای» ،انتشارات
سروش دانش1394 ،
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کنفرانسهای ملی
 محمد قاسم وتر ،ابراهیم رشیدیفر ،علیرضا رضائیان« ،رفتار لرزهای ساختمانهای روستایی بر پیهای غلتكی» ،کنفرانس یادواره
زلزله بم ،کرمان ،ایران 1384،

 محمد قاسم وتر ،سید محمد محمدی ،علیرضا رضائیان« ،مقایسه رفتار لرزه ای و هزینههای اقتصادی در به کارگیری فوالدهای
 ST-37با  ST-52در صنعت ساختمان» ،اولین همایش کاربرد فوالدهای پرمقاومت در صنعت سازه1384 ،

 محمد قاسم وتر ،علیرضا رضائیان« ،معرفی مهاربندی های مقاوم در برابر کمانش ،و بررسی رفتار لرزهای و کاربرد آنها در
مقاومسازی بر اساس مطالعات آزمایشگاهی» ،همایش تكنولوژیهای نوین بهسازی لرزهای ،تهران ،ایران 1385 ،

 محمد قاسم وتر ،علیرضا رضائیان ،نوشین رضوی« ،تأثیر لرزهای و ارزیابی عملكرد پلكان در قابهای خمشی فوالدی ویژه»،
اولین کنفرانس ملی سازه و فوالد ،تهران ،ایران1389 ،

 محمود نادری ،علیرضا رضائیان ،مریم تنورساز« ،مقایسه رفتار مهاربندهای واگرا و مقاوم در برابر کمانش با استفاده از تحلیلهای
غیرخطی و ارزیابی آنها بوسیله شاخص خرابی» ،اولین کنفرانس ملی سازه و فوالد ،تهران ،ایران.1389 ،
 محسنعلی شایانفر ،علیرضا رضائیان ،علی زنگنه« ،بررسی رفتار لرزهای قابهای مهاربندی شده واگرا با طول پیوند متغیر در
ارتفاع طراحی شده بر اساس روش  ،»PBPDاولین کنفرانس ملی سازه و فوالد ،تهران ،ایران1389 ،

 علیرضا رضائیان ،امین جاهدی دلیوند« ،بررسی تحلیلی بهبود رفتار لرزهای پیوندهای ساختهشده از مقطع النه زنبوری در
قابهای با مهاربندی برون محور» ،ارائهی شفاهی ،دومین کنفرانس ملی سازه و فوالد ،تهران ،ایران1390 ،
 علیرضا رضائیان ،محسنعلی شایانفر ،حسین خالوئینژاد« ،بررسی رفتار لرزهای قابهای خمشی در ساختمانهای فوالدی
نامنظم در ارتفاع در حوزههای نزدیک و دور از گسل» ،دومین کنفرانس ملی سازه و فوالد ،تهران ،ایران1390 ،
 علیرضا رضائیان ،فرزانه حامدی ،احسان موبدی« ،اثرات حرکت گهوارهای به سبب تسلیم شدن کف ستونها بر روی پاسخ
سازههای فوالدی» ،ارائهی شفاهی ،دومین کنفرانس ملی سازه و فوالد ،تهران ،ایران1390 ،

