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طرح پژوهشی
.1392 ،یک روش جدید در تحلیل غیر خطی خرپاهای فضایی
1392 ،fibارزیابی احتماالتی تیرهای بتنی تقویت شده با الیاف کربن براساس آیین نامه
1397 ،شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ایمنی پلها با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره
1400،ارزیابی علل موانع صنعتی سازی ساختمانها با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره
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تجربه تدریس
.1تدریس دروس طراحی سازه های فوالدی()1و(، )2پروژ ه سازه های فوالدی در مقطع کارشناسی عمرا ن و سازه های نو
در مقطع کارشناسی ارشد
 ..2تدریس درس تحلیل سازه های پیشرفته  ،روش ساخت ومدیریت نگهداری پروژه های عمرانی
 .3تدریس دروس طراحی ساختمانها ی بنایی در مقطع کارشناسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان.
.4تدریس دروس متره وبرآورد-روشهای اجرایی ساختمان در دانشگاه کرمان.
. 5تدریس دروس کارشناسی مهندسی عمران در مجتمع آموزش عالی بم.

راهنمایی پایان نامه ها دوره کارشناسی ارشد
بهرامی ،سجاد .1396 .استفاده از تکنیک ناب در جهت بهبود عملکرد پروژه های پل سازی به روش( AHPمطالعه موردی :
پروژه های پل سازی شهری استان کرمان) .پایاننامه کارشناسی ارشد.
مریدی ،حمیدرضا .1396 .اولویت بندی خطرات ناشی از گودبرداری برای ساختمان های مجاور با روش تصمیم گیری چند
معیاره  AHP.پایاننامه کارشناسی ارشد..
محمدی صابر ،محمد .1396 .مدیریت ریسک و پدافند غیرعامل در پروژه های عمرانی شهرکرمان .پایاننامه کارشناسی
ارشد.
چترآذر ،مصطفی .1395 .آنالیز لرزه ای دیوارهای برشی فوالدی تقویت شده توسط الیاف  FRPبا استفاده از روش اجزای
محدود .پایاننامه کارشناسی ارشد.
خاشی ،وحید .1395 .بهینه سازی تقویت اتصال تیر و ستون بتنی توسط  FRPو بررسی رفتار برشی اتصال تحت زمین لرزه.
پایاننامه کارشناسی ارشد.
دلفاردی ،ولی .1395 .بررسی رفتار سازه های بتنی دارای ستونکوتاه ناشی از دیوارهای پرکننده با استفاده از تحلیل پوش
آور .پایاننامه کارشناسی ارشد.
شیردل افوسی ،روح اهلل .1395 .ارزیابی شاخص اسیب پذیری قاب های خمشی بتنی تقویت شده با مهاربندهای فوالدی.
پایاننامه کارشناسی ارشد.
قادری رمازی ،عباس .1395 .ارزیابی احتماالتی تیرهای بتنی تقویتشده با الیاف پلیمری  FRPتحت اثر خمش .پایاننامه
کارشناسی ارشد.
عثمانلو ،علی .1394 .تحلیل قابلیت اعتماد تیرهای بتن مسلح تحت اثر خوردگی .پایاننامه کارشناسی ارشد.
سلیمانی دامنه ،اسحاق .1394 .کارایی روشهای تقویت قابهای فوالدی در برابر زلزله براساس پریودارتعاش طبیعی .پایاننامه
کارشناسی ارشد.
زارعی کردشولی ،احمدرضا .1393 .مدل های قابلیت اعتماد برای ستون بتنی دایره ای بر اساس آیین نامه آبا (آیین نامه بتن
ایران) .پایاننامه کارشناسی ارشد.
نسبتپور موالیی ،امین .1394 .بررسی و مقایسه طراحی لرزهای قابهای ویژه فوالدی طرح شده بر اساس عملکرد نسبت به
آییننامه  .2800پایاننامه کارشناسی ارشد.
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مهارت در کامپیوتر
FERUM (Finite Element Reliability Using Matlab),
)Civil Engineering Software Packages (SAP2000, ETABS2000, SAFE, AutoCAD

)Microsoft Office XP, 7 (Excel, Word, Power Point
Programming Skills in: MATLAB, FORTRAN90






مهارت در زبان

موفقیت در آزمون TOLIMOدر سال  1388جهت ورود به مقطع دکتری

عضویتها و شرکت در دوره ها
 .1عضو بسیج مهندسین از سال 1384تا 1386و عضو فعال بسیج اساتید از سال  1386تا کنون.
.2عضو انجمن بتن ایران از سال  1387تاکنون.
.3شرکت د ر دوره های مرکز مطالعات وآموزش نیروی انسانی (اصول وفلسفه تعلیم وتربیت -بهینه سازی روابط انسانی در
دانشگاه-مدیریت خالق-رسانه ها و وسایل آموزشی-کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسالمی-ارتباط چهره به چهره -
ارزشیابی واندازه گیری پیشرفت تحصیلی)
.4شرکت در دوره های آموزشی مهندسی (جایگاه مهندسان در تولید ساختمان-مقاوم سازی وتجربیات زلزله های گذشته-
مصالح وفناوریهای نوین ساختمان-تحلیل دینامیکی در اثر باد وزلزله-مبانی گودبرداری وسازه های نگهبان)
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