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  سوابق تحصيلي : -الف

 .  (9151) دانشگاه علم و صنعت ايران؛  خاک و پي-رشته مهندسي عمراندكتري  -

 .(9111)ربیت مدرس تدانشگاه  ؛ خاک و پي -مهندسي عمرانكارشناسي ارشد  -

 .(9111)دانشگاه صنعتي اصفهان  ؛ مهندسي عمران كارشناسي -
 

 

 :يدانشگاه اجرایي و آموزشيسوابق  - ب

 تا كنون( 9151) گروه آموزشي تکنولوژی معماری، دانشکده معماری و هنر، استاديار دانشگاه كاشان  -

 (9111-9151دانشگاه كاشان )و مدرس مربي   -

 (9131-9131) مدرس دانشگاه شهید بهشتي تهران  -

خوارزمي، ، ايران علم و صنعتتهران، اصفهان، های دانشگاه در پايان نامه های كارشناسي ارشد / راهنمای استاد مشاور  -

 تا كنون( 9131)تحقیقات تهران علوم واراک، آزاد واحد 

 

  (.9151-9152)معماری دانشگاه كاشانتکنولوژی مدير گروه كارشناسي ارشد 

 (9151 -9151عضو ثابت كارگروه بررسي توانايي علمي معماری و تکنولوژی معماری). 

  (.9151-9151)معماری دانشگاه كاشان كمیتهعضو 

  (9159-9151)گروه مهندسي معماریعضو ثابت كارگروه بررسي توانايي علمي. 

  (9131-9135)معماریو عمران توانايي علمي گروه های آموزشي مهندسي كارگروه بررسي ثابت عضو. 

  (9131-9133)مدير گروه مهندسي معماری دانشگاه كاشان. 

  (9131-9132)دانشگاه مسئول راه اندازی و تجهیز آزمايشگاههای بتن و نقشه برداری. 

 

  (9153) نمونه آموزشي دانشگاه كاشاناستاد. 

 (9152) استاد نمونه آموزشي دانشگاه كاشان. 

 (.9132) استاد نمونه آموزشي دانشگاه كاشان 
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 : تحقيقاتي و قاالت علميتاليف م -ج

  و نشریه ها مجالت -1-ج

1- Golkar, N. ; Sadeghpour, A.H. and Divandari, J. ; August 2021. Drawing Inspiration From 
The Spine, Designing a Pedestrian Bridge. Journal of Architecture and Urbanism , ISSN 
2029-7599 / eISSN 2029-7974,  Volume 45 Issue 2:  119-130.  

 برشتي  مقاومت   و رفتار بر خنثي بخش عملکرد تاثير ارزیابي ؛. ح.ا كرمدداد،  ،.ف چي، دگمه ،.ن شريعتمداری، ،.ح.ا صادقپور، -5

-15، 9153، پايیز 9/1، شماره 12-5دوره ، پژوهشي مهندسي عمران شريف-، نشريه علميسالخورده و تازه شهري جامد پسماند

25 .( 10.24200/J30.2017.2292.2167DOI:)         

بهينه سازي فرم ستون هاي خرپایي با الهام از ستاختار متارپيد در   پاچنداری،..ر.؛   صادقپور، ا.ح.،ثابت قدم، ز.، عالمي، ب.،  -1

 . 913-921، 9151، پايیز و زمستان 91، شماره 5دوره  پژوهشي معماری و شهرسازی ايران،-، نشريه علمياستخوان

بررسي تاثير مقاوم  كششي بخش الياف بر مقاومت  برشتي    ؛كرمداد، ا.ح.، دگمه چي، ف. صادقپور، ا.ح.،شريعتمداری، ن.،  -1

.          215-219، 9151، سدال  1، شدماره  21دوره ، پژوهشدي مهندسدي عمدران امیدر ك یدر     -، نشدريه علمدي  پستماند جامتد شتهري   

(DOI: 10.22060/ceej.2017.12575.5232  . ) 

، تاثير آب هاي شور بر تغيير خصوصيات مهندسي ماسه ستنگها كالنتر هرمزی، م.  ، ا.ح.،صادقپورجوركش،ز.، اجل لوئیان،ر.،  -2

 .  511-529، 911، سال بیست و ششم، شماره 51، تابستان پژوهشي علوم زمین-نشريه علمي

6- Mansouri, H. ; Jorkesh, Z. ; Ajalloeian R. and Sadeghpour, A.H.; July 2016. Investigating 
effects of water salinity on geotechnical properties of fine-grained soil and quartz in a 
sandstone case study: Ajichay project in northwest Iran. Bulletin of Engineering Geology 
and the Environment, Springer, ISSN:1435-9529,  pp. 1-12.  