 علیرضا رضائیان ،محسنعلی شایانفر ،واحد نورزاده« ،شاخص خرابی قابهای بتنی قبل و بعد از بهسازی لرزهای» ،اولین کنفرانس
ملی بتن ایران ،کرمان ،ایران1391 ،
 علیرضا رضائیان ،مجید جمال امیدی ،فرهاد و فرهاد شهیدی «بررسی رفتار لرزهای اتصال خمشی  CONXLبا جزئیات جدید
تحت بارگذاری» ،ارائهی شفاهی ،دومین کنفرانس ملی سازه و فوالد ،تهران ،ایران 1390 ،
 علیرضا رضائیان ،مجید جمال امیدی ،فرهود و فرهاد شهیدی امام جمعه« ،بررسی رفتار لرز ه ای اتصال خمشی  CONXبا
تغییر آرایش پیچها تحت بارگذاری چرخهای» ،سومین کنفرانس ملی سازه و فوالد ،تهران ،ایران1391 ،
 علیرضا رضائیان ،محمد علی کافی ،فرزاد بحری« ،اثر اصطكاک دینامیكی سرعت بستن پیچهای پرمقاومت بر نیروی
پیشتنیدگی پیچها» ،ارائهی شفاهی ،سومین کنفرانس ملی سازه و فوالد ،تهران ،ایران1391 ،
علیرضا رضائیان ،مجید جمال امیدی ،سید میثم محمودمنش «بررسی توزیع نیرو در صفحههای اتصال با حالتهای خاص»،
سومین کنفرانس ملی سازه و فوالد ،تهران ،ایران1391 ،
علیرضا رضائیان ،محسنعلی شایانفر ،حسین دروار« ،بررسی بهسازی لرزهای ساختمانهای بتنی موجود با استفاده از مهاربندهای
واگرا با پیوند قائم جفت» ،سومین کنفرانس ملی سازه و فوالد ،تهران ،ایران1391 ،
 علیرضا رضائیان ،محسنعلی شایانفر ،آرش افتخاری« ،بررسی بهسازی لرزهای قابهای خمشی بتنی با عضو مهاری ضربدری
دارای فیوز» ،سومین کنفرانس ملی سازه و فوالد ،تهران ،ایران1391 ،
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،» «ارائهی جزئیات مقاومسازی برای تیرهای زنبوری در قابهای مهاربندی شدهی واگرا، امین جاهدی دلیوند، علیرضا رضائیان
1391 ، ایران، تهران، سومین کنفرانس ملی سازه و فوالد،ارائهی شفاهی
 «بررسی آزمایشگاهی روش کنترل گشتاور در بازرسی میزان پیشتنیدگی، فرزاد بحری، محمدعلی کافی، علیرضا رضائیان
1392 ، ایران، تهران، چهارمین کنفرانس ملی سازه و فوالد، ارائهی شفاهی،»پیچهای پر مقاومت در اتصاالت اصطكاکی
 «الزامات مرتبط با مشخصات فوالد و جوش در طراحی و ساخت سازههای، علیرضا رضائیان، مهسا غالم برگانی، فرشیدمالک
1392 ، ایران، تهران، چهارمین کنفرانس ملی سازه و فوالد،»مقاوم به زلزله

FEMA  شكل با توجه به دستورالعملX «عملكرد قاب مهاربندیشده واگرا با پیكربندی، علیرضا رضائیان،احسان تیموریان مطلق

1392 ، ایران، تهران، چهارمین کنفرانس ملی سازه و فوالد،» P695
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مدرس مدعو در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان «طراحی سازههای فوالدی پیشرفته»1388 ،
مدرس کارگاههای آموزشی «طراحی جوش» و «ضوابط لرزهای ساختمانهای فوالدی در مناطق لرزهخیز» در اولین
همایش بین المللی جوش و روشهای اتصال1388 ،
مدرس کارگاه ویژه با موضوع «طرح لرزهای بر اساس عملكرد ،ایدههای نوین در قابهای مهاربندیشده واگرا،
مقاومسازی اتصاالت جوشی متداول» ،به همراه دکتر محمدقاسم وتر و دکتر علی مزروعی ،اولین کنفرانس ملی سازه
و فوالد1389 ،
مدرس کارگاه آموزشی «طرح لرزهای سازههای فوالدی» مشترک بین دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز و مؤسسه
آموزش مهندسی دانش و فن جاویدان1389 ،
مدرس چهار دوره آموزشی «طراحی سازه های فوالدی به روش حدی» موسسه آموزش مهندسی دانش و فن جاویدان،
 1390تاکنون
مدرس دو دوره آموزشی «طراحی لرزهای سازههای فوالدی به روش حدی» موسسه آموزش مهندسی دانش و فن
جاویدان 1390 ،تاکنون
مدرس دوره آموزشی «طراحی لرزهای سازه های فوالدی به روش حدی» « ،اثر دینامیكی بار باد و زلزله» و «نظارت و
کنترل اتصاالت در سازههای فوالدی» در مرکز تحقیقات ساختمان و مسكن ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر عباس،
نظام مهندسی استان مرکزی ،نظام مهندسی استان سمنان ،نظام مهندسی استان گلستان ،پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران ،دانشگاه علم و فرهنگ و جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران  1390تاکنون
مدرس مشترک کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول نام گذاری ،انتخاب و کنترل کیفی فوالدهای ساختمانی» در دومین
کنفرانس ملی سازه و فوالد1390 ،
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-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29

