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استاد نمونه کشوری (سال )1399



استاد ممتاز دانشگاه سمنان



رئيس دانشگاه سمنان ()13۸۵ -1393



رئيس دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان ()13۷9-13۸1

 عضو هيئت علمی دانشگاه سمنان ( – 13۶9ادامه دارد)


رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان ()13۸۲-13۸۵



عضو قطب علمی مهندسی و مديريت زيرساختهای عمرانی دانشگاه تهران ( – 13۸9ادامه دارد)



عضو وابسته کميته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان با عنوان طرح و اجرای ساختمانهای بتنآرمه ( – 1393ادامه
دارد)



عضو کميته دائمی بازنگری آئيننامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ايران (استاندارد  – 139۸( )۲۸00ادامه دارد)



عضو کميته دائمی بازنگری آئيننامه بتن ايران (آبا) ( – 139۲ادامه دارد)



سردبير مجله انگليسی علمی– پژوهشی بهسازی در مهندسی عمران
))Editor in Chief of Journal of Rehabilitation in Civil Engineering



رئيس ششمين کنگره ملی مهندسی عمران (ارديبهشت )1391

 رئيس هيئت مميزه دانشگاه سمنان ()13۸۶-1393

 عضو هيئت مميزه دانشگاه صنعتی بابل ( -13۸9ادامه دارد)
 عضو هيئت مميزه دانشگاه سمنان ( – 139۴ادامه دارد)
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 عضو هيئت اجرايی جذب دانشگاه سمنان ( – 139۴ادامه دارد)
 عضو هيئت امنای کنگرههای مهندسی عمران ( – 13۷۸ادامه دارد)
 دبيرهيات امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی ( )13۸۵- 1393و ( 139۷تا به حال)
 عضو هيئتامنای صندوق نوآوری و شکوفايی کشور ()1391-1393
 رئيس دانشگاه دولتی منتخب استان سمنان ()13۸۷-1393

 رئيس کانون هماهنگی دانش و صنعت گچ و نمك کشور ()13۸9-1393
 عضو هيئتامنای بنياد خيرين دانشگاه سمنان

 رئيس کميته آمايش آموزش عالی استان سمنان ()13۸9 -139۲
 عضو انجمن بتن آمريکا )(ACI

 عضو اصلی انجمن بتن ايران و مدرس انجمن
 عضو اصلی انجمن مهندسی زلزله ايران

 عضو هيئت مؤسس انجمن علمی بتن ايران
 عضو اصلی انجمن علمی سازههای سبك ايران

 عضو اصلی انجمن مهندسين عمران ايران و نماينده انجمن در استان سمنان
 عضو هيئتامنای منطقه سه فناوری کشور()1391-1393

 عضو هيئت مؤسس انجمن علمی فناوریهای پيشرفته در مهندسی عمران
 رئيس کميسيون تخصصی عمران هيئت مميزه دانشگاه سمنان ( – 139۶ادامه دارد)
 عضو شورای سياست گذاری دانشگاه فرزانگان سمنان
 عضو هيئت امنای موسسه نيکوکاران راه آسمان

 رئيس هيئت مديره انجمن دوستداران ميراث فرهنگی و طبيعی سمنان
 عضو هيئت مديره انجمن مردمی حاميان توسعه فرودگاه سمنان
 عضو هيئت امنا و موسس کانون خيرين کارآفرين و اشتغال
 مدرس دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان (استان سمنان ،تهران ،اصفهان ،فارس ،خراسان رضوی ،البرز،
گلستان و )...
 مدرس انجمن بتن ايران

 نماينده انجمن مهندسين عمران ايران در استان سمنان
زمینههای تحقیقاتی:


سازههای بتنآرمه



آناليز غيرخطی سازههای بتنآرمه به کمك روش اجزا محدود



سازههای بلند (آناليز و طراحی)



سازههای مرکب



بتنهای اليافی توانمند )(HPFRC



کاربرد کامپوزيتهای  FRPدر بتنآرمه



مقاومسازی و بهسازی لرزهای (سازه های موجود و آسيبديده)



انهدام پيشرونده

عناوین مورد تدریس:



سازههای بتنآرمه ( 1و  ۲و پروژه بتن)
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بتن پيشرفته



سازههای بلند



مقاومسازی و بهسازی لرزه ای سازه های موجود



طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله



بارگذاری سازهها و سيستمهای باربر



مقاومت مصالح



ترميم ساختمانها

بعضی از افتخارات کسبشده:



استاد نمونه کشوری سال 1399



نخستين استاد ممتاز دانشگاه سمنان و استان سمنان ،سال 139۸



پژوهشگر برتر سازمان نظام مهندسی کشور سال 139۲



پژوهشگر برگزيده دانشگاه سمنان در هفتمين جشنواره پژوهش و فناوری کشور (سال )13۸۵



پژوهشگر برگزيده دانشگاه سمنان در حوزه تأليف و تجديد چاپ کتاب (سال )13۸9



استاد و مدرس نمونه دانشگاه سمنان (سال  13۷9و  13۸۷و )13۸9



پژوهشگر برتر دانشگاه سمنان (سالهای )139۸،139۶،139۴ ،139۲ ،13۸۶ ،13۸۵ ،13۸3،13۸0



پژوهشگر برتر استان سمنان (سال )139۴



فناور برتر دانشگاه سمنان (سال (1391



مؤلف مقاله برتر سال ۲010م توسط انتشارات جان وايلی
Outstanding paper, Paper of the Year for 2010, (Honored by John Wiley & Sons, Inc.)," Finite
element analysis and seismic rehabilitation of a 1000-year-old heritage listed tall masonry
mosque". Journal of the Structural Design of Tall and Special Buildings. DOI:
10.1002/tal.599, 2010”.

 مؤلف کتاب برگزيده استان سمنان در سال ( 13۸۷کتاب آناليز و طراحی ديوارهای برشی)

 مؤلف کتاب برگزيده استان سمنان در سال ( 13۸۸کتاب تحليل غيرخطی سازههای بتنآرمه به کمك روش اجزا محدود)


رئيس و مدير نمونه دانشگاههای سراسر کشور و دريافت لوح تقدير از وزير علوم ،تحقيقات و فناوری ،سال 13۸۸



رئيس دانشگاه برگزيده در سومين جشنواره ملی حرکت و دريافت لوح تقدير از وزير علوم ،تحقيقات و فناوری ،سال 13۸9



مدير نمونه دستگاههای اجرايی استان سمنان ،سال 13۸۸

اختراعات ثبت شده:






ثبت اختراع با عنوان"دستگاه اعمال ميدان مغناطيسی با شدت های مختلف بر نمونه های بتنی استاندارد" و دارای تائيديه
اداره کل مالکيت صنعتی ،همکاران :اميد رضايی فر ،محمد حج فروش و مجيد طاهری ،سال .1۴00
ثبت اختراع با عنوان"سيستم سازه ای شبکه شش ضلعی هگزاگريد" و دارای تائيديه اداره کل مالکيت صنعتی ،همکاران :نيلوفر
مشهدی علی ،سال 139۶
ثبت اختراع با عنوان “ دستگاه آزمايش خستگی (کششی-فشاری) وصله مکانيکی آرماتورها مطابق  "ASTM "A1034و
دارای تائيديه اداره کل مالکيت صنعتی ،همکاران :هادی شيرين سخن ،سال .139۵
ثبت اختراع با عنوان “فيوز کمانش ناپذير کامپوزيتی سازه ای با ظرفيت کششی و فشاری متفاوت" و دارای تائيديه اداره کل
مالکيت صنعتی کشور ،همکاران :محمدعلی کافی  -مسعود محمدی ،سال .139۵
ثبت اختراع با عنوان “ بهينه سازی تمام خودکار پل جعبه ای پس کشيده بوسيله الگريتم ژنتيك” به شماره ثبت ۸۷۷3۶
(پارک علم وفناوری دانشگاه سمنان) و دارای تائيديه علمی سازمان پژوهش های علمی وصنعتی کشور ،همکاران :حسين
نادرپور و ماشااهلل عرب نائينی ،سال 139۵
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ثبت اختراع با عنوان “ساخت طوقه و دستك فلزی برای مقاوم سازی ساختمانهای بتنی” به شماره ثبت ( 3۸9110۷۸۵پارک
علم وفناوری دانشگاه سمنان) و دارای تائيديه علمی سازمان پژوهش های علمی وصنعتی کشور ،همکاران :محمد بزاز ،محمد
علی کافی ،سال 13۸9
ثبت اختراع “ساخت طوقه و دستك فلزی برای مقاومسازی ساختمانهای بتنی“ دارای تائيديه علمی سازمان پژوهشهای
علمی صنعتی کشور – همکاران  :دکتر محمدکاظم شربتدار ،ابراهيم امامی ،سال 13۸۸
ثبت اختراع “مدل سازی و تحليل حلقه فوالدی تعبيه شده در مهاربند دروازه ای با هدف افزايش شکل پذيری مهاربند“ دارای
تائيديه علمی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی کشور – همکاران  :دکتر محمد بزاز ،محمدعلی کافی و زهرا عندليب ،سال
13۸۸

کتاب های تالیف شده:



سيستم های مقاوم سازه ای در ساختمانهای بلند ،انتشارت دانشگاه سمنان ،دکتر علی خيرالدين ،سيما آرامش ،ويرايش جديد
و چاپ سوم .1۴00
ديوارهای برشی ،انتشارت دانشگاه سمنان ،دکتر علی خيرالدين ،ابراهيم امامی ،چاپ اول  ،139۵چاپ دوم .139۸

Omid Rezaifar, Ali Kheyroddin and Iman Abavisani
Smart Nanoconcretes and Cement-Based Material, Elsevier, 2020, Chapter 8.
(Prospect of magneto-electric active control for smart concrete Structures) page:215-236.






فيوز های سازه ای و مستهلك کننده های انرژی ،انتشارت سيمای دانش ،دکتر علی خيرالدين ،مهندس عليرضا صفری.139۸ ،
مقاومسازی سازههای بتنآرمه به کمك ورق و پروفيل فوالدی و کامپوزيتهای  ،FRPانتشارت دانشگاه سمنان ،دکتر علی
خيرالدين ،دکتر محمدکاظم شربتدار ،چاپ اول سال  ،139۵چاپ دوم .139۷
سيستم های مقاوم سازی در ساختمانهای بلند ،انتشارت دانشگاه سمنان ،دکتر علی خيرالدين ،سيما آرامش ،چاپ اول ،1390
چاپ دوم .139۴
بارگذاری سازهها ،انتشارات دانشگاه سمنان ،دکتر علی خيرالدين ،مسعود انواری ،چاپ اول  ،13۷9چاپ دوم  ،13۸9چاپ سوم
.139۲



تحليل غير خطی سازههای بتنآرمه به کمك روش اجزا محدود ،انتشارت دانشگاه سمنان ،دکتر علی خيرالدين ،دکتر عليرضا
مرتضائی ،چاپ اول  ،13۸۶ويرايش و چاپ دوم .1390
(به عنوان کتاب برتر سال  13۸۸دراولين جشنواره انتخاب کتاب سال دانشگاهی استان سمنان)



راهنمای تحليل غير خطی و ارزيابی عملکرد سه بعدی برنامه کامپيوتری (  ،)Version4-Perform 3Dانتشارت سيمای دانش،
حامد اسماعيلی ،دکتر علی خيرالدين ،محمد بزاز ،چاپ اول  ،1390چاپ دوم .139۲







مقاوم سازی اتصاالت دال  -ستون در دالهای تخت با استفاده از الياف مسلح پليمری ( ،)FRPانتشارات دانشگاه سمنان ،دکتر
علی خيرالدين ،پژمان به زرد.13۸9 ،
آناليز و طراحی ديوارهای برشی ،انتشارات دانشگاه سمنان ،دکتر علی خيرالدين ،چاپ اول  ،13۸۵چاپ دوم  13۸۷چاپ سوم
. 1390
( به عنوان کتاب برتر سال  13۸۷دراولين جشنواره کتاب مولفان استان سمنان)
دياگرام های نيروی محوری ،برشی و ممان خمشی ،انتشارات دانشگاه سمنان ،دکتر علی خيرالدين  ،چاپ اول  ،13۷۷چاپ
دوم .139۲
کاربرد کامپيوتر در مهندسی سازه ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران ،علی کرمی خانيکی ،علی خيرالدين ،چاپ اول ،13۶9
چاپ دوم سال .13۷1
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طرح های پژوهشی:
طرح پژوهشی بين المللی در قالب برنامه همکاریهای بينالمللی برای توسعه ی پژوهش های کاربردی ( )ICARDبا عنوان
“ راه کارهای افزايش شاخصه ی قابليت اطمينان فروريزش در طراحی و ارزيابی لرزه ای ساختمان های با مصالح بنايی” ،با همکاری
دانشگاه اسلومت نروژ ) ،(Oslo and Akershus University College of Applied Sciencesتاريخ شروع.1۴00 :




