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 : افتخارات علمي
o دانشكده  68اول گرایش مهندسي سازه در بین دانشجویان ورودي سال  تقدیر نفر دریافت لوح

 عمران دانشگاه صنعتي امیرکبیر)مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشكده(

o کارشناسي ارشد در بین کلیه دانشجویان  در گرایش سازه و زلزله دریافت جایزه پایان نامه برتر

نشگاه صنعتي امیرکبیر )مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز دا دانشكده عمران 68ورودي سال 

 دانشگاه به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش(

o  رشته مهندسي عمران در بین دانشجویان کارشناسي ورودي دانشجوي ممتاز دریافت لوح تقدیر

 دانشكده عمران دانشگاه صنعتي امیرکبیر  63سال 

o با استفاده از سهمیه دانشجویان ممتاز  ورود به دوره کارشناسي ارشد بدون کنكور 

o انجام پروژه جایگزین خدمت سربازي و احراز شرایط بنیاد ملي نخبگان 

 

 :در نشریات شدهیا پذیرفته چاپ  مقاالتبرخي از 
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in two-way slab floors by yield line analysis," Magazine of Concrete 
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اثر نشست تفاضلي فزاینده در زیر ستون ها بر رفتار یک قاب بتني با لحاظ نمودن شرایط تكیه  .0

 (5298چاپ آنالین در دي ماه نشریه علمي پژوهشي مهندسي سازه و ساخت ) -گاهي متفاوت

 

-نشریه علمي -بهینه سازي فرم ستون هاي خرپایي با الهام از ساختار مارپیچ در استخوان .8

 شده(پذیرش ایران ) شهرسازي و معماري پژوهشي

 

 :در همایش ها و کنفرانس ها چاپ یا پذیرفته شده برخي از مقاالت
ارزیابی تاثیر فرم هندسی و انحنای پوسته های  "(، 1316. )و، مظفری و .ا، صادقپور. ع، پاچناری .1

 معماری و ریاضیات، دانشگاه کاشان، کاشان.بین المللی  کنفرانس ،"گنبدی بر عملکرد سازه

ارزیابی پاسخ یک قاب خمشی بتنی تحت اثر  "(، 1316. )ز، پاچناری . وا، پیراینده. ع، پاچناری .2

، دانشگاه صنعتی  عمران ملی مهندسیکنگره  دهمین ، "ر ستونهای مختلفنشست های تفاضلی در زی

 .شریف، تهران

های خمشی بتنی مطابق ی طراحی قابمقایسه "(، 1315) کامل، م. استادحسین، ح. و پاچناری ع. ( .3

-سومین همایش بین ، "بخش دوم: مقایسه عملکرد-روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان و نیرو

 .، تهرانانجمن مهندسی سازه ایران، المللی مهندسی سازه ایران 

های خمشی بتنی مطابق ی طراحی قابمقایسه "(، 1315) کامل، م. استادحسین، ح. و پاچناری ع. ( .4

سومین همایش بین  ، "بخش اول: تئوری و طراحی-روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان و نیرو

 .، تهرانانجمن مهندسی سازه ایران ،المللی مهندسی سازه ایران 

بررسی پارامتر غیرهمزمانی در حذف دو ستون  "(، 1314. )ز، پاچناری . وا، کرامتی. ع، پاچناری .5

 " ،غیرمجاور از یک قاب بتنی بر پتانسیل خرابی پیشرونده از طریق تکنیک تحلیلهای غیرخطی متوالی 

 ، دانشگاه شهید بهشتی، تهرانشهریسومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه 

توسعه و کاربرد روشی برای ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده  "(، 1313. )ا، کرامتی. و ع، پاچناری .6

، دهمین کنگره بین  "بخش اول: تئوری -ناشی از حذف غیرهمزمان دو ستون از یک قاب ساختمانی

 .المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز 

رونده  در یک سازه بتنی قاب خمشی با در ارزیابی خرابی پیش "(، 1311. )ا، کرامتی. و ع، ریپاچنا .7

 های فعال ، دانشگاه تبریز، تبریز.، کنفرانس ساخت و ساز در حوالی گسل " نظر گرفتن اثر زلزله

تمین ، هش " رونده در یک سازه فوالدیبررسی خرابی پیش "(، 1388. )ا، کرامتی. و ع، پاچناری .8

 المللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، شیراز.کنفرانس بین

 

 :کتب تاليفي



o  زیست شامل: درک متن، شیوه نگارش متون پژوهشی، یطمحزبان تخصصی مهندسی عمران و 

 -نشر دانش آموز -عمران یمهندس یدهبرگز یجموعه کلمات تخصصی مرتبط و  مافزارهانرمآموزش 

 17بهار 

 : سوابق تدریس

 
o تا کنون( 11از سال کاشان ) سراسری  دانشگاه: 

 مقطع کارشناسی ارشد: سازه های بتن آرمه پیشرفته و تحلیل غیرارتجاعی سازه ها 

 -بارگذاری -دینامیک -پروژه فوالد -2سازه های فوالدی -1مقطع کارشناسی: سازه های فوالدی

 مهندسی پی-ح ساختمانیمصال -متره و برآورد  -2مقاومت مصالح  -مقررات ملی ساختمان

 

o (11ترم در سال  2ی غیرانتفاعی آبا )عال مجتمع آموزش: 

 تحلیل سازه -2سازه های بتن آرمه  - 1مقطع کارشناسی: سازه های بتن آرمه 
 

 

 : سوابق کاری برخي از

 
o ری با شرکت مهندسین مشاور تجیر همکا 

o  همکاری پروژه ای با شرکت مهندسین مشاور عمارت پارس 

o  همکاری پروژه ای با شرکت مهندسین مشاور مهان 

o شمع در خاکهای سست ابربارگذاری  تیرورق طراحی 

o  ه صنعتی دانشگا به سرپرستیعضویت در کمیته تدوین راهنمای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

  امیرکبیر

o  محاسبه و نظارت نظام مهندسی استان تهران 2پایهصالحیت 

 

 

 