مدرس دوره با عنوان «نظارت سازههای فوالدی با رویكرد ویژه به طرح لرزه ای (سیستم مهاربندی)» ،انجمن سازههای
فوالدی ایران1390 ،
مدرس کارگاههای«آشنایی با پیچ و مهره ساختمانی و نكتههای طرح و ساخت مهاربندهای فوالدی» در انجمن انبوه
سازان مسكن1391،
مدرس کارگاه آموزشی با عنوان «الزامات تكمیلی مقاومت به زلزله در جوشكاری ساختمان» ،به همراه دکتر فرشید
مالک ،سومین کنفرانس ملی سازه و فوالد1391 ،
مدرس مدعو در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز «طراحی سازههای مقاوم در برابر زلزله» 1391
مدرس دوره بینالمللی «مهندسی جوش»  1389تاکنون
مدرس همایش آموزشی «بازرسی سازههای فوالدی» در پژوهشگاه استاندارد برای مرکز ملی تأیید صالحیت ایران،
1392
مدرس دوره آموزشی «طراحی سازههای فوالدی به روش حدی» در مهندسین مشاور ناموران1392 ،
مدرس دوره آموزشی «طراحی سازههای فوالدی به روش حدی» در نظام مهندسی استان تهران (معاونت خدمات فنی
و مهندسی)1392 ،
مدرس دوره آموزشی «طراحی سازه های فوالدی به روش حدی» در کانون مهندسین کرج1393 ،
مدرس دوره آموزشی «طراحی سازه های فوالدی به روش حدی» در کانون مهندسین آمل1393 ،
مدرس دوره آموزشی «نظارت سازه های فوالدی» در نظام مهندسی استان تهران (معاونت خدمات فنی و مهندسی)،
1393
مدرس کارگاه آموزشی با عنوان «اتصاالت پیشپذیرفته در قابهای خمشی ویژه و متوسط» ،ششمین کنفرانس ملی
سازه و فوالد1394 ،

پایاننامه (مشاوره و راهنمائی)
پایاننامههای به اتمام رسیده (مشاوره)
ردیف

عنوان

1

بهینهسازی رفتار مهاربندهای واگرا با دکتر فرزانه حامدی
پیوند قائم به منظور حداکثر استهالک
انرژی لرزهای

سینا طاهرخانی

2

بررسی بهبود رفتار لرزهای قاب مهاربندی دکتر ایزدی فر
شده هم مرکز با استفاده از المان فیوز در
اعضای مهاری

سیاک شریفی

بین المللی امام خمینی

3

ارزیابی شاخص آسیبپذیری قابهای دکتر محمود نادری
خمشی قبل و بعد از بهسازی لرزهای

مریم تنورساز

بین المللی امام خمینی

4

بررسی و مقایسه روشهای ارزیابی سریع دکتر محمود نادری
لرزهای در آئیننامههای مختلف

الهه مدیحی فر

بین المللی امام خمینی

5

استاد راهنما

مطالعه عددی رفتار لرزهای قاب های دکتر
مهاربندی شده خارج از مرکز با پیوند قائم شایانفر
مرکب