طرح پژوهشی بين المللی با عنوان “تخمين چسبندگی آرماتورهای دارای خوردگی در اعضای بتن آرمه” ،با همکاری دانشگاه
اسلومت نروژ ) ،(Oslo and Akershus University College of Applied Sciencesتاريخ شروع ،139۶ :تاريخ اتمام:
.139۷
طرح پژوهشی ملی باعنوان “بررسی رفتار وصله جوشی و مکانيکی آرماتورهای به کار رفته در اعضای خمشی و فشاری بتنآرمه”
مرکز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازی ،تاريخ شروع ،139۴ :تاريخ اتمام.139۶:



طرح پژوهشی داخلی باعنوان “بررسی آزمايشگاهی مقاوم سازی اتصاالت بتنی بادستك های فلزی” تاريخ شروع 13۸۸:خاتمه
1393



مجری طرح پژوهشی داخلی با عنوان “ ارائه روابط پيشنهادی برای قابهای خمشی بتنآرمه تقويت شده با FRPبراساس روش
حالت حدی “ همکار طرح :دکتر نادرپور ،تاريخ شروع 13۸۶ :خاتمه 1390



مجری طرح پژوهشی با عنوان “رفتار ديوارهای برشی مرکب با بادبند فلزی “ دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان در سال ،1390
همکاران طرح  :علی همتی ،م .صادقی خاتمه . 1391



طرح پژوهشی داخلی “بررسی رفتار خطی و غير خطی ديوارهای برشی مرکب“ تاريخ شروع  ،13۸1تاريخ خاتمه13۸۵ :



طرح پژوهشی داخلی”محاسبه ضريب رفتار ساختمانهای بتنآرمه تقويت شده با بادبند فلزی“ تاريخ شروع  ، 13۷9 :تاريخ
خاتمه13۸1 :





طرح پژوهشی داخلی” مقايسه رفتار ديوار برشی با بادبند فلزی و استفاده مختلط از دو سيستم در ساختمانهای بتنآرمه”
تاريخ شروع  ،13۷۶ :تاريخ خاتمه13۷9:
همکار طرح پژوهشی آقای دکتر شربتدار با عنوان “ بررسی تحليلی مقاوم سازی اتصاالت بتنی با دستکهای فلزی “ تاريخ شروع:
 13۸۸تا کنون
همکار در پروژه تحقيقاتی مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن تحت عنوان "بررسی رفتار اتصاالت پيش ساخته بتنآرمه دکتر
مصيبی و دکتر علی خيرالدين ()13۸۲

عضویت در هیئت تحریریة مجالت معتبر:



سردبير و عضو هيئت تحريرية ژورنال انگليسی:
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering
دانشگاه سمنان ،از  139۶تا کنون.



عضو هيئت تحريرية ژورنال:
)International Journal of Engineering (IJE), (in English
از سال ۲01۵تا کنون.



عضو هيئت تحريرية ژورنال:
)International Journal of Civil Engineering (SSRG-IJCE), (in English
از سال  ۲01۴تا کنون.



عضو هيئت تحريرية ژورنال:
)Journal of Engineering and Manufacturing Technology (PJEMT), (in English
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ازسال  ۲01۴تا کنون.


عضو هيئت تحريرية ژورنال:



عضو هيئت تحريرية نشريه علمی-پژوهشی مهندسی عمران ،دانشگاه فردوسی مشهد ،از تابستان  13۸۸تا کنون.

)Journal of World Architecture (PJEMT), (in English



عضو هيئت تحريرية مجلة علمی-پژوهشی تحقيقات بتن ايران ،دانشگاه گيالن و انجمن بتن ايران از سال  13۸۷تا کنون.



عضو هيات تحريريه مجله علمی-پژوهشی مدلسازی در مهندسی ،دانشگاه سمنان  ،از سال  13۸۷تا کنون.



عضو هيات تحريريه مجله علمی-پژوهشی مدلسازی در مهندسی ،دانشگاه سمنان ،از سال  13۸۷تا کنون.



مدير مسئول و عضو هيات تحريريه نشريه علمی -پژوهشی مهندسی زير ساخت های حمل و نقل ،دانشگاه سمنان ،از سال
 1393تا کنون.



مدير مسئول مجله فنی مهندسی “سرا” ،ارگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان ،از سال  ۸3الی ۸۵

سخنرانی کلیدی:





سخنران اصلی دومين همايش ملی مهندسی سازه ايران " ،کاربرد فناوری های پيشرفته درمقاوم سازی سازههای بتنآرمه،
اسفند  ،139۴دانشگاه صنعتی اميرکبير ،تهران.
سخنران اصلی سومين کنفرانس ملی فناوری های نوين صنعت ساختمان" ،مقاوم سازی سازههای بتنآرمه به کمك فناوری
های پيشرفته ،شهريور  ،1393دبيرخانه فناوری های پيشرفته ساختمان ،مشهد .
سخنران اصلی انجمن بتن ايران (شاخه اصفهان) و سازمان نظام مهندسی اصفهان" ،مقاوم سازی سازههای بتنآرمه به کمك
مهاربند و دستك فوالدی و تقويت سقف های بتنآرمه" ،خرداد  ،139۲اصفهان.
سخنران اصلی دومين کنفرانس ملی بتن" ،بررسی ويرايش چهارم استاندارد  ۲۸00ايران در خصوص اندرکنش قاب خمشی و
ديوار برشی بتنآرمه" ،اسفند  ،139۲دانشگاه سمنان.



سخنران اصلی روز مهندس" ،مهندسان و آينده شغلی"  ،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان ۵ ،اسفند ،139۲
سمنان.



ارائه سخنرانی کليدی در اولين کنفرانس ملی صنعت بتن " بررسی مشخصات سازه ای بتن ( HPFRCCبتن های مسلح
توانمند کامپوزيت سيمانی)" ،مرکز بين المللی و تکنولوژی پيشرفته و علوم محيطی کرمان ،خرداد ماه .1391



سخنران اصلی به عنوان عضو قطب علمی مهندسی و مديريت زيرساختهای عمرانی دانشگاه تهران" ،بررسی و ارزيابی خرابی
پيش رونده در سازههای زير بنايی عمرانی" ،اسفند  ،1391دانشگاه تهران.

 سخنران اصلی دومين کارگاه مشترک لرزه ای ايران و آمريکا ،دانشگاه صنعتی شريف ،دسامبر ،۲01۲
“Structural Applications of HPFRCC in Earthquake Resistant RC Structures” Iran-US Joint Seismic
& Workshop, Urban Earthquake Engineering, Dec. 18-20, 2012, Sharif University of Technology
PEER.
 سخنران کليدی نهمين همايش بين المللی مهندسی عمران " ،استفاده از بادبند و دستك فلزی جهت مقاوم سازی قاب های
بتنآرمه با توجه به نکات سازه ای و اجرايی" ،ارديبهشت  ،1391اصفهان ،دانشگاه صنعتی اصفهان.





سخنران اصلی ششمين کنکره ملی مهندسی عمران" ،بررسی سيستم مقاوم لرزه ای ساختمانهای بلند لوله ای" ۶ ،و۷
ارديبهشت  ،1390دانشگاه سمنان.
سخنران کليدی سومين کنفرانس ملی بتن ايران و نهمين همايش روز بتن" ،مروری بر رفتار قاب های بتنآرمه تقويت شده با
بادبند فلزی" ،دانشگاه شهيد بهشتی 1۶ ،و  1۷مهر ماه .1390
سخنران اصلی سمينار علمی دانشکده عمران" ،معرفی ساختمانهای بلند هزاره سوم" ،آذر ماه  ،13۸9دانشگاه سمنان.
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 دانشگاه،13۸۸  خرداد،" "نقش مديريت زمان در بهره وری سازمان،سخنران اصلی نشست روسای دانشگاههای سراسر کشور
. سيستان و بلوچستان
 بر محصور شدگی ستونهایFRP "مدلی برای پيش بينی نحوه تأثير صفحات،سخنران اصلی سومين کنفرانس بين المللی پل
. دانشگاه صنعتی امير کبير، تهران،13۸۷  خرداد،"پل بتنآرمه
،13۸۵  ارديبهشت،" "آسيب پذيری لرزه ا ی سازههای بلند نامنظم،سخنران اصلی همايش بين المللی مقاوم سازی لرزه ای
. دانشگاه صنعتی امير کبير،تهران
. تهران.13۸0 ،" "رفتار قاب های بتنآرمه تقويت شده با بادبند فلزی،سخنران انجمن بتن ايران
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و ساخت ،دوره  ،۵شماره  - 3شماره پياپی  ،1۸پاييز  ،139۷صفحه ۴۴-۶۵

.۲۸0

محسن گرامی ،علی خیرالدین ،فرشته خراسانی" ،مقايسه رفتار لرزهای قابهای مرکب تير فوالدی  -ستون بتنی ()RCS
تحت زلزلههای حوزه نزديك و دور از گسل" ،نشريه مهندسی عمران فردوسی ،سال سی و يکم ،شماره دو139۷ ،

.۲۸1

فرشته خراسانی ،محسن گرامی ،علی خیرالدین" ،مقايسه رفتار لرزهای قاب خمشی مرکب ( )RCSو قاب بتنی تحت
زلزله های حوزه نزديك گسل" ،نشريه علوم و مهندسی زلزله ،سال چهارم ،شماره چهارم ،زمستان 139۶

.۲۸۲

فرشته خراسانی ،محسن گرامی ،علی خیرالدین" ،مقايسه رفتار لرزهای قابهای خمشی مرکب ( )RCSو فوالدی تحت
زلزله های حوزه نزديك گسل" ،نشريه مهندسی سازه و ساخت ،پذيرش و انتشار آنالين ،بهار 139۶

.۲۸3

علی خیرالدین ،حامد ديانتی " ،بررسی تاثير وصله های مکانيکی آرماتورها بر رفتار غيرخطی تيرهای بتن آرمه به کمك روش
المان محدود" مجله تحقيقات بتن ،سال يازدهم دهم ،شمارۀ دوم ،تابستان.139۷

.۲۸۴

علی خیرالدین ،محمد مالئی " ،اثر فاصله ميان هسته و غالف فوالدی بر رفتار قاب بتن آرمه مقاوم سازی شده با مهاربندهای
واگرای کمانش ناپذير" نشريه مهندسی عمران فردوسی  ،سال سی و يکم ،شماره 139۷

.۲۸۵

علی خیرالدین ،هادی شيرين سخن" ،ارائه يك روش نوآورانه آزمايشگاهی برای وصله آرماتورهای اعضای کششی در سازه
های بتن آرمه" مجله تحقيقات بتن ،سال دهم ،شمارۀ چهارم ،زمستان .139۶

.۲۸۶

علی خیرالدین ،مائده قره باغی " ،بررسی اندرکنش قاب خمشی و ديوار برشی در سازه های دوگانه ساختمانهای بتنآرمه
با استفاده از ويرايش سوم و چهارم استاندارد  ،"۲۸00پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،سال بيستم ،شماره دوم،
تابستان139۶

.۲۸۷

آزاده جاللی سنگانی ،علی معصومی  ،علی خیرالدین " ،اندرکنش شبکه ی قطری پيرامونی و هسته ی داخلی در سيستم
سازهيی شبکه ی قطری " ،مجله علمی پژوهشی شريف  ،دوره  ،33-۲شماره  ،3/1پاييز  ،139۶صفحه 113-10۵

.۲۸۸

حمزه روحی ،مجيد قلهکی ،علی خیرالدین " ،ارزيابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه به کمك مهاربندهای
بزرگ مقياس به روش خارجی" ،پژوهش های عمران و محيط زيست ،دوره  ،3شماره  ،1بهار و تابستان  ،9۶صفحات -۵1
.۶۷
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 .۲۸9محمد حسين ثقفی ,هاشم شريعتمدار ,علی خیرالدین " ,بررسی آزمايشگاهی رفتار کامپوزيت های
سيمانی اليافی توانمند" ,نشريه مهندسی عمران ,شماره  -3۴شماره پياپی  ،۲019 ،۴,1صفحه .3۷-۴۶