تحليل آثار محيط زیستي طرح هاي ستد ستازي بتراي تنيتين      .9151زمستان   میرنوروزی،م؛.، ح.صادقپور،ا.،  ف انفر،تركی -1

    . 111-159  ،1، شماره 19دوره  پژوهشي محیط شناسي، -نشريه علمي گزینه منتخب، مطالنه موردي سد و نيروگاه كالت.

مقایسه نتایج تحليل سه بندي و دو بندي براي سدهاي خاكي . 9151 بهار  ؛ صادقپور،ا.ح.درخشندی، م.،  هنرمند، م.، -3

 .99-1،  5/9، شماره  59-5دوره  ،پژوهشي عمران شريف -نشريه علمي واقع شده در دره هاي تنگ.

9- Shariatmadari, N. ; Sadeghpour, A.H. ; and inarhgsa, M.;  March 2015. Aging effect on 
physical properties of municipal solid waste at the Kahrizak Landfill, Iran. international 
Journal of Civil Engineering. Vol. 13, No.1, Transaction A: Civil Engineering, pp. 126-136. 

10- Derakhshandi, M.; Pourbagherian, H.R.; Baziar, M.H.;  Shariatmadari, N. and Sadeghpour, 
A.H.;  December 2014. Numerical analysis and monitoring of a rockfill dam at the end 
of construction. international Journal of Civil Engineering. Vol. 12, No.4, Transaction B: 
Geotechnical Engineering, ISSN:1735-0522, pp. 226-237. 

ارزیابي تاثير افزودن بنتوني  بر خصوصيات رفتاري خاک هاي ریز . 9151پايیز    ؛ صادقپور،ا.ح.  اجل لوئیان، ر.، هادی، م.، -99

 .5111-1،5112شماره  پژوهشي زمین شناسي مهندسي، جلد هشتم،  -. نشريه علميدانه

12- Shariatmadari, N. ; Sadeghpour, A.H. ; and Razaghian, F.;  July 2014. Effects of aging on 
shear strength behavior of municipal solid waste. international Journal of Civil 
Engineering. Vol. 12, No.3, Transaction B: Geotechnical Engineering, pp. 326-337. 

بررسي اثر شتوري آب بتر خصوصتيات تکتوتکنيکي     . 9155پايیز و زمستان   ؛ صادقپور،ا.ح.  ،dاجل لوئیان، ر.،  منصوری، ح -91

 .9131-9111، 5شناسي مهندسي، جلد هفتم، شماره پژوهشي زمین  -. نشريه علميخاكهای ريزدانه

14- Ajalloeian, A.; Mansouri. H. and Sadeghpour, A.H;, 2013. Effect of Saline Water on 
Geotechnical Properties of Fine-grained Soil. Electronic Journal of Geotechnical 
Engineering (EJGE), Vol.18, Bund.G, ISSN:1089-3032, pp1419-1435.   

http://dx.doi.org/10.24200/j30.2017.2292.2167
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ارزیابي آثار محيط زیستي منطقه ویژه اقتصادي انرتي پتار    .9133زمستان   ؛ .ح.صادقپور،ا.،  ح جعفری، .، ف ، تركیانفر -92

    . 21-11، 25شماره   سال سي و پنجم، پژوهشي محیط شناسي، -. نشريه علمياستان بوشهر بر خط ساحلي خليج فار  در

16- Ghanbari, A; ; Sadeghpour, A.H; Mohamadzadeh, H; Mohamadzadeh, M., 2008. An 
Experimental Study on the Behavior of Rockfill Materials Using Large Scale Tests. 
Electronic Journal of Geotechnical Engineering (EJGE), Vol.13, Bund.G. 