دانشجو

دانشگاه
بین المللی امام خمینی

محسنعلی عادل فراز

آزاد اسالمی تاکستان

خالصه سوابق علیرضا رضائیان

استاد راهنما

دانشجو

ردیف

عنوان

6

طرح لرزهای بر اساس عملكرد قابهای دکتر
مهاربندی شده واگرا با پیوند قائم با شایانفر
استفاده از جابجائی هدف و مكانیزم تسلیم

7

بررسی تأثیر پلكان در رفتار لرزهای دکتر محمد قاسم وتر نوشین رضوی
قابهای خمشی فوالدی

8

ارزیابی ساختمانها با حرکت گهوارهای دکتر فرزانه حامدی
پای ستون

احسان موبدی

9

بررسی تأثیر پلكان در رفتار لرزهای دکتر محمد قاسم وتر زینب زینلپور
قابهای خمشی بتنی

محسنعلی علی زنگنه

دانشگاه
علم و صنعت ایران

آزاد اسالمی یزد
بین المللی امام خمینی
آزاد اسالمی یزد

10

بررسی ظرفیت فروریختن ساختمانها در دکتر
شایانفر
زلزله بر مبنای عملكرد

محسنعلی هادی حیدری

علم و صنعت ایران

11

بررسی رفتار لرزهای قابهای خمشی در دکتر
ساختمانهای فوالدی نامنظم در ارتفاع در شایانفر
حوزههای نزدیک و دور از گسل

محسنعلی حسن خالویی

آزاد اسالمی بندرعباس

12

ارزیابی شاخص آسیبپذیری قابهای دکتر
خمشی بتنی قبل و بعد از بهسازی لرزهای شایانفر

محسنعلی .واحد نورزاد

آزاد اسالمی تاکستان

13

مطالعه آزمایشگاهی مهاربندهای مقاوم در دکتر پیمان همامی
برابر کمانش با پانلهای پیشساخته بتنی
و بست های پیشکشیده

کیوان خورشید

تربیت معلم تهران

14

بررسی دیوار برشی فوالدی با اتصاالت دکتر
گیردار بر اساس روش طراحی پالستیک بر شایانفر
اساس عملكرد

محسنعلی علی کوهرخی

علم و صنعت ایران

15

بررسی مقاومسازی لرزهای ساختمانهای دکتر
بتنی با استفاده از قابهای مهاربندی شده شایانفر
واگرا با پیوند قائم جفت

محسنعلی حسین دروار

علم و صنعت ایران

16

بررسی توزیع نیرو در صفحههای اتصال دکتر مجید جمال محمود منش
امیدی
عضوهای مهاری با حاالت خاص

دانشگاه آزاد بوشهر

17

ارزیابی شكلپذیری اتصاالت تیر به ستون دکتر
شایانفر
بتنی مسلح شده با فوالدهای پرمقاومت

18

بررسی توزیع برش پایه در ارتفاع دکتر مجید صارقآذر
ساختمان بر عملكرد قاب مهاربندی واگرا
با پیوند قائم با توجه به دستورالعمل
FEMA P695
عبدالرضا آرمین اصالنی
مقایسه تأثیر تفاوتهای بین دو آییننامه دکتر
 ASCE 41-06و  FEMA356بر روی سروقد مقدم
مقادیر بر آورد شده برخی از پارامترهای
لرزهای ساختمانهای نامنظم بتنی

18

محسنعلی احمد جوزدانی
احسان تیموریان

علم و صنعت ایران
دانشگاه تهران

آزاد اسالمی علوم تحقیقات

19

کنترل  %25قابهای خمشی در سیستم دکتر نادر فنائی
دوگانه

ستاره سهرابی

دانشگاه خواجه نصیر

20

بررسی امكان حذف ورقهای پیوستگی در دکتر نادر فنائی
اتصال صلب تیر  Iشكل به ستون قوطی

ابراهیم جهان بختی

دانشگاه خواجه نصیر
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استاد راهنما