 ، .۲90علی خیرالدین  ،محمدکاظم شربتدار ،اميد هادی زاده هاشم ابادی" ،مطالعه آزمايشگاهی تاثير کامپوزيت های
توانمند اليافی بر رفتار تيرهای کوپله بدون ميلگرد قطری و دورپيچ " ،مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران مدرس،
دوره هفدهم ،شماره ، 1سال 139۵
 .۲91علی خیرالدین ،مجيد قلهکی ،محمد جليل زاده افشاری" ،آناليز دقيق توالی ساخت و مقايسه ی آن با آناليز
متداول و روش تقريبی ضرايب اصالح" ،نشريه علمی پژوهشی مهندسی عمران شريف  ،جلد  ،3۲شماره )139۵( ۴
صفحات .9۲-۸1
 .۲9۲محمد حسين ثقفی ،هاشم شريعتمدار ،علی خیرالدین" ،تعيين آزمايشگاهی خصوصيات مکانيکی کامپوزيتهای
سيمانی اليافی توانمند" ،نشريه علمی پژوهشی تحقيقات بتن ،جلد  ،9شماره  )139۵( ۲صفحات .۴۲-۲9
 .۲93محمد حسين ثقفی ،هاشم شريعتمدار ،علی خیرالدین" ،بررسی ازمايشگاهی و کاربرد کامپوزيت های سيمانی
اليافی توانمند در مقاوم سازی اتصاالت تير به ستون پلهای راه اهن با قاب های صلب" ،نشريه علمی پژوهشی
مهندسی زيرساخت های حمل و نقل ،جلد  ،۲شماره  )139۵( 1صفحات .۵1-33
 .۲9۴سروش صفاخواه ،علی خیرالدین ،سيد مهدی زهرايی ،حسين رحامی " ،شناسايی آسيب در پايه های پلهای
بتن آرمه تحت ارتعاش محيطی به کمك روش بهينه يابی" ،نشريه علمی پژوهشی مهندسی زيرساخت های حمل
و نقل ،جلد ،۲شماره  )139۵( ۴صفحات .۶0-۴3
 .۲9۵اميرحسين کريمی ،محمدسعيد کريمی ،علی خیرالدین ،عبدالعظيم اميرشاه کرمی " ،بررسی آزمايشگاهی و مدل
سازی عددی رفتار غيرخطی ديوارهای مصالح بنايی تحت بار چرخه ای داخل صفحه با در نظر گرفتن اثر چيدمان
آجرچينی" ،نشريه علمی پژوهشی مهندسی سازه و ساخت.)139۵( ،
 .۲9۶محمدکاظم شربتدار ،علی خیرالدین ،احسان شايانی" ،بررسی آزمايشگاهی رفتار ديوار برشی کوپله با استفاده از
بتن اليافی توانمند  HPFRCCدر تير رابط با آرايش آرماتور گذاری متفاوت" ،نشريه علمی پژوهشی مهندسی
عمران شريف .)139۵( ،
 .۲9۷اميرحسين کريمی ،محمدسعيد کريمی ،علی خیرالدین ،عبدالعظيم اميرشاه کرمی " ،مدلسازی غير خطی ديوار
مصالح بنايی غير مسلح تحت بار داخل صفحه و بررسی اثر پارامترهای مختلف در رفتار آن" ،نشريه علمی پژوهشی
مهندسی سازه و ساخت  ،جلد ،3شماره  )139۵( ۴صفحات .3۴-۲1
 .۲9۸مهديه مداحی سرکش ،علی خیرالدین" ،بررسی خرابی پيشرونده در قابهای خمشی فوالدی با پالن  Lشکل به
کمك آناليز حساسيت" ،نشريه علمی پژوهشی مهندسی سازه و ساخت  ،سال سوم ،شماره  ،۲تابستان ،139۵
صفحات .۸۵-۷3
 .۲99علی خیرالدین ،ربابه عمرانی "بررسی اثر مهار بازويی-کالهك خرپايی بر رفتار سازههای بلند فوالدی با هسته
بتنی و پالن دايره ای" ،نشريه علمی پژوهشی سازه و ساخت  ،جلد  ،3شماره  )139۵( 1صفحات .9۸-۸۴
 .300علی کارگران ،علی خیرالدین ،مهدی کريمی " ،عملکرد کمربند خرپائی و مهاربازوئی بتن مسلح بر رفتار لرزه ای
ساختمان های بلند " ،نشريه علوم و مهندسی زلزله  ،سال سوم  ،شماره سوم ،پاييز  ،139۵صفحه  ۷۵تا صفحه
85
 .301علی خیرالدین ،علی جهان ،عليرضا بيطرف"،ارزيابی شاخص خرابی و کاهش مقاومت قاب خمشی بتنآرمه با
استفاده از روش سطح پاسخ"  ،نشريه علمی پژوهشی مهندسی عمران شريف ،جلد  ،3۲شماره  )139۵( 1صفحات
.1۴1-1۵۲
 .30۲امير عزالدين ،حسين نادرپور ،علی خیرالدین ،غالمرضا قدرتی اميری" ،بهينه سازی عرشه پلهای بتنی پيش
تنيده قوطی شکل بر اساس آيين نامه بارگذاری پل ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک" ،مجله علمی پژوهشی
مهندسی حمل و نقل.)139۵( ،
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علی خیرالدین ،علی کارگران" ،ارزيابی و مقاوم سازی لرزهای سازه های ترکيبی در ارتفاع با مهاربند فوالدی هم
محور" ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،در حال چاپ139۵ ،
.30۴
دی فامرينی ،علی خیرالدین ،اميد رضايی فر" ،بررسی ترکيب سيستم های سازه ای در ارتفاع بر اساس ويرايش
چهارم استاندارد  ،"۲۸00مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،در حال چاپ،
139۵
 .30۵علی خليلی ،مسعود احمدی ،ابراهيم امامی ،علی خیرالدین " ،پيش بينی طول مفصل پالستيك پايه های پل
های بتن ارمه با استفاده از الگريتم شبکه های عصبی مصنوعی" ،نشريه علمی پژوهشی تحقيقات بتن ،جلد ،۸
شماره  )139۴( 1صفحات .۴0-۲۷
 .30۶حميد بيرقی ،علی خیرالدین ،محمد علی کافی " ،بررسی رفتار ساختمان های بلند دارای هسته بتن مسلح با
امکان مفصل دوگانه" ،نشريه علمی پژوهشی سازه و ساخت ،جلد  ،۲شماره  )139۴( 1صفحات .33-19
 .30۷علی خیرالدین ،عليرضا مرتضايی ،رحمان عقيلی "،بررسی رفتار مهار بندهای کمانش تاب فلزی در بهسازی لرزه
ای ساختمان های بتن مسلح " ،نشريه علمی پژوهشی عمران مدرس ،جلد  ،1۵شماره  )139۴( 1صفحات .۲3-9
 .30۸نويد سياه پلو ،علی خیرالدین ،محسن گرامی" ،مطالعه تحليلی مزايا و معايب انواع سيستم های رايج در سازههای
بلند با مقايسه با سيستم لوله پيرامونی تحت برگذاری باد" ،مجله علمی پژوهشی امير کبير ،جلد  ،۴۸شماره 1
( )139۴صفحات .100-۸۷
 .309عليرضا عزالدين ،علی خیرالدین" ،تعيين موقعيت بهينه مهاربندهای هم محور در سازههای فوالدی با پالن مثلثی
شکل" ،ارايه شده به نشريه علمی پژوهشی عمران مدرس.139۴ ،
 .310پژوهان فر ،ر ،خیرالدین ،ع" ،بررسی ضوابط آييننامههای مختلف در زمينهی انهدام پيشرونده در قابهای خمشی
فوالدی" ،ارايه شده به نشريه علمی پژوهشی عمران دانشگاه فردوسی مشهد.139۴ ،
 .311عباس سيوندی پور ،محسن گرامی ،علی خیرالدین " ،تعيين خطا در پاسخ ارتعاشی سازه های بلند نامنظم دارای
ميرايی غيرکالسيك" ،نشريه علمی پژوهشی اساس  ،جلد  ،1۶شماره  )1393( 3۷صفحات .13-1
 .31۲حميد بيرقی ،علی خیرالدین ،محمد علی کافی " ،بررسی رويکرد مفصل چندگانه در هسته بتن مسلح سازۀ بلند
تحت اثر نگاشت حوزه نزديك" ،نشريه علمی پژوهشی تحقيقات بتن ،جلد  ،۶شماره  )1393( 1صفحات .9۴-۷9
 .313ابراهيم امامی ،علی خیرالدین ،محمدکاظم شربتدار" ،بررسی تاثير دستك فلزی بر رفتار غيرخطی قاب های
بتنآرمه به کمك روش المان محدود" ،مجله علمی پژوهشی عمران مدرس  ،جلد  ،1۴شماره  )1393( 1صفحات
.1-1۵
 .31۴امير عزالدين ،حسين نادرپور ،علی خیرالدین ،غالمرضا قدرتی اميری " ،تشخيص محل و ميزان ترک در تيرها با
استفاده از تبديل موجك" ،مجله علمی پژوهشی مدلسازی در مهندسی  ،جلد  ،1۲شماره  )1393( 39صفحات -1
.11
 .31۵ابراهيم امامی ،محمد کاظم شربتدار ،علی خیرالدین" ،بررسی آزمايشگاهی رفتار چرخه ای اتصاالت بتنآرمه
مقاوم سازی شده با دستك فلزی" نشريه علمی پژوهشی مهندسی عمران شريف ،جلد  ،3۲شماره )1393( ۴
صفحات .۵۵-۴۵
 .31۶سيدر وح ا ...حسينی واعظ  ،غالمرضا قدرتی اميری ،محمد کاظم شربتدار ،حسين نادر پور ،علی خیرالدین "مدل
سازی پالس غالب رکوردهای نزديك گسل ايران طی زلزله های  19۷۸طبس و  ۲003بم " ،نشريه علمی پژوهشی
مهندسی عمران شريف ،جلد  ،30شماره  )1393( 1صفحات .11۶-10۷
 .31۷فرزين مولودی ،علی خیرالدین ،عليرضا نظری“ ،تعيين مقاومت نهايی ديوارهای بتنآرمه تحت عمل همزمان
نيروهای داخل صفحه و خارج صفحه “ ،مجله علمی پژوهشی اساس1393 ،
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 .31۸علی خیرالدین ،احمد دالوند ،عباس سيوندی پور" ،بررسی الگوی ترک خوردگی و مکانيزم خرابی در تيرهای
عميق بتن مسلح با بازشو در جان" نشريه علمی پژوهشی اساس.
 .319مهدی کريمی ،علی خیرالدین " ،اثر تيپ بندی اعضاء روی رفتار لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه" ،نشريه
علمی پژوهشی عمران مدرس  ،جلد  ،13شماره  )139۲( ۲صفحات .۶3-۵1
 .3۲0علی همتی ،علی خیرالدین ،محمدکاظم شربتدار" ،بررسی عددی افزايش ظرفيت باربری قاب بتن مسلح با
استفاده از کامپوزيت های سيمانی مسلح اليافی توانمند" ،مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران شريف ،جلد ،۲9
شماره  )139۲( 3صفحات .10۶-9۷
 .3۲1عليرضا مرتضائی ،علی خیرالدین " ،مدلسازی و تخمين طول مفصل پالستيك ستون های بتنآرمه به کمك
شبکه های عصبی مصنوعی" مجله علمی پژوهشی مدلسازی در مهندسی ،جلد  ،10شماره  )1391( ۲9صفحات
.1-1۷
 .3۲۲سيد محمد خاتمی ،علی خیرالدین " ،تأثير اندازه المان بر رفتار غير خطی ديوارهای برشی بالدار" ،مجله علمی
پژوهشی عمران مدرس ،جلد  ،1۲شماره  )1391( 1صفحات .3۷-۲۷
 .3۲3فرشاد مهرابی ،علی خیرالدین ،محسن گرامی" ،ارزيابی پتانسيل خرابی پيش رونده در ساختمانهای فوالدی طرح
شده براساس آيين نامه ايران" ،مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران شريف ،جلد  ،۲۸شماره  )1391( ۲صفحات
.۶۵-۷۲
 .3۲۴محسن گرامی ،علی خیرالدین" ،بررسی تاثير ارتفاع ساختمان و سطح خطر زلزله در ميرايی مودال متناسب با
جرم و سختی".
 .3۲۵علی همتی ،علی خیرالدین" ،بررسی تاثير طبقه انتقالی بر رفتار ساختمانهای ترکيبی در ارتفاع " ،مجله علمی
پژوهشی مدلسازی در مهندسی ،جلد  ،9شماره  )1390( ۲۶صفحات .۶۵-۵۷
 .3۲۶حسين نادرپور ،علی خیرالدین" ،بررسی پديده لنگی برش در ساختمانهای بلند بتنآرمه با سيستم لوله ای "،
مجله علمی پژوهشی مدلسازی در مهندسی ،جلد  ،9شماره  )1390( ۲۶صفحات .۴۸-33
 .3۲۷غالمرضا قدرتی اميری ،علی خیرالدین ،علی کارگران "بررسی آسيب پذيری لرزه ای سازههای دوبلکسی بتنآرمه
در برابر زلزله" نشريه علمی پژوهشی مهندسی عمران و نقشه برداری  ،جلد  ،۴۵شماره  )1390( ۴صفحات -۴۷9
.۴۸۶
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علی خیرالدین ،ساسان عشقی  ،داود عبدا ...زاده  ،عباس سيوندی پور“ ،ارزيابی اثر زلزله بر تجهيزات مکانيکی برج

پيش گرم کن کارخانه سيمان“ ،اولين کنفرانس ملی صنعت بتن  ،مرکز بين المللی و تکنولوژی پيشرفته و علوم محيطی کرمان،
 ۴و  ۵خرداد ماه . 91
.1۲0

علی خیرالدین ،عباس سيوندی پور ،احمد دالوند“ ،ارزيابی آسيب پذيری لرزه ای کيفی تفصيلی کارخانه ريسندگی

سابق سمنان“ ،اولين کنفرانس ملی صنعت بتن  ،مرکز بين المللی و تکنولوژی پيشرفته و علوم محيطی کرمان ۴ ،و  ۵خرداد
ماه .91
.1۲1