علمدي  فصدلنامه  بررسي روشهاي كنترل آب زیر زميني در حفاري پي هاي عميتق.   .9131و قن ری، ..؛  بهار  صادقپور، ا.ح. -91

 .15-11 913شماره  ،چهارمسال بیست و. ژئوتکنیك و مقاومت مصالح ترويجي

برآورد اوليه پارامترهاي طراحي مصالح سنگریزه اي در موج شکن بندر پتروشيمي پار   .9131 زمسدتان ؛ .صادقپور، ا.ح -93

 .25-11، 55شماره  ،سال بیست ويکم .ژئوتکنیك و مقاومت مصالح علمي ترويجيفصلنامه  .عسلویه

علمدي  فصلنامه  .روش تهيه نمونه هاي آزمایشگاهي از مصالح پوسته سدهاي سنگریزه اي .9115 زمستان؛  صادقپور، ا. ح. -95

 .19-29، 31شماره  ، سال هیجدهم .ژئوتکنیك و مقاومت مصالح  ترويجي

ژئوتکنیدك و   ترويجدي  -علمدي فصلنامه . مطالنه پدیده شکس  ذرات در مصالح سنگریزه اي .9111 زمستان.؛  صادقپور، ا.ح -51

 .1-9، 39شماره   م،شانزدهسال  .حمقاومت مصال

 

 

  ها كنفرانس و همایش -2-ج

. دوازدهمدین كنگدره بدین    دایاگرید هاي سازه عملکرد بر فرم تأثير ارزیابي. 9111.، اشرفي،پ؛ تیرمداه  صادقپور،ا.ح -59

 المللي مهندسي عمران. دانشگاه فردوسي مشهد.

. دوازدهمین كنگره تاشده ورق هاي سازه پایداري بر مؤثر عوامل بررسي. 9111؛ تیرماه آ،گشنیزجاني.، صادقپور،ا.ح -55

 بین المللي مهندسي عمران. دانشگاه فردوسي مشهد.

. ایتران  موقت   استکان  بتراي  ختاک  منمتاري  كاربرد و سنجي امکان  .9111.، نیکورزم،ف؛ تیرمداه  صادقپور،ا.ح -51

 دوازدهمین كنگره بین المللي مهندسي عمران. دانشگاه فردوسي مشهد.

. دوازدهمدین  پتییر  شتکل  تغيير هاي سازه تکامل روند تحليل و بررسي  .9111.، طهماس ي،ز؛ تیرماه صادقپور،ا.ح -51

 كنگره بین المللي مهندسي عمران. دانشگاه فردوسي مشهد.

 بتني هاي سقف پایداري بر آن تأثير ارزیابي و  هندسي فرم بررسي. 9111.، حسیني،س.م؛ خردادماه صادقپور،ا.ح -52

 ت ريز.هنر اسالمي دانشگاه كنفرانس ملي معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسالمي. . مشبک

. كنفدرانس ملدي   ها ساختمان جابجایي تکنولوتي تحليل و ارزیابي. 9111.، سعید نامه،س.ف؛ خردادماه صادقپور،ا.ح -51

 معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسالمي. دانشگاه هنر اسالمي ت ريز.

. كنفدرانس  حتال  تا گیشته از خاک منماري تکامل روند بررسي. 9111.، شاه مرتضي،س.ف؛ خردادماه صادقپور،ا.ح -51

 ملي معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسالمي. دانشگاه هنر اسالمي ت ريز.

. دوازدهمدین  ستاختماني  نماهتاي  در پویایي انواع ارزیابي و منرفي. 9155.، اسکندری،س.؛ خردادماه صادقپور،ا.ح -53

 كنگره ملي مهندسي عمران. دانشگاه صنعتي سهند ت ريز.

. كتابلي  پتل هتاي   طراحتي  كابل ها در چيدمان و هندسي فرم ارزیابي. 9153.، قلندری، ز.؛ تیرمداه  صادقپور،ا.ح -55

 شريف.سومین كنفرانس بین المللي پژوهش های كاربردی در مهندسي سازه و مديريت ساخت. دانشگاه صنعتي 

 شکل تغيير هاي سازه در حركتي هاي مکانيزم انواع ارزیابي و تحليل. 9153؛ تیرمداه  .صادقپور،ا.ح كمريان م.ح.، -11

 . سومین كنفرانس بین المللي پژوهش های كاربردی در مهندسي سازه و مديريت ساخت. دانشگاه صنعتي شريف.پییر
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. ارزیابي ميزان توليتد و راهکارهتاي   9151پرور، ح.ر.؛ اردي هشت .، عالمي، ب.، درويش پرور،ز.، درويش صادقپور،ا.ح -19

 .تهران. يازدهمین كنگره بین المللي مهندسي عمران. دانشگاه مدیری  نخاله هاي ساختماني

. ارزیابي تاثير مواد خنثي بتر رفتتار   9151.، دگمه چي، ف.، كرمداد، ا.ح.؛ اردي هشدت  صادقپور،ا.ح شريعتمداری، ن.، -15