ردیف

عنوان

21

ارزیابی روش تحلیل مستقیم در طراحی دکتر
شایانفر
سازههای سنگین نفتی

دانشجو

محسنعلی پارسا جلوخانی

دانشگاه
علم و صنعت ایران

پایاننامههای در حال انجام (مشاوره)
استاد راهنما

دانشجو

دانشگاه

ردیف

عنوان

دانشگاه تهران

1

بررسی اثر انعطافپذیری اتصاالت پای دکتر مجید صادقآذر
ستون

نیلوفر بهبود

2

بررسی امكان حذف تكیهگاه جانبی دکتر نادر فنائی
تكمیلی برای تیرهای با جان جفت در
قابهای خمشی متوسط و ویژه

حمیدرضا
مقامی

قائم دانشگاه خواجه نصیر

پایاننامههای به اتمام رسیده (راهنما)
استاد راهنما

دانشجو

ردیف

عنوان

1

گسترش منحنی رفتاری در تیر پیوند قائم دکتر
شایانفر
مرکب

2

بررسی و مقایسه اتصال گیردار تیر به دکتر مجید جمال فرهود شهیدی
ستون قوطی  con-texبا جزئیات معمول امیدی

محسنعلی مریم یزدانی

3

بررسی بهبود رفتار لرزهای پیوندهای دکتر
ساخته شده از مقطع النه زنبوری در شایانفر
قابهای با مهاربندی برون محور

4

تأثیر پلكان معمول در رفتار لرزهای دکتر علی مزروعی
قابهای خمشی معمولی و متوسط
فوالدی

دانشگاه
آزاد اسالمی تاکستان
آزاد اسالمی تاکستان

محسنعلی امین جاهدی

آزاد اسالمی تاکستان

مهران صابری

آزاد اسالمی تاکستان

محسنعلی آرش افتخاری

آزاد اسالمی تاکستان

5

بررسی بهسازی لرزهای قاب های خمشی دکتر
بتنی با عضوهای مهاری صرفاً کششی و شایانفر
مهاری دارای فیوز

6

بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای پیوند دکتر محمد قاسم وتر یزدان صحاب علی آزاد اسالمی تاکستان
نظری
زنبوری

7
8

اثر پوششهای مختلف پیچهای پرمقاومت دکتر محمدعلی کافی فرزاد بحری
(استاد راهنما)
در پیچ تنیدگی اتصالت اصطكاکی
انتخاب سیستم نوین ساختمانی بهینه از
بین  4سیستم نوین ساختمانی با استفاده
از روشهای تصمیمگیری چند معیاره با
تاکید بر  3روش  SAW ،AHPو

-

دانشگاه سراسری سمنان

سید امیر حسین دانشگاه آزاد کرج
حسینی

TOPSIS

9

بررسی رفتار تخریب عرشه پل کامپوزیتی دکتر مجید جمال رضا حسینی
پلیمری تقویت شده با الیاف ( )FRPتحت امیدی
شرایط بارگذاری خمشی

آزاد اسالمی تاکستان

خالصه سوابق علیرضا رضائیان

استاد راهنما

دانشجو

دانشگاه

ردیف

عنوان

10

بررسی شكلپذیری اتصال صلب در تیر با دکتر مجید جمال علیرضا کالرستاقی دانشگاه آزاد تاکستان
نژاد
امیدی
جان موجدار

11

بررسی مقایسهای ساختار قراردادهای دکتر جواد حداد
طرح و ساخت عمرانی در ایران و EPCT
فیدیک

محسن ابراهیم پور

دانشگاه آزاد کرج

12

بررسی رویكرد برد-برد در مدیریت دکتر جواد حداد
ادعاهای قراردادهای طرح عمرانی و
صنعتی

علیرضا جوادی دها

دانشگاه آزاد کرج

13

بررسی تأثیر هیاتهای حل اختالف دکتر جواد حداد
( )DRBدر پروژههای عمرانی و صنعتی

علی اکبر رستگار دانشگاه آزاد کرج
خرمی

14

بررسی تغییرات نظام سازمانی مدیریت و دکتر جواد حداد
برنامهریزی ایران و از طرف آن در اجرای
طرح های عمرانی