علی خیرالدین ،حميد بيرقی “ .اثر ميانقاب در ايجاد طبقه نرم در سازه بتنآرمه “ اولين کنفرانس ملی صنعت بتن

 ،مرکز بين المللی و تکنولوژی پيشرفته و علوم محيطی کرمان  ۴ ،و  ۵خرداد ماه . 91
.1۲۲

علی خیرالدین ،حسين پروينی ثانی “ ،بررسی تأثير جابجايی محور مرکزی ستون ها در قابهای خمشی بتنی “،

اولين کنفرانس ملی صنعت بتن ،مرکز بين المللی و تکنولوژی پيشرفته و علوم محيطی کرمان ۴ ،و  ۵خرداد ماه .91
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.1۲3

فرشاد مهرابی ،علی خیرالدین ،محسن گرامی“ ،بحث پتانسيل خرابی پيش رونده در ساختمانهای بتنی “ ،اولين

کنفرانس ملی صنعت بتن ،مرکز بين المللی و تکنولوژی پيشرفته و علوم محيطی کرمان ۴ ،و  ۵خرداد ماه .91
.1۲۴

فرشاد مهرابی ،علی خیرالدین ،محسن گرامی“ ،بررسی اثر زلزله کاهش دهانه قاب در ارتفاع بر پريود سازههای

بتنآرمه “ ،اولين کنفرانس ملی صنعت بتن  ،مرکز بين المللی و تکنولوژی پيشرفته و علوم محيطی کرمان  ۴ ،و  ۵خرداد ماه
.91
.1۲۵

علی خیرالدین ،حسين نادرپور ،ماشااله عرب نايينی “ ،بررسی مقاوم سازی پل های بتنآرمه به عنوان يکی از

شريان های حياتی مهم پس از رخداد زلزله و نحوه مديريت بحران ناشی از آن” دومين کنفرانس ملی مديريت بحران ،خرداد
.91
.1۲۶

علی خیرالدین ،حسين نادرپور ،مسعود احمدی“ ،بررسی اثر محبوس شدگی بتن تحت اثر جدار فوالدی دايروی

در ستونهای دايروی مرکب بتنی–فوالدی” ،دومين کنفرانس ملی مديريت بحران  ،خرداد .91
.1۲۷

ماشااله عرب نايينی ،علی خیرالدین ،حسين نادرپور “ ،طراحی بهينه وزن عرشه پلهای بتنی پيش تنيده قوطی

شکل با استفاده از الگوريتم ژنتيك “ ،چهارمين کنفرانس ملی بتن ايران ،مهر . 91
.1۲۸

علی خیرالدین ،احمد فراهانی “ ،مطالعه تحليلی تاثير کاهش يا افزايش عرض دهانه در ارتفاع بر پارامتر های موثر

بر پاسخ جانبی سازههای بلند بتنی” ،چهارمين کنفرانس ملی بتن ايران  ،مهر .91
.1۲9

احمد فراهانی ،علی خیرالدین ،نويد سياه پلو“ ،بررسی اثر شيب ستون های پيرامونی بر پاسخ قاب های سازه ای

بتنی به بار های جانبی” ،چهارمين کنفرانس ملی بتن ايران  ،مهر . 91
.130

حميد بيرقی ،علی خیرالدین ،حسين پروينی ثانی “ ،تاثير سيستم سازه ای روی محل بهينه مهار بازويی”دومين

کنفرانس ملی سازه ،زلزله و ژئوتکنيك ،آبان . 91
.131

مسعود احمدی پور ،علی خیرالدین ،حسين نادرپور ،محمدهادی تقديسی“ ،بررسی ظرفيت محوری ستون های

تقويت شده بتن مسلح” ،دومين کنفرانس ملی سازه ،زلزله و ژئوتکنيك ،آبان .91
.13۲

زينب مداح ،علی خیرالدین“ ،بررسی سيستم لوله در لوله با کالهك خرپايی در ساختمانهای بلند فوالدی“ ،سومين

کنفرانس ملی سازه و فوالد  ،دی ماه . 91
.133

ماشااله عرب نايينی ،علی خیرالدین ،حسين نادرپور ،رسول عرب نائينی “ ،تاثير بار زنده ايران و آشتو بر طرح بهينه

عرشه پل های بتنی پيش تنيده قوطی شکل با استفاده ازالگوريتم ژنتيك” ،دراولين کنفرانس ملی زير ساخت های حمل و نقل
 ،بهمن .91
.13۴

زهرا عندليب  ،محمد علی کافی  ،علی خیرالدین  ،محمدبزاز“ ،بررسی عددی شکل پذيری و جذب انرژی حلقه

فوالدی ساخته شده از ورق در مهاربندهای هم محور “ ،دومين کنفرانس ملی سازه و فوالد  ،انجمن سازه و فوالد ۴ ،و  ۵دی
ماه .1390
.13۵

علی همتی ،علی خیرالدین ،محمدکاظم شربتدار “ ،بررسی رفتار تير بتن مسلح با استفاده از کامپوزيت های سيمانی

مسلح اليافی توانمند “ ،سومين کنفرانس ملی بتن ايران و نهمين همايش روز بتن ،دانشگاه شهيد بهشتی  1۶ ،و  1۷مهر
.1390
.13۶

سيد محمد خاتمی ،علی خیرالدین“ ،مقايسه رفتار خطی و غير خطی ديوارهای برشی بالدار  Uو Zشکل“،

ششمين کنکره ملی مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان  ۶ ،و  ۷ارديبهشت .1390
.13۷

سيد روح ا ...حسينی واعظ ،حسين نادرپور ،علی خیرالدین“ ،بررسی نحوه تأثير پارامترهای سازه ای بر رفتار لرزه

ای ساختمانهای دال تخت” ،ششمين کنکره ملی مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان  ۶ ،و  ۷ارديبهشت .1390
.13۸

علی خیرالدین ،احمد دالوند ،عباس سيوندی پور “ ،معرفی آسمان خراشهای بسيار بلند هزاره سوم “ ،دومين

کنفرانس بين المللی سازه و معماری در دانشگاه تهران  ۲۷ ،و  ۲۸ارديبهشت .1390
.139

نيلوفر مشهدی علی ،علی خیرالدین ،آرش محمدزاده “ ،تقابل بين معماری و سازه در ساختمانهای بلند با سيستم

شبکه قطری“ ،دومين کنفرانس بين المللی سازه و معماری ـ دانشگاه تهران مورخ  ۲۷و  ۲۸ارديبهشت .1390
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.1۴0

علی خیرالدین ،سيما آرامش “ ،معرفی طرح معماری و سيستم سازه ای شبکه خارجی ( )Exoskeletonدر برج

بلند  0-1۴دبی “ ،دومين کنفرانس بين المللی سازه و معماری  ،دانشگاه تهران  ۲۷ ،و  ۲۸ارديبهشت.90
.1۴1

ربابه عمرانی ،علی خیرالدین “ ،مقايسه و بررسی تغييرات آيين نامه طرح و اجرای ساختمانهای بتنآرمه (کد )A

“ ،سومين کنفرانس ساليانه بتن ايران  ،مهر. 90
.1۴۲

سيما آرامش ،علی خیرالدین “ ،ب ررسی رفتار لرزه ای سيستم سازه ای شبکه خارجی فوالدی در ساختمانهای

بلند“ ،دومين کنفرانس ملی سازه و فوالد  ،دی. 90
.1۴3

علی خیرالدین ،سليم کريم پور “ ،بررسی تأثير کوپله کردن (مشخصات) هسته های مقاوم بتنی بر رفتار

ساختمانهای بلند “ ،پنجمين کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد 1۶-1۴،ارديبهشت.۸9
.1۴۴

علی خیرالدین ،ماهان قاسمی نقيب دهی ،مرتضی دهقان “ ،مقايسه و بررسی خصوصيات دال های مجوف بادکنکی

نسبت به دال های توپر و چگونگی طراحی آن “ پنجمين کنگره ملی مهندسی عمران ـ دانشگاه فردوسی مشهد 1۶-1۴،
ارديبهشت .۸9
.1۴۵

علی خیرالدین ،محمدحسين ثقفی ،سروش صفاخواه“ ،بررسی رفتار غير خطی ديوار آجری غير مسلح تقويت شده

با پوشش ( ”)FRPدرپنجمين کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشگاه فردوسی مشهد  1۶-1۴،ارديبهشت .۸9
.1۴۶

علی خیرالدین ،حسين جمشيدی“ ،مقايسه سيستم های لوله ای در ساختمانهای بلند مرتبه بتنآرمه“ پنجمين

کنگره ملی مهندسی عمران ـ دانشگاه فردوسی مشهد  1۶-1۴،ارديبهشت .۸9
.1۴۷

علی خیرالدین ،حامد اسمعيلی“ ،بررسی اندر کنش ديوار برشی بتنآرمه ومهاربند فوالدی درسيستم های قاب

خمشی ميان مرتبه” اولين کنفرانس ملی سازه و فوالد و دومين کنفرانس کاربرد فوالدهای پر استحکام در صنعت سازه
.13۸9/10/۴
.1۴۸

علی خیرالدین ،حميد مظاهری“ ،بررسی استفاده از قاب خرپايی به منظور افزايش ضريب رفتار قاب ساده مهاربندی

شده “ اولين کنفرانس ملی سازه و فوالد و دومين کنفرانس کاربرد فوالدهای پراستحکام در صنعت سازه.13۸9/10/۴ ،
.1۴9

علی خیرالدین ،داود عبداله زاده ،محمد مستعلی“ ،مقايسه تطبيقی طيف طرح آئين نامه های طرح لرزه ای با طيف

ويژه ساختگاه نزديك گسل“ اولين همايش ملی سازه ،زلزله  ،ژئوتکنيك ـ 13۸9
.1۵0

حسين نادرپور ،علی خیرالدین ،سيد محمد خاتمی“ ،بررسی رفتار غيرخطی ديوار برشی بتن مسلح تقويت شده با

ورق فلزی“ ،کنفرانس بتن و زلزله ،دوازدهمين همايش ساليانه موسسه بين المللی بتن آمريکا شاخه ايران ،دی .۸9
.1۵1

علی خیرالدین ،حميد مظاهری “ ،استفاده از قاب خرپايی به جای سيستم دوگانه در ساختمانهای فوالدی بلندتر از

 1۵طبقه “ ،هشتمين کنگره بين المللی مهندسی عمران  ،دانشگاه شيراز  ،ارديبهشت . ۸۸
.1۵۲

علی خیرالدین ،مرتضی دهقان ،ماهان قاسمی نقيب دهی“ ،کاربرد بتن های اليافی توانمند ) (HPFRCدر طراحی

لرزه ای سازهها“ نخستين کنفرانس بين المللی تکنولوژی بتن ،دانشگاه تبريز1۵ ،الی  1۶آبان .۸۸
.1۵3

علی خیرالدین ،مرتضی دهقان ،ماهان قاسمی نقيب دهی  ،نيلوفرمشهدی علی “ ،بررسی ابهامات استاندارد ۲۸00

در مورد تحليل سازههای ترکيبی در ارتفاع با دو سيستم مختلف مقاوم باربر جانبی” ،چهارمين همايش ملی نگرشی برآئين
نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد  ،)۲۸00تهران(مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن ) ۲۶الی  ۲۷آبان .13۸۸
.1۵۴

علی خیرالدین ،روزبه ظهيری هاشمی“ ،تعيين تعداد بهينه طبقات بادبندی شده در سازههای لوله ای بادبندی بلند

“ ،چهارمين کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشگاه تهران  ،ارديبهشت . ۸۷
.1۵۵

علی خیرالدین ،حسين نادر پور ،سيد روح ا ...حسينی واعظ“ ،بررسی تأثير محصور کنندگی صفحات  FRPدر

شکل پذيری اعضای بتنآرمه “ ،چهارمين کنگره ملی مهندسی عمران  ،دانشگاه تهران  ،ارديبهشت .۸۷
.1۵۶

عليرضا مرتضايی ،علی خیرالدین“ ،بهسازی لرزه ای بنای تاريخی مسجد جامع سمنان “  ،چهارمين کنگره ملی

مهندسی عمران ،دانشگاه تهران  ،ارديبهشت . ۸۷
.1۵۷

علی خیرالدین ،پژمان به زرد“ ،مطالعه تأثير عمق دفن بر پاسخ لرزه ای سازههای زير زمينی مستدير به کمك

تحليل ديناميکی گذرا” ،درچهارمين کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشگاه تهران ،ارديبهشت.۸۷
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.1۵۸

عليرضا مرتضايی  ،علی خیرالدین ،غالمرضا قدرتی اميری“ ،ارزيابی لرزه ای ستون های پلهای بتنآرمه تحت اثر

زلزله های حوزه نزديك“ سومين کنفرانس بين المللی پل ،دانشگاه صنعتی اميرکبير ۷ ،الی 9خرداد .۸۷
.1۵9

علی خیرالدین ،حسين نادرپور ،سيد روح ا ...حسينی واعظ“ ،مدلی برای پيش بينی نحوه تأثير صفحات  FRPبر