 . يازدهمین كنگره بین المللي مهندسي عمران. دانشگاه تهران.جامد شهريزباله هاي 

. ارزیابي خصوصيات تکوتکنيکي ساختگاه بر اسا  نتایج عمليتات  9151.؛ اردي هشدت  صادقپور،ا.ح فرخ پور، ف.، -11

 . يازدهمین كنگره بین المللي مهندسي عمران. دانشگاه تهران.تزریق)مطالنه موردي سد ونيار(

. ارزیابي و برآورد فشار تزریق ساختگاه سدها بتا  9151.؛ اردي هشدت  صادقپور،ا.ح منیه، ح.، مسعودی، م.،بخشنده ا -11

 . يازدهمین كنگره بین المللي مهندسي عمران. دانشگاه تهران.استفاده از مدل هاي تحليلي و آماري

. اده گردشگري با رویکرد بایونيتک . طراحي پل عابر پي9151.، ديواندری، ج.، گل كار، ن.؛ اردي هشدت  صادقپور،ا.ح -12

 يازدهمین كنگره بین المللي مهندسي عمران. دانشگاه تهران.

. . ارزیابي روند تکامل و فرم یابي سازه هاي پوسته اي9151.، عالمي، ب.، علوی مقدم، ن.؛ اردي هشدت  صادقپور،ا.ح -11

 يازدهمین كنگره بین المللي مهندسي عمران. دانشگاه تهران.

. چهدارمین  . طراحي هندسي پاویون پوسته اي بهينه با رویکترد بيونيتک  9151.؛ شهريور صادقپور،ا.ح مهرنیا، م.، -11

 همايش بین المللي معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم. تهران.

. . ارزیابي ویژگي هاي طرح سازه و منماري برج هتاي نمتادین شتهري   9151.، يزدچي، ف.؛ شهريور صادقپور،ا.ح -13

 كنگره بین المللي علوم و فن آوری های نوين. دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل.اولین 

. اثتر ستن بتر روي مشخصتات     9151.، مويد محسني، ب.، دهقان بندادكي، پ.؛آبدان   صادقپور،ا.ح شريعتمداری، ن.، -15

گاه . سومین كنفدرانس ملدي مهندسدي ژئوتکنیدك ايدران. دانشد      فيزیکي پسماند جامد شهري در مركز دفن كهریزک

 .تهران

. ارزیابي ارتباط ویژگتي هتاي نفتوذ پتییري و خورنتد در      9151.؛ آبان صادقپور،ا.حموسوی، س.، اجل لوئیان، ر.،  -11

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیدك ايدران. دانشدگاه     )مطالعه موردی سد شهید مدني(.دوغاب در عمليات تزریق

 تهران.

. سدومین  ارزیابي فرم هاي مختلف و بهينه در سازه هاي ورق تاشتده  .9151.، میرمیران، م.؛ شدهريور  صادقپور،ا.ح -19

 .بوعلي سینا، همداندانشگاه  .كنفرانس بین المللي و هفتمین كنفرانس ملي مصالح و سازه های نوين در مهندسي عمران

مین . سدو . ارزیابي و تحليل تکنولوتي ستاخ  ستازه هتاي موقت     9151.، رحماني پور، س.؛ شهريور صادقپور،ا.ح -15

 كنفرانس بین المللي و هفتمین كنفرانس ملي مصالح و سازه های نوين در مهندسي عمران. دانشگاه بوعلي سینا، همدان.

. منماري دیجيتال و طراحي الگوریتميک متاثر از منماري 9151.، سهامي، س.؛ شهريور صادقپور،ا.ح ديواندری، ن.، -11

كنفرانس ملي مصدالح و سدازه هدای ندوين در مهندسدي عمدران. دانشدگاه        . سومین كنفرانس بین المللي و هفتمین پایدار

 بوعلي سینا، همدان.

ششدمین  . منرفي و ارزیابي فرم بهينه در سيستم سازه اي دیاگریتد . 9151مهرماه  .؛ز .، درويش پرور،صادقپور،ا.ح -11

 .يزددانشگاه  .كنفرانس ملي و دومین كنفرانس بین المللي مصالح و سازه های نوين در مهندسي عمران

ارزیابي استراتژي طراحي پل عابر پياده در اقلتيم گترم و   . 9151.، ديواندری، ج.، گل كار، ن.؛ مهرماه صادقپور،ا.ح -12

. ششمین كنفرانس ملي و دومین كنفرانس بین المللي مصالح و سازه های ندوين در مهندسدي   خشک با رویکرد بيونيک

 عمران. دانشگاه يزد.