سید علی حسینی

دانشگاه آزاد کرج

15

تحلیل عددی بادبند کمانش ناپذیر با دکتر پیمان همامی
پوسته پیشساخته و بستهای پیش
کشیده

امیر شایان صالحی

دانشگاه آزاد تاکستان

16

بررسی روشهای حل و فصل دعاوی در
پروژههای داخلی و بینالمللی عمرانی و
صنعتی

-

هدیه دامغانی

دانشگاه آزاد کرج

17

مطالعه و پیشنهاد ساختار موافقتنامه
مشارکت در پروژههای عمرانی برای
شرکتهای مهندسی مشاور در ایران بر
اساس استانداردهای بینالمللی

-

فتح الهی

دانشگاه آزاد کرج

پایاننامههای در حال انجام (راهنما)
استاد راهنما

ردیف

عنوان

1

بررسی و کاهش ریسکها در پروژههای دکتر حداد
عمرانی و صنعتی با استفاده از سیستم
فازی و روش ترکیبی  AHPو TOPSIS

دانشجو

دانشگاه

امیر بخشی

دانشگاه آزاد کرج

عضویت
-1
-2
-3
-4
-5

عضو هیأت مؤسس «انجمن علمی سازههای فوالدی ایران» ،سال 1380تاکنون
عضو هیأت مدیره «انجمن علمی سازههای فوالدی ایران» ،سال 1380تا  1391و از سال  1395تاکنون
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران با صالحیت پایه  1محاسب 2 ،مجری و آموزش
عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد «تیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان»( 1388 ،چاپ شده)
عضو کمیته «انتخاب طرح برتر سازه فوالدی کشور» 1389 ،تاکنون
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-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22

عضو کمیته برگزاری و دبیر «اولین ،دومین و سومین دوره مسابقه دانشجویی پل فوالدی کشور» 1390 ،تا 1392
عضو هیأت مؤسسین و بازرس «انجمن علمی مهندسی پل ایران» 1390 ،تاکنون
رئیس «کمیته شبیهسازی سازهها» 1390 ،تا 1392
رئیس «کمیته تحقیق و توسعه اتصاالت پیچ و مهرهای» 1391 ،تاکنون
عضو کمیته فنی متناظر استاندارد سازی فوالد (سازمان ملی استاندارد) 1391 ،تاکنون
دبیر و عضو کمیته «انتخاب چهره برجسته فوالدی» 1391 ،تاکنون
دبیر «اولین و دومین دوره مسابقات ملی برنامه نویسی و شبیهسازی سازهها» ،تهران 1391،و 1392
دبیر «اولین و دومین دوره مسابقات ملی عكس در حوزه سازههای فوالدی» ،تهران  1391،و 1392
بازرس اصلی «انجمن علمی سازه های فوالدی ایران» ،سال 1391تا 1394
عضو گروه کنترل سازه و نقشه سازمان نظام مهندسی استان تهران 1391 ،تا 1393
دبیر تدوین استاندارد «ساخت و برپایی سازههای فوالدی»( 1391 ،در دست تهیه)
مشاور هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سازههای فوالدی استان تهران 1392،تاکنون
عضو انجمن ساخت سازههای فوالدی آمریكا ()AISC
عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد «پروفیلهای فوالدی پروفیل سرد شكل داده شده–  Zویژگیها»( 1392 ،چاپ
شده)
نائب رئیس کمیته فنی متناظر طراحی بنیادی سازهها (سازمان ملی استاندارد)1393 ،
بازرس سازه فوالدی تأیید صالحیت شده توسط CISC
رئیس کمیته فنی متناطر ساخت و برپایی سازههای فوالدی و آلومینیومی (سازمان ملی استاندارد)1395 ،

نرمافزار
Microsoft Word Document, Microsoft PowerPoint Presentation, Microsoft Excel
Adobe Photoshop, AutoCAD
SAP 2000, ETABSE, SAFE
ANSYS, PERFORME-3D
ABAQUS