محصور شدگی ستونهای پل بتنآرمه “ سومين کنفرانس بين المللی پل  ،دانشگاه صنعتی امير کبير  ۷ ،الی  9خرداد . ۸۷
.1۶0

علی خیرالدین ،علی کارگران “ ،ارزيابی مکانيزم خسارت لرزه ای و راهکارهای مقاوم سازی در ساختمان های

دوبلکسی بتن مسلح” همايش ملی مقاوم سازی ايران ،دانشگاه يزد ،شهريور .13۸۷
.1۶1

علی خیرالدین ،محمدحسين ثقفی  ،سروش صفا خواه “ ،روش های بهسازی لرزه ای ديوارهای آجری در

ساختمانهای بنايی موجود” چهاردهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر کشور  ،شهريور  ، ۸۷دانشگاه سمنان.
.1۶۲

علی خیرالدین ،پژمان به زرد“ ،بررسی روش های تحليل و طراحی لرزه ای سازههای زيرزمينی با استفاده از روش

طراحی بر اساس تغيير مکان” چهاردهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر کشور  ،شهريور  ، ۸۷دانشگاه سمنان.
.1۶3

علی خیرالدین ،بزاز ،موسويان ،عندليب “بتن های توانمند و ويژه” چهاردهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر

کشور  ،شهريور  ، ۸۷دانشگاه سمنان.
.1۶۴

علی خیرالدین ،حسين نادرپور “بررسی سيستم سازه ای ديناميك در سازههای بلند “ چهاردهمين کنفرانس

دانشجويان عمران سراسر کشور  ،شهريور  ، ۸۷دانشگاه سمنان.
.1۶۵

عليرضا مرتضايی ،علی خیرالدین ،غالمرضا قدرتی “عملکرد لرزه ای ساختمانهای بتنآرمه نامنظم در ارتفاع تحت

اثر زلزله های حوزه نزديك” چهاردهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسرکشور ،شهريور ، ۸۷دانشگاه سمنان.
.1۶۶حسين جمشيدی ،علی خیرالدین“ ،بررسی انواع سيستمهای سازه ای لوله ای در ساختمانهای بلند” ،دراولين کنفرانس بين
المللی مقاوم سازی لرزه ای ،تبريز  ۲9،مهر الی  1آبان .۸۷
.1۶۷

علی خیرالدین ،حميدرضا صالحيان “ ،بررسی عوامل موثر در مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با

 ،”FRPاولين کنفرانس بين المللی مقاوم سازی لرزه ای  ،تبريز  ۲9،مهر الی  1آبان .۸۷
.1۶۸

علی خیرالدین ،حسين نادر پور ،مهندس سيد روح ا ...حسينی واعظ“ ،بررسی تأثير فرم معماری بر نحوه آسيب

پذيری سازه ای” اولين کنفرانس سازه و معماری ،دانشگاه تهران 30ارديبهشت الی ۲خرداد .۸۶
.1۶9

علی خیرالدین  ،غالمرضا قدرتی اميری ،علی کارگران ،بررسی اثر سيستم مقاوم بر رفتار لرزه ای ستون کوتاه در

سازههای دوبلکسی بتنآرمه” کنفرانس ملی مرمت و بهسازی ايران ،دانشگاه آزاد ا ی واحد کرمان 3الی  ۴دی .۸۶
.1۷0

علی همتی ،علی خیرالدین “Seismic Retrofitting of A7–Story R.C Building “ ،پنجمين کنفرانس

بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله  ،تهران ۲3،الی  ۲۶ارديبهشت .۸۶
.1۷1

علی خیرالدین ،روزبه ظهيری هاشمی“ ،بررسی اثر ترک خوردگی دررفتارغيرارتجاعی سازههای بتنآرمه به کمك

آناليز بارافزون“ ،پنجمين کنفرانس بين المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله ،تهران  ۲3،الی  ۲۶ارديبهشت .۸۶
.1۷۲

علی خیرالدین ،سعيد فاميلی“ ،بررسی محدوديت ابعاد اعضای خمشی درساختمانهای بتنآرمه براساس استاندارد

 ۲۸00ودستورالعمل بهسازی لرزه ای “ ،درپنجمين کنفرانس بين المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله ،تهران ۲3،الی۲۶
ارديبهشت .۸۶
.1۷3

علی خیرالدین ،سعيد فاميلی “ ،مطالعه و ارزيابی نيروهای طراحی بر اساس ويرايش های دوم و سوم استاندارد

 ۲۸00ايران“ ،سومين کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشگاه تبريز( ۸۶/۲/1۲ ،به صورت پوستر).
.1۷۴

علی خیرالدین ،مهدی کريمی“ ،بررسی تأثير تيپ بندی اعضاء برروی رفتار لرزه ای سازههای بتنآرمه “ ،هفتمين

کنگره بين المللی مهندسی عمران ،دانشگاه تربيت مدرس تهران 1۸،الی  ۲0ارديبهشت .۸۵
.1۷۵

علی خیرالدین ،سعيد محب شاهدين“ ،مقايسه نتايج تحليل بار افزون سازههای مهار بندی شده با مهار بند های

نچسبيده و مهاربندی معمولی” ،هفتمين کنگره بين المللی مهندسی عمران ،دانشگاه تربيت مدرس تهران 1۸ ،الی ۲0ارديبهشت
.۸۵
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.1۷۶

علی خیرالدین ،سيد روح اهلل حسينی واعظ“ ،مقاوم سازی دالهای تخت تحت برش پانچ به کمك  ،”FRPاولين

همايش بين المللی مقاوم سازی لرزه ای ،تهران ۵ ،الی  ۷ارديبهشت .۸۵
.1۷۷

علی خیرالدین “آسيب پذيری ساختمانهای نامنظم دربرابرزلزله” ،دراولين همايش بين المللی مقاوم سازی لرزه

ای ،تهران  ۵الی ۷ارديبهشت .۸۵
.1۷۸

علی خیرالدین ،مهندس حسين نادرپور“ ،استفاده از FRPدر مقاوم سازی ديوارهای برشی بتنآرمه “ ،اولين همايش

بين المللی مقاوم سازی لرزه ای ۵ ،الی  ۷ارديبهشت .۸۵
.1۷9

علی خیرالدین ،مهندس روزبه ظهيری هاشمی“ ،بررسی آيين نامه  ۲۸00ايران در خصوص ترک خوردگی و رفتار

غيرخطی سازههای بتنآرمه “ ،اولين کنفرانس استانی مهندسی عمران ۸ ،خرداد  ۸۵سمنان.
.1۸0

علی خیرالدین ،مهندس جواد حداد ،سعيد فاميلی“ ،استفاده از سقف های بادکنکی جهت سبك سازی ساختمانها

در برابر زلزله “ ،اولين همايش بين المللی زلزله و سبك سازی ساختمان  ،دانشگاه قم  ،مهر .۸۴
عليرضا مرتضايی ،علی خيرالدين“ ،تحليل غير خطی ساختمانهای بتنآرمه با ديوارهای برشی سبك “ ،اولين همايش
.1۸1
بين المللی سبك سازی ساختمان و زلزله  ،دانشگاه قم  ،مهر .۸۴
.1۸۲

علی خیرالدین ،مريم صادقی“ ،بررسی نقشه طبقه انتقالی درسختی سازههای ترکيبی در ارتفاع “ دومين کنگره

ملی مهندسی عمران  ،دانشگاه علم و صنعت ايران  ۲0الی  ۲۲ارديبهشت .13۸۴
.1۸3

عليرضا مرتضايی ،علی خیرالدین “ ،اثرات نحوه بار گذاری بر رفتار غير خطی ديوار های برشی “ اولين کنگره ملی

مهندسی عمران  NCCE 1383دانشگاه صنعتی شريف  ۲۲ ،الی  ۲۴ارديبهشت .۸3
.1۸۴

علی خیرالدین ،عليرضا مير نظامی “ ،بررسی رفتار غير خطی اتصاالت قاب با اختالف تراز طبقه در ساختمانهای

دوبلکسی “اولين کنگره ملی مهندسی عمران ( )NCCE 1383دانشگاه صنعتی شريف ۲۲،الی  ۲۴ارديبهشت . ۸3
.1۸۵

علی خیرالدین ،علی همتی“ ،تعيين محل بهينه طبقه انتقالی در ساختمانهای ترکيبی در ارتفاع “ ،چهارمين

کنفرانس بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله( ،)SEE4تهران ۲۲ ،الی  ۲۴ارديبهشت ماه .۸۲
.1۸۶

ملك محمد رنجبر ،علی خیرالدین ،فرحناز ميوه ای“ ،استفاده از بادبند های زانويی در مقاوم سازی قاب های

بتنآرمه” ،چهارمين کنفرانس بين المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله در تهران ۲۲ ،الی  ۲۴ارديبهشت .۸۲
.1۸۷

علی خیرالدین ،حميد مظاهری“ ،اثر باز شو بر رفتار غير خطی مقاومت تيرهای بتنآرمه” ،ششمين کنفرانس بين

المللی مهندسی عمران ( ،)ICCE2003دانشگاه صنعتی اصفهان ،ارديبهشت .۸۲
.1۸۸

علی خیرالدین ،عليرضا مرتضايی“ ،بررسی رفتار خطی و غير خطی ديوار های برشی Tشکل” ششمين کنفرانس

بين المللی مهندسی عمران ( ،)ICCE2003دانشگاه صنعتی اصفهان 1۵ ،الی  1۷ارديبهشت .۸۲
.1۸9

علی خیرالدین  ،عبدالحسين فريدون ،شهرام محضر نيا“ ،محاسبه طول گيرداری تير رابط فلزی و تقويت ناحيه

گير داری در ديوارهای برشی کوپله “ ،ششمين کنفرانس بين المللی مهندسی عمران ) ،)ICCE2003دانشگاه صنعتی اصفهان،
 1۵الی  1۷ارديبهشت .۸۲
.190

علی خیرالدین ،مهدی دربانيان “ ،بهبود رفتار لرزه ای ديوار های برشی با جايگزينی بادبند فلزی در طبقات باالی

ساختمان “ ،اولين کنفرانس اِيمن سازی و بهسازی سازهها ،دانشگاه صنعتی امير کبی 1۶ ،الی  1۸ارديبهشت . ۸1
.191

علی خیرالدین ،جليل عزيزی فر “ ،اثر ايجاد تغييرات در پالن طبقات پايينی سازه در کاهش اثرات نامنظمی در

سازههای  Lشکل“ ،هشتمين همايش ملی رفتار سازهها تحت اثر زلزله ،دانشگاه گيالن .۸1/3/۸ ،
.19۲

علی خیرالدین ،مهندس سيد جالل موسوی“ ،بررسی رفتار لرزه ای سيستم سازه ای لوله در لوله در ساختمانهای

بلند” ،هشتمين همايش ملی رفتار سازهها تحت اثر زلزله ،دانشگاه گيالن.۸1/3/۸ ،
.193

علی خیرالدین ،عليرضا مير نظامی“ ،بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای فلزی بااختالف تراز” سومين همايش ملی

نقد و بررسی آيين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ،استاندارد  ”۲۸00سالن اجتماعات وزارت مسکن و شهرسازی،تهران
 ۶ ،الی  ۷اسفند ماه .13۸1
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.19۴

علی خیرالدین ،مهندس جليل عزيزی فر“ ،نقدی بر تعاريف ساختمانهای نامنظم در آئين نامه  ۲۸00ايران“،

سومين همايش ملی نقد و بررسی آيين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله،استاندارد  ،۲۸00سالن اجتماعات وزارت مسکن
و شهرسازی ،تهران  ۶ ،الی  ۷اسفند ماه .13۸1
.19۵

علی خیرالدین“ ،بررسی رفتار غير خطی قابهای بتنآرمه تقويت شده با بادبند فلزی“ ،اولين کنفرانس بين المللی

بتن و توسعه ،مرکز تحقيقات ساختمان ومسکن  ،تهران 10 ،الی  1۲ارديبهشت .۸0
.19۶

علی خیرالدین ،محمدرضا تاجيك“ ،اثراندازه المان درآناليز غيرخطی تيرهای عميق بتنآرمه به کمك روش المان

های محدود” اولين کنفرانس بين المللی بتن وتوسعه،مرکزتحقيقات ساختمان ومسکن ،تهران10،الی1۲ارديبهشت.۸0
.19۷

علی خیرالدین“ ،بررسی اندرکنش باد بند فلزی و قاب بتنآرمه در ساختمانهای بلند“ ،دومين همايش بين المللی

ساختمانهای بلند ،دانشگاه علم و صنعت ايران 1۸ ،الی  19ارديبهشت .13۸0
.19۸

علی خیرالدین ،مجيد شمخالی مقدم“ ،بررسی رفتار بادبند های واگرا در قابهای بتنآرمه موجود” ،دومين همايش

بين المللی ساختمانهای بلند ،دانشگاه علم و صنعت ايران 1۸ ،الی  19ارديبهشت . ۸0
.199

علی خیرالدین“ ،استفاده مختلط از دو سيستم ديواربرشی و بادبند فلزی در تقويت ساختمانهای بتنآرمه موجود“،

سومين کنفرانس بين المللی بتن  ،دانشگاه صنعتی امير کبير 1۲ ،الی  1۴ارديبهشت .۷9
.۲00

علی خیرالدین “ ،بررسی تأثيرنوع بارگذاری برروی ظرفيت دورانی لوال های خميری تيرهای بتنآرمه” ،درپنجمين

کنفرانس بين المللی عمران ،دانشگاه فردوسی مشهد 19 ،الی  ۲۲ارديبهشت .۷9
مقاالت چاپ شده در مجالت مهندسی
.۲01

علی خیرالدین ،هرمز فاميلی ،هادی شيرين سخن ،محمد دلنواز " معرفی روش های نوين وصله ارماتورها در سازه

های بتن ارمه" ،نشريه علمی پژوهشی انجمن بتن ايران  ،جلد  ،1۷شماره  )139۵( ۶1صفحات .۶۷-۵۲
.۲0۲

مهدی کريمی ،علی خیرالدین " ،معرفی و مطالعه پديده رانش معکوس در سازه های بلند با هسته مقاوم بتن

آرمه" ،نشريه علمی پژوهشی انجمن بتن ايران ،جلد  ،1۶شماره  )139۴( ۵9صفحات .۴3-3۴
.۲03

علی خیرالدین ،علی همتی “ معرفی کامپوزيتهای سيمانی مسلح اليافی توانمند ( ”)HPFRCCفصلنامه انجمن

بتن ايران ،سال  ،11شماره  ،۴۶تابستان .1391
.۲0۴

علی خیرالدین ،علی همتی“ ،ارزيابی سالمت ديوار برشی بتن مسلح با استفاده از سنگدانه های هوشمند (ترجمه)،

سنگدانه های هوشمند” فصلنامه انجمن بتن ايران ،سال  ،11شماره  ،۴۲تابستان .1390
.۲0۵

سيما آرامش ،علی خیرالدین “ ،معرفی بلندترين ساختمان جهان ،برج خليفه (برج دوبی) “ ،نشريه داخلی انجمن

مهندسان محاسب ساختمان ،ص  3۴الی  ،11شماره  ،۴دوره جديد بهار و تابستان .90
.۲0۶

علی خیرالدین ،محمد حسين ثقفی ،سروش صفاخواه “ بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای بنايی موجود

“ نشريه تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان ـ ص ۴الی، 1۶شماره ، 9سال پنجم ،پائيز .۸۸
.۲0۷

علی خیرالدین ،علی همتی “ ،مروری بر بيش از  ۴0سال توسعه مواد مرکب سيمانی مسلح اليافی(،“ )FRC

فصلنامه انجمن بتن ايران ،سال هشتم  ،شماره  ،3۶ص  ،3۵-۲۷زمستان .۸۸
.۲0۸

علی خیرالدین ،علی همتی“ ،بررسی روشهای آناليز  Push-overو ديناميکی غير خطی( )Timehistoryدر

ساختمانهای بتنی با شکل پذيری متوسط “ ،فصلنامه انجمن بتن ايران ،سال  ،۷شماره  ،۲۵بهار .13۸۶
.۲09

علی خیرالدین ،علی همتی “ ،ارزيابی سيستم های مقاوم لرزه بر در ساختمانهای بتنآرمه “ فصلنامه انجمن بتن

ايران ،سال  ،۶شماره  ،۲۴زمستان .13۸۵
.۲10

علی خیرالدین ،علی همتی “ ،بررسی پديده طبقه نرم و روش های نوين مقابله با آن “ فصلنامه انجمن بتن ايران

 ،سال  ،۵شماره  ،۲0زمستان .13۸۴
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استاد راهنما و مشاور رساله دکتری
به عنوان استاد راهنما:
 .1استاد راهنمای رساله دکتری آقای فرزاد بحری
 .۲استاد راهنمای رساله دکتری آقای احسان مرادی با عنوان "مطالعه آزمايشگاهی و عددی طراحی مقاوم و بهسازی برشی اعضای
بتن آرمه با استفاده از تکنيك های جديد بکارگيری سيستم "
 .3استاد راهنمای رساله دکتری آقای محمد حسين ايلخانی با عنوان "مطالعه آزمايشگاهی و عددی اندرکنش پيچش-خمش
تيرهای بتن آرمه مقاوم شده با صفحات "GFRP
 .۴ا ستاد راهنمای رساله دکتری خانم ربابه عمرانی با عنوان " استفاده از قاب فوالدی مهاربندی شده به عنوان فيوز سازه ای در
بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه"
 .۵استاد راهنمای رساله دکتری آقای مسعود محمدی با عنوان "ارائه فيوز نوين کمانش پذير کامپوزيتی در مهاربندهای هم محور
تحت بار چرخه ای"
 .۶استاد راهنمای رساله دکتری آقای علی معماريان با عنوان "ارائه يك مدل جديد برای ارزيابی رفتار لرزه ای چشمه اتصال ديوار
های برشی بتن آرمه در سازه های بلند با در نظر گرفتن اثر ديافراگم و "
 .۷استاد راهنمای رساله دکتری آقای حامد ارشدی با عنوان " ارزيابی آزمايشگاهی و تحليلی رفتار قاب های خمشی بتن آرمه
مسلح به فوالد مقاومت باال با شکل پذيری ويژه تحت بار جانبی"
 .۸استاد راهنمای رساله دکتری آقای مجتبی هروی با عنوان " ارزيابی آزمايشگاهی و عددی رفتار لرزه ای چشمه اتصال در قاب
های بتنی پيش شاخته با فوالد مقاومت باال"
 .9استاد راهنمای رساله دکتری آقای عليرضا بيطرف با عنوان " ارزيابی ازمايشگاهی رفتار خمشی تيرهای بتن آرمه سراسری
تقويت شده با ورق کامپوزيت سيمانی اليافی پيش ساخته"
 .10استاد راهنمای رساله دکتری آقای رامين احسانی با عنوان "بازتوزيع و مشخصات مفصل پالستيك تيرهای دو دهانه بتن ارمه
با مصالح "HPFRCC
 .11استاد راهنمای رساله دکتری آقای علی کارگران با عنوان "تقويت ستون کوتاه بتن آرمه با  FRPو فوالد مقاومت باال تحت بار
چرخه ای"
 .1۲استاد راهنمای رساله دکتری آقای عليرضا عزالدين با عنوان "مقاوم سازی قاب های خمشی بتن آرمه با سيستم قاب ستون
پيوند شده"
 .13استاد راهنمای رساله دکتری آقای سيد مهدی مرتضوی با عنوان "شبيه سازی ريسك ها و تعيين پاسخ در پروژه های پل
سازی با استفاده از پويايی سيستم و نظريه بازی ها"
 .1۴استاد راهنمای رساله دکتری خانم نيلوفر مشهدی علی با عنوان "ارزيابی عملکرد لرزه ای سيستم شبکه شش ضلعی
( )Hexagridدر ساختمان های فوالدی منظم"
 .1۵استاد راهنمای رساله دکتری خانم الهه السادات هاشمی با عنوان " ارائه الگوی جديد برای نامنظمی ترکيبی در قاب های
خمشی بتن آرمه تحت زلزله های حوزه دور و نزديك گسل"
 .1۶استاد راهنمای رساله دکتری آقای مسعود احمدی با عنوان " ارائه منحنی های شکنندگی برای قاب های با ستون مختلط
( )CFSTتحت توالی لرزه ای"
 .1۷استاد راهنمای رساله دکتری آقای مهدی کريمی با عنوان "بررسی تاثير ابعادی ريشه بر عملکرد سازه ای ساختمان های بلند
ب اهسته مقاوم"
 .1۸استاد راهنمای رساله دکتری آقای اميرحسين کريمی با عنوان "تحليل عددی لرزهای سازه های تاريخی با درنظر گرفتن اثر
چيدمان آجر چينی مطالعه موردی (مقبره دانيال نبی)"
 .19استاد راهنمای رساله دکتری زلزله آقای عباس سيوندی پور با عنوان "تعيين ميرايی معادل غير کالسيك در رفتار لرزه ای
سازه های ترکيبی در ارتفاع"
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استاد راهنمای رساله دکتری سازه آقای حميد بيرقی با عنوان "بررسی رفتار ساختمانهای بلند بتن آرمه هسته مقاوم با مفصل
پالستيك چند گانه تحت زلزله حوزه نزديك"
استاد راهنمای رساله دکتری سازه آقای مهدی علی عباس زاده مشهد با عنوان " بررسی رفتار دال های دو طرفه تقويت شده
با استفاده از کامپوزيتهای  HPFRCCبه روش نزديك سطح ( )NSMو لمينيت های "HPFRCC
استاد راهنمای رساله دکتری سازه آقای احمد فراهانی با عنوان " تعيين موقعيت المان کليدی قاب های خمشی بتن مسلح در
انهدام پيشرونده با استفاده از آناليز حساسيت و شبکه عصبی"
اس تاد راهنمای رساله دکتری سازه آقای حميد صابری با عنوان " بررسی آزمايشگاهی و عددی بهسازی لرزه ای اتصاالت
خمشی پيچی با بکارگيری ماهيچه مورب"
استاد راهنمای رساله دکتری زلزله آقای وحيد صابری با عنوان " بررسی آزمايشگاهی و عددی استفاده از کابلهای پس کشيده
برای بهسازی اتصاالت خمشی پيچی در زلزله های حوزه نزديك گسل"
استاد راهنمای رساله دکتری مديريت و ساخت آقای سيد امير يزدان پرست اباتری با عنوان " ارائه مدلی جديد برای تکامل
شرکت های صنعت ساخت ايران به کمك منطق فازی "
استاد راهنمای رساله دکتری مديريت و ساخت آقای مصطفی قاضی مرادی با عنوان " ارائه الگو نوين مهندسی موفق سازی
پايدار پروژه های عمرانی مبتنی بر هوش مصنوعی "
استاد راهنمای رساله دکتری مهندسی مديريت و ساخت آقای علی قربانی با عنوان " مدل مبتنی بر شبکه عصبی شعاعی
جهت ارزيابی عوامل بروز پيمانکاران در پروژه های ساخت"
استاد راهنمای رساله دکتری مهندسی مديريت و ساخت آقای مهدی عسگری با عنوان " ارائه مدلی جديد مبتنی بر هوش
مصنوعی به منظور بهينه سازی شاخص های تاثير گذار بر موفقيت پروژه”
استاد راهنمای رساله دکتری سازه آقای محمد شکرالهی يانچشمه با عنوان "شناسايی آسيب و بهنگام سازی مدل اجزاء محدود
غيرخطی در ديوارهای برشی بتن مسلح "
استاد راهنمای رساله دکتری سازه آقای بنيامين کيومرثی با عنوان " بررسی عددی و آزمايشگاهی رفتار چرخهای قاب بتن
مسلح با ديوار برشی فوالدی نازک"
استاد راهنمای رساله دکتری سازه آقای محمدجليل زاده افشاری با عنوان "ارائه مدلی برای لحاظ کردن اثرات توالی ساخت
در تحليل سازه های بتن آرمه"
استاد راهنمای رساله دکتری سازه آقای احمد دالوند با عنوان "بررسی خصوصيات مکانيکی و سازه ای تيرهای کامپوزيت
سيمانی مهندسی حاوی نانوسيليس"
استاد راهنمای رساله دوره دکتری آقای روزبه ظهيری هاشمی ،با عنوان" :طراحی سازه های بلند با استفاده از روش جديد
طرح پالستيك براساس عملکرد" دی ماه .1393
استاد راهنمای رساله دوره دکتری آقای رسولی ،اساتيد راهنما:دکتر غالمرضا قدرتی اميری  ،دکتر علی خيرالدين ،دی ماه
.1393
استاد راهنمای رساله دوره دکتری آقای علی همتی با عنوان “بررسی رفتار خمشی تيرها و قاب های
بتن مسلح کامپوزيتی اليافی توانمند “ مورخ  9۲/۲/۲۶استاد راهنمای دوم دکتر محمد کاظم شربتدار
استاد راهنمای رساله دوره دکتری آقای فرشاد مهرابی با عنوان “بررسی خرابی پيش رونده در سازههای بلند فوالدی” ،استاد
راهنمای دوم دکتر محسن گرامی ،مورخ .91/۷/۲۵
استاد راهنمای رساله دکتری زلزله آقای پژمان به زرد با عنوان " تقويت دال های دوطرفه با استفاه از الياف مسلح پليمری به
روش نزديك سطح "NSM
استاد راهنمای رساله دکتری آقای حسين نادر پور با عنوان “شبيه سازی عددی سازههای بتنآرمه تقويت شده با FRPتوسط
شبکه های عصبی مصنوعی” اساتيد راهنما :دکتر علی خيرالدين ،دکتر غالمرضا قدرتی اميری ،مورخ .۸9/۶/۲۲
استاد راهنمای رساله دکتری آقای عليرضا مرتضايی با عنوان “پاسخ ديناميکی ساختمانهای بتنآرمه به زلزله های حوزه نزديك“
اساتيد راهنما :دکتر علی خيرالدين  ،دکتر اميری قدرتی ،مورخ .۸9/۴/۲
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به عنوان استاد مشاور:
 .1استاد مشاور رساله دکتری آقای محسن خزايی با عنوان "تعيين موقعيت بهينه ميراگر های جرمی چندگانه در بهبود رفتار لرزه
ای ساختمان های نامنظم بلند فوالدی"
 .۲استاد مشاور رساله دکتری آقای محمدرضا هاشمی با عنوان " الگوی توزيع بهينه ميراگرهای ويسکوز در ارتفاع سازه های بتن
آرمه با ديوار صلب نگهدارنده تحت زلزله های حوزه نزديك"
 .3استاد مشاور رساله دکتری آقای مهدی عبادی جامخانه با عنوان "ارزيابی آزمايشگاهی و پارامتريك ستون صليبی فوالدی
مختلط نيمه مدفون"
 .۴استاد مشاور رساله دکتری آقای ابوذر حمزه نژادی با عنوان " ارزيابی آزمايشگاهی و تحليلی رفتار برشی تيرهای عميق بتن
مسلح کامپوزيتی با عملکرد باال (")HPFRCC

استاد راهنما و مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد:
به عنوان استاد راهنما:
 .1استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه خانم مهديه صباغيان با عنوان "مقاوم سازی آزمايشگاهی دالهای بتن آرمه يك
طرفه ضعيف توسط ورق های کامپوزيت های سيمانی توانمند اليافی پيش ساخته مسلح شده با ميلگرد های  "GFRPسال
( 139۷عالی)۲0
 .۲استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه خانم مهديه صباغيان با عنوان "بررسی آزمايشگاهی رفتار خمشی تيرهای بتنی
تقويت شده با  FRPو الياف شيشه ای سه بعدی" سال ( 139۸عالی)19/۸۵
 .3استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای محمدرضا اميرجانی با عنوان " بررسی رفتار سازه های بتن آرمه تحت
آناليز حرارتی
 .۴استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای محمد حسين قدس با عنوان " بررسی رفتار ساختمانهای بلند دوبلکسی
فوالدی (با اختالف تراز) با هسته مقاوم و کمر بند خرپايی"
 .۵استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای سيد مصطفی خاتمی با عنوان " بررسی رفتار تير رابطبتن آرمه با پروفيل
قطری فوالدی در ديوار برشی کوپله "
 .۶استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای عبدالرضا دامغانيان با عنوان " بررسی رفتار آزمايشگاهی قابهای بتن ارمه
با الياف فوالدی "
 .۷استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای سيد مسعود کسائيان با عنوان " تاثير اندرکنش خاک و سازه بر رفتار
ساختمان بلند بتن آرمه با سيستم هسته بتنی"
 .۸استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقايفرزين مولودی با عنوان " بررسی رفتار لرزه ای اتصاالت تير به ستون بتن
آرمه با استفاده از بتن اليافی توانمند" HPFRCC
 .9استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه خانم الهه اعتمادی خسروشاهی با عنوان " بررسی رفتار لرزه ای قابهای بتن آرمه
با تيرهای عريض"
 .10استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای رضا پژوهان فر با عنوان " مقاوم سازی سازه های فوالدی بلند در برابر
انهدام پيشرونده به کمك مهار بازويی و کالهك خرپايی"
 .11استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای بنيامين خباز با عنوان "بررسی عملکرد سيستم مقاوم خرپای فضايی در
ساختمانهای بلند"
 .1۲استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای رضا سپهرداد با عنوان "بهسازی آزمايشگاهی قاب بتن آرمه به کمك
مهاربند با حلقه فلزی"
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 .13استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای محمد سلجوقيان با عنوان "بهسازی آزمايشگاهی قاب بتن آرمه به کمك
مهاربند با حلقه فلزی پرشده با بتن اليافی"
 .1۴استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای بهنام سليمی کربکش با عنوان " بررسی رفتار سازه های بتن آرمه تقويت
شده به کمك بادبندهای فوالدی واگرای معمولی و کمانش ناپذير به روش غيرمستقيم "
 .1۵استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه خانم مهسا صيادمنش با عنوان "تقويت تيرهای بتن آرمه به روش ترکيبی
EBRو  NSMبه کمك" FRP
 .1۶استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای مهدی فامرينی با عنوان "تعيين مشخصات مفصل پالستيك در ديوارهای
برشی مرکب"
 .1۷استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای اصغر سلطانی متين با عنوان "بهسازی لرزه ای سازه های بتن آرمه به
همراه جداسازهای لرزه ای به کمك ميراگرهای جرمی تنظيم شونده"
 .1۸استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای محمد مالئی با عنوان "بررسی رفتار سازهخ های بتن آرمه تقويت شده
به کمك بادبند فوالدی واگرای معمولی و کمانش ناپذير به روش اتصال مستقيم"
 .19استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای عليرضا باقری با عنوان "بررسی تاثير نوع و ميزان الياف فوالدی در رفتار
تيرهای بتنی"
 .۲0استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای اسماعيل پارسا با عنوان "مقاوم سازی قاب های بتنی آسيب نديده با
مالت" HPFRCC
 .۲1استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای مهدی حسين زاده با عنوان "بررسی آزمايشگاهی رفتار دالهای بتن آرمه
دو طرفه با الياف فوالدی"
 .۲۲استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه خانم زهرا حضرتی مقيم با عنوان "بهينه سازی عرشه با مقطع جعبه ای پلهای
پيش تنيده با اجرا سگمنتال با استفاده از الگويتم فاخته" مورخ . 1393/1۲/1۸
 .۲3استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای احمد کاويانی با عنوان "ارائه روابطی ما بين پارامترهای هندسی اعضا
برای بهبود رفتار اتصال تير به ستون کتابی در سازه های بتن آرمه برای تامين شکل پذيری الزم" مورخ .1393/0۶/1۶
 .۲۴استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای علی ياری با عنوان " بررسی آزمايشگاهی رفتار سازه ای پانل های بتن
سبك مخلوط شده با پلی استايرن و ميکروسيليس" مورخ .1393/0۶/1۷
 .۲۵استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه خانم فهيمه اسکندريان با عنوان " بررسی رفتار خطی و غير خطی قاب های
مهار بندی شده مرکب با تير فوالدی و ستون بتنی )"(RCS
 .۲۶استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای علی انصاری با عنوان "بررسی عملکرد سازه های بتن مسلح با تيرهای
پهن و ستونهای کتابی"
 .۲۷استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه خانم پريسا بابايی زاده با عنوان " بررسی عملکرد ديواربرشی فوالدی در قاب
بتنی"
 .۲۸استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای عليرضا رضوانی مقدم با عنوان "بررسی موقعيت و اندازه بازشو در
ساختمانهای بلند بتن ارمه تحت اثر نيروی باد "
 .۲9استاد راهنمای پايان نامهکارشناسی ارشد سازه آقای احسان شايانی با عنوان " بررسی آزمايشگاهی رفتار ديوار برشی کوپله با
تير رابط HPFRCCبا آرايش آرماتورگذاری قطری مختلف " مورخ . 1393/0۷/۲3
 .30استاد راهنمای پايان نامه ارشناسی ارشد سازه آقای امير عزالدين با عنوان "شناسايی و تخمين خرابی در قابهای بتن ارمه با
استفاده از توابع تبديل "مورخ .1393/10/۲۲
 .31استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای سبحان فالح زاده فينی با عنوان " تاثير نامنظمی در سازه های فوالدی
در پديده انهدام پيشرونده به کمك شاخص حساسيت "مورخ . 1393/10/۲۲
 .3۲استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه خانم سعيده قدس با عنوان "بررسی رفتار غير خطی اتصاالت قابهای مرکب
مهاربندی شده با تيرفوالدی و ستون بتنی (")RCS
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 .33استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای آرين کيانی با عنوان "تاثير ميراگر جرمی تنظيم شونده در کنترل سازه
های بتن آرمه با استفاده از منطق فازی"
 .3۴استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای اميد هادی زاده هاشم آبادی با عنوان "بررسی رفتار ديوار برشی با تير
رابط  HPFRCCبا آرايش ميلگرد معمولی و حذف ميلگردهای قطری" . 1393/11/30
 .3۵استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه خانم مهسا بهنام با عنوان " بررسی رفتار ساختمانهای بلند دوبلکسی فوالدی
( دارای اختالف تراز ) با هسته مقاوم بتن مسلح" مورخ . 1393/0۶/1۶
 .3۶استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای کافيه مقدم قوچق با عنوان " بررسی عددی رفتار لرزه ای اتصاالت بتن
آرمه تقويت شده با دستك فوالدی " مورخ .1393/0۷/1۷
 .3۷استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای محمد حسين ايلخانی با عنوان "پيش بينی پاسخ اتصاالت تير  -ستون
مورخ . 1393/0۲/۲۲
بتن آرمه تقويت شده با  FRPبه کمك الگوريتم های هوش مصنوعی "
 .3۸استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای سيدعقيل خامسی با عنوان " تاثير نسبت ضخامت ورق اتصال تير به
ستون فلزی پر شده با بتن در رفتار لرزه ای اتصال " مورخ .1393/0۷/۲۶
 .39استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای حامد دبيری با عنوان "مقاوم سازی پايه پل های بتن آرمه با استفاده از
پد االستوری" مورخ . 139۲/1۲/1۲
 .۴0استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای احسان مرادی با عنوان "ارائه رابطه جهت محاسبه ظرفيت برشی تير بتن
آرمه مقاوم سازی شده با کامپوزيت  FRPبا استفاده از هوش مصنوعی" مورخ .139۲/1۲/19
 .۴1استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای ايمان ابويسانی با عنوان " کنترل رفتار اجزای سازه با تاثير از خواص
الکتريکی و مغناطيسی مواد " مورخ .139۲/1۲/۲0
 .۴۲استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای مهدی شيخ نظری کتولی با عنوان " استفاده از آلياژ حافظه دار شکلش
جهت مقاوم سازی سازه های فوالدی در برابر نيروی زلزله " مورخ .139۲/1۲/۲0
 .۴3استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد آقای علی خليلی با عنوان “بررسی آزمايشگاهی و عددی تاثير روش طوقه و دستك
يك طرفه در رفتار اتصاالت قاب های بتن مسلح” مورخ .139۲/10/9
 .۴۴استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود احمدی با عنوان ”پيش بينی مقاومت بتن محصور شده با فوالد در
ستون های مرکب با استفاده از سيستم های هوشمند“ مورخ (1391/۶/1۸مشترک با دکتر نادرپور) .
 .۴۵استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد خانم سيما آرامش با عنوان ”بررسی رفتار سيستم مقاوم سازی شبکه خارجی در
ساختمانهای بلند مرتبه بتنآرمه” مورخ .1391/۷/1۷
 .۴۶استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد آقای سعيد فرحمند با عنوان ”بررسی تأثير ديافراگم کف بر روی رفتار ساختمانهای
بلندمرتبه با سيستم مقاوم لوله های دسته بندی شده” مورخ .1391/۷/۲۲
 .۴۷استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد آقای علی تبرعی با عنوان ”ارزيابی لرزهای ساختمانهای جداسازی پايهای شده تحت
زلزلههای نزديك گسل” مورخ (91/10/۲۷مشترک با دکتر نادرپور).
 .۴۸استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد آقای علی نيکوی با عنوان ”بررسی آزمايشگاهی و عددی تاثير نانوسيليس در رفتار
خمشی تيرهای بتنآرمه” مورخ (91/11/3مشترک با دکتر شربتدار).
 .۴9استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد خانم زينب مداح با عنوان ”بررسی رفتار سازههای بلند فلزی لوله در لوله با مهاربند
خارجی و کمربند خرپايی” مورخ .91/11/3
 .۵0اس تاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد آقای عطا کالنتری با عنوان “بررسی روش های حذف ستون در طبقات تحتانی
سازههای بلند“ مورخ .1391/۷/1۷
 .۵1استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :ماشااله عرب نائينی با عنوان ”بهينه سازی تيرهای بتنی پل های پس کشيده
پيش ساخته“ مورخ .91/10/۲۷
 .۵۲استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :سيد محمد منتظری با عنوان ”ارزيابی لرزه ای ساختمانهای بلند دارای پس
نشستگی با درنظر گرفتن اثرات باد“ مورخ .1391/۷/1۷
52

 .۵3استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :سيد علی نعمت پور با عنوان ”مکان يابی بهينه ديوار برشی بتنی در
سازههای فوالدی“ مورخ .1391/۷/۲۲
 .۵۴استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :جعفر حميدی با عنوان ”بررسی رفتار ساختمانهای بتنآرمه تقويت شده با
بادبندهای فوالدی خارجی“ مورخ .1391/11/1۶
 .۵۵استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو دريا بوداغی با عنوان “بررسی رفتار ساختمانهای نامنظم با پيش آمدگی
های بزرگ در ارتفاع “ مورخ .1390/۶/۲۸
 .۵۶استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو ايمان اميری با عنوان “بررسی آزمايشگاهی و تحليلی رفتار برشی و خمشی
تيرهای کوپله بتنی” مورخ ( 1390/۷/1۸مشترک با دکتر شربتدار).
 .۵۷استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :مرتضی دهقان با عنوان “بررسی آزمايشگاهی و تحليلی اثر جزئيات
آرماتورگزاری در تيرهای کوپله ساخته شده با بتن های اليافی توانمند“ مورخ ( 1390/۷/1۸مشترک با دکتر شربتدار).
 .۵۸استاد راهن مای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو نيلوفر مشهدی علی با عنوان “بررسی رفتار ساختمانهای بلند با سيستم
شبکه قطری” مورخ .13۸9/10/۶
 .۵9استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو ابراهيم امامی با عنوان “بررسی رفتار لرزه ای اتصاالت بتنی تقويت شده با
دستك فلزی” مورخ .13۸9/10/۲۵
 .۶0استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :حامد اسمعيلی با عنوان “بررسی رفتارلرزه ای سيستم دوگانه قاب های
خمشی فوالدی به همراه ديواربرشی بتنآرمه“ مورخ 13۸9/۶/۲۴
 .۶1استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :محمد بزاز با عنوان “بررسی عملکردلرزه ای بادبندهای خاص بااستفاده
ازالمان شکل پذير درسازههای فوالدی” مورخ  ( 13۸9/۶/۲۴مشترک با دکتر کافی)
 .۶۲استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :نازنين کاشيها با عنوان “بررسی رفتار سازه ای اتصاالت دال پس کشيده به
ستون در معرض برش پانچ“ مورخ 13۸9/۶/30
 .۶3استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :سيد مهدی حاجی ميراسمعيل با عنوان “بررسی رفتار ديناميکی
ساختمانهای بلند مهاربندی شده با کمربند خرپائی” مورخ 13۸9/۶/30
 .۶۴استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :فرهود تشرفی با عنوان “بررسی رفتار ساختمانهای بلند تحت اثر انفجار”
مورخ 13۸9/۶/30
 .۶۵استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :محمد قاسميان بالف با عنوان “بررسی رفتار اتصاالت سازههای بتن آرمه
تقويت شده با مهاربند فوالدی” مورخ 13۸9/۷/۲۸
 .۶۶استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :محمد مستعلی با عنوان “بهينه يابی کنترل فعال سازهها با روش الگوريتم”
مورخ 13۸9/10/۶
 .۶۷استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :حسين جمشيدی با عنوان ”بررسی لرزه ای سيستم لوله ای دسته بندی
شده در ساختمانهای بلند” مورخ ۸۸/3/۲3
 .۶۸استاد راهنمای پايان نامه کارشنا سی ارشد دانشجو :محمد حسين ثقفی با عنوان “بررسی عملکرد لرزه ای ديوارهای بنايی غير
مسلح تقويت شده با الياف پليمری تحت بار استاتيکی افزايش“ مورخ ۸۸/3/۲3
 .۶9استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :سليم کريم پور باعنوان “بررسی تاثير مشخصات هسته مقاوم بتنی بر رفتار
لرزه ای ”...مورخ ۸۸/۴/۸
 .۷0استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :سروش صفاخواه باعنوان “بررسی عملکرد سازه ای دال های بتنی پس
تنيده در ساختمانهای بلند مرتبه” مورخ ۸۸/۴/۸
 .۷1استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :آرش منتصر با عنوان “بررسی نحوه بارگذاری لرزه ای سازههای نامنظم در
پالن و ارتفاع” مورخ ۸۷/11/۲۷ :
 .۷۲استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :پژمان به زرد با عنوان “بررسی رفتار دال های تخت تقويت شده با “FRP
مورخ ( ۸۷/3/30اساتيد راهنما :دکتر محمد سعيد کريمی و دکتر علی خيرالدين)
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 .۷3استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :علی اميری با عنوان “بررسی سازه ای پی های سطحی با اختالف تراز در
برابر زلزله” مورخ۸۷/۶/1۸ :
 .۷۴استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :سعيد فاميلی تحت عنوان “بررسی محدوديت ابعاد اعضای خمشی در
ساختمانهای بتنآرمه“ دانشکده مهندسی مورخ . ۸۶/۲/۶
 .۷۵استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :مسعود رازقی منصور تحت عنوان “کاربرد عملی روش طراحی بر اساس
عملکرد در سازههای بتنآرمه“ دانشکده مهندسی مورخ .۸۶/۴/۵
 .۷۶استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :روزبه ظهيری هاشمی تحت عنوان “بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های
بلند لوله ای بادبندی شده“ دانشکده مهندسی مورخ.۸۶/1۲/۲3
 .۷۷استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :سهيل آصف تحت عنوان “بررسی رفتار لرزه ای ستونهای فوالدی پر شده با
بتن (ابر ستونها) در ساختمانهای مرکب“ دانشکده مهندسی مورخ .۸۵/1۲/3:
 .۷۸استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :سيد علی داودی تحت عنوان “بررسی رفتار لرزه ای ستونهای عريض (کتابی)
در ساختمان بتنآرمه“ دانشکده مهندسی مورخ .۸۵/1۲/3
 .۷9استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :مريم صادقی تحت عنوان “بررسی رفتار طبقه انتقالی در ساختمانهای
ترکيبی در ارتفاع“ دانشکده مهندسی مورخ .۸۴/۴/ ۲۷
 .۸0استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :آرمان ربيعی گهر تحت عنوان “بررسی و نحوه قرارگيری عناصر مقاوم جانبی
بر روی رفتار ديناميکی سازههای بتنآرمه” دانشکده مهندسی مورخ .۸۴/۶/۲3
 .۸1استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :حسين نادر پور تحت عنوان ”بررسی عملکرد لرزه ای ديوارهای برشی
مرکب” دانشکده مهندسی مورخ .۸۴/11/9
 .۸۲استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :سيد روح اهلل حسينی واعظ تحت عنوان “بررسی عملکرد لرزه ای سيستم
های دال تخت” دانشکده مهندسی مورخ .۸۴/11/9
 .۸3استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :سعيد محب شاهدين تحت عنوان ”بررسی رفتار لرزه ای بادبندهای محدود
نشده در سازههای فوالدی” دانشکده مهندسی مورخ .۸۴/11/1۷
 .۸۴استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :عليرضا مرتضايی تحت عنوان ” بررسی رفتار خطی و غير خطی ديوار های
برشی Tشکل” دانشکده مهندسی مورخ .۸۲/۴/ ۲۵
 .۸۵استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :علی همتی تحت عنوان ”بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای ترکيبی در
ارتفاع” دانشکده مهندسی مورخ .۸۲/۶/1۷
 .۸۶استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :حميد مظاهری تحت عنوان “بررسی رفتار غير خطی تير های بتنآرمه با
بازشو به کمك روش المانهای محدود” دانشکده مهندسی مورخ ۸1/11/ ۲۷
 .۸۷استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :مجيد شمخالی مقدم تحت عنوان “بررسی رفتار خطی و غير خطی بادبند
های فلزی واگرا در سازههای بتنآرمه“ دانشکده مهندسی مورخ .۸0/11/۲۸
 .۸۸استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :جليل عزيزی فرتحت عنوان “مقايسه تأثير نامنظمی درپالن با تأثير نامنظمی
در ارتفاع بر روی رفتار لرزه ای ساختمانهای فوالدی” دانشکده مهندسی مورخ . ۸0/10/1۸
 .۸9استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :حسين زوار تحت عنوان “نقش ديوارهای پرکننده در رفتار قابهای بتنآرمه”
دانشکده مهندسی مورخ .۸0/11/۲۴
 .90استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :وحيد عاشوری تحت عنوان “تأثير شکل و نوع بادبند فلزی در تقويت
ساختمانهای بتنآرمه“ دانشکده مهندسی مورخ .۸0/11/۲۴
 .91استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :سيد جالل موسوی تحت عنوان “تعيين ارتفاع بهينه لوله داخلی در سيستم
لوله در لوله در ساختمانهای بلند“ دانشکده مهندسی مورخ . ۸0/1۲/13
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 .9۲استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :پژمان همتی نوعدوست گيالنی تحت عنوان “ترک خوردگی و رفتار غير
خطی سقف های بتنآرمه“ اساتيد راهنما :دکتر عبد الحسين فريدون ،دکتر علی خيرالدين  ،دانشکده مهندسی مورخ۸0/1۲/۲۲
.
 .93استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :پدرام پناهی تحت عنوان ”بررسی نقش سازه ای شيشه در ساختمان”
. ۸0/1۲/۲۶
 .9۴استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :شهرام محضر نيا تحت عنوان ”بررسی رفتار ديوارهای برشی کوپله باتيرهای
رابط فلزی” استادان راهنما:دکترعبد الحسين فريدون ،دکتر علی خيرالدين ،دانشکده مهندسی مورخ .۸0/1۲/۲۲
 .9۵استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :محمدرضا تاجيك تحت عنوان” بررسی رفتار غير خطی تيرهای عميق
بتنآرمه به کمك روش المانهای محدود” ،دانشکده مهندسی مورخ .۷9/10/۲۴
به عنوان استاد مشاور:
 .1مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :فرشته خراسانی تحت عنوان "ارزيابی لرزه ای سازه های مرکب ستون بتنی – تير
فوالدی ( )RCSتحت زلزله های نزديك گسل" دانشکده مهندسی عمران 139۴/11/30
 .۲استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد سازه خانم سرور محمود اوغلی با عنوان " بررسی رفتار لرزه ای ديوارهای برشی شيشه
ای شکل پذير با اتصاالت نوين " مورخ .139۲/1۲/0۵
 .3مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن باروح با عنوان ”بررسی عددی تاثير ميلگردهای غير فوالدی و  FRPبر رفتار
سازه ای اعضا و قاب های بتنی“ مورخ .139۲/۷/1۶
 .۴استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد سازه آقای فرهاد گل محمدی با عنوان " بررسی نحوه ی اجرای اتصال (ستون فوالدی
به ستون بتنی) و تاثير طبقه انتقال در رفتار ساختمانهای ترکيبی( در ارتفاع) به روش اجزای محدود " مورخ . 1393/0۷/۲0
 .۵مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :ابوالفضل رادفر با عنوان ”بررسی رفتار شمشيری پله دوطرفه در قابهای خمشی ناشی
از بار جانبی“ مورخ .1391/1۲/1۵
 .۶مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :محمد فالح اصل با عنوان ”بررسی لرزه ای قابهای مهاربندی شده واگرا ( )EBFبا
تحليل ديناميکی غير خطی لغزنده” مورخ .1391/1۲/1۵
 .۷مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :زهرا عندليب با عنوان “ بررسی ميزان شکل پذيری حلقه ی اوالدی ساخته شده از
ورق در مهاربند های هم محور” مورخ .1390/۷/۲۵
 .۸مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :عليرضا ستاری فرد با عنوان “ بررسی آزمايشگاهی مقاوم سازی اتصاالت بتنی ضعيف
با چيدمان ويژه ورق های  “ FRPمورخ .1390/1۲/1۷
 .9مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :مصطفی فخاری فر با عنوان” بررسی شکل پذيری کلی قاب های بتنی با اتصاالت تير
ـ ستون تقويت شده با  FRPتحت بارهای لرزه ای” مورخ .13۸9/۲/31
 .10مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :مصطفی خاتمی با عنوان “ارزيابی نياز لرزه ای قاب های خمشی فوالدی با اتصاالت
جديد پس کشيده“ مورخ 13۸9/۴/1۶
 .11مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :ابوذر حمزه نژادی با عنوان” مقايسه رفتار برشی و خمشی تيرهای بتنی تقويت
شده با ميلگردهای خارجی پيش تنيده فوالدی و ” FRPمورخ 13۸9/۴/1۷
 .1۲مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :محمدرضا مطلوبی باعنوان “مقاومت برشی و رفتار لرزه ای اتصاالت انعطاف پذير و
صلب قابهای بتنی” مورخ ۸۸/۷/۲۸
 .13مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :عبداله ايمری باعنوان “بررسی روشهای مختلف مقاوم سازی لرزهای ستونهای بتنی
ضعيف” مورخ ۸۸/۷/۲۸
 .1۴مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :سيد مصطفی جابری باعنوان “مقاوم سازی تيرهای بتنی با ميله های  FRPبه
روش تعبيه در نزديك سطح “ مورخ ۸۸/۷/۲9
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 .1۵مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :مجتبی منصور سمايی با عنوان “بررسی کاربردی بودن بتن با مقاومت باال برای
ساختمان ها در مناطق لرزه خيز“ دانشکده مهندسی مورخ .۸۵/11/1۴
 .1۶مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :حامد عسگری با عنوان “طراحی بر اساس عملکرد قابهای خمشی پيش ساخته
بتنی” دانشکده مهندسی مورخ .۸۵/1۲/1۷
 .1۷مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو :پژمان دالوری تحت عنوان “تحليل ديناميکی پل های جداسازی شده تحت تأثير
بارهای ناشی از زلزله“ دانشکده مهندسی مورخ .۸۴/۴/ ۲۷
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