اراکه ایده فناورانه متناسب با اقلتيم و بتوم گرایتي بتراي     . 9151.، افشین مهر، و.؛  مهرماه صادقپور،ا.ح اسدی، م.، -11

. ششمین كنفرانس ملي و دومین كنفرانس بین المللدي مصدالح و سدازه هدای ندوين در مهندسدي       اسکان پس از سانحه

 عمران. دانشگاه يزد.
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طراحي الگوي ساخ  سایبان هوشتمند در اقلتيم گترم و    . 9151.؛ مهرمداه  صادقپور،ا.ح مرتضوی، ن.، عالمي، ب.، -11

 . ششمین كنفرانس ملي و دومین كنفرانس بین المللي مصالح و سازه های نوين در مهندسي عمران. دانشگاه يزد.خشک

 .پوشش هاي انطباق پییر، رویکرد نوین به منماري پایتدار . 9151.، سهامي س.؛ مهرماه صادقپور،ا.ح ديواندری، ج.، -13

 ششمین كنفرانس ملي و دومین كنفرانس بین المللي مصالح و سازه های نوين در مهندسي عمران. دانشگاه يزد.

بررسي و تحليل تکنولوتي ستاخ  و طتراح   . 9151.، سمامي كجیدی، ف.، عمراني پور، ..؛ اسفند مداه  صادقپور،ا.ح -15

ش های كاربردی در مهندسي سازه و مدديريت  . دومین كنفرانس ملي پژوهسازه و منماري پل هاي عابر پياده شاخص

 ساخت. دانشگاه صنعتي شريف.

. ارزیابي فرم هندسي و روش هاي فرم یابي در سازه هاي پوسته اي 9151.، علوی مقدم، ن.؛ آذرمداه  صادقپور،ا.ح -21

 . كنفرانس بین المللي معماری و رياضیات. دانشگاه كاشان.آزاد

تاثير فرم هندستي و انحنتاپ پوستته هتاي     . ارزیابي 9151بیدگلي، ..؛ آذرماه .، مظفری صادقپور،ا.ح پاچناری، ..، -29

 . كنفرانس بین المللي معماری و رياضیات. دانشگاه كاشان.گنبدي بر عملکرد سازه

بررسي تاثير مقاوم  كششي بخش الياف بر مقاوم  . 9151.، كرم داد، ا.ح.؛ فروردين صادقپور،ا.حشريعتمداری،ن.،  -25

 . دهمین كنگره ملي مهندسي عمران. دانشگاه صنعتي شريف.جامد شهريبرشي پسماند 

اثر شکل هندسي بتر چگتونگي توزیتع تتنش در     .  9152.، مظفری بیدگلي، و.؛ دی ماه صادقپور،ا.حپاچناری، ..،  -21

 سومین كنگره بین المللي افق های جديد در معماری و شهرسازی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.گنبدها. 

سازه باز و بسته شونده مبتني بر منماري بيونيتک بتراي   . 9152.؛ دی مداه  ، و.، افشین مهرصادقپور،ا.حاسدی، م.،  -21

 .. چهارمین كنگره بین المللي مهندسي عمران، معماری و توسعه شهری. دانشگاه شهید بهشتي. تهرانسرپناه اضطراري

. توسنه پایدار در مهندستي تکوتکنيتک  . 9152.؛ دی ماه دگمه چي،ف.، كرمداد،ا.ح صادقپور،ا.ح.،شريعتمداری،ن.،  -22

 چهارمین كنگره بین المللي مهندسي عمران، معماری و توسعه شهری. دانشگاه شهید بهشتي. تهران.

بررسي فشار جانبي خاک در سد ونيار با استفاده . 9152صادقي زاده، آ.؛ آبان  صادقپور، ا.ح.،هاشمي اصفهانیان،م.،  -21

ملدي مهندسدي ژئوتکنیدك و مکانیدك خداک.      بدین ال . پنجمین همايش دقيق و تحليل عددي سه بندي از نتایج ابزار

 تهران.

بررسي امکان تاثير لندفيل ها در ایجاد زمين لرزه هاي  .9152شهريور  ؛صادقپور،ا.ح.كردستاني، ا.، اجل لوئیان،ر.،  -21

همايش انجمن زمین شناسي ايران، دانشگاه  بیستمین ،القایي، مطالنه موردي اثر لندفيل كهریزک بر گسل كهریزک

 تهران.

منرفي و ارزیابي عملکترد ستازه هتاي    . 9151الری بقال،ک.؛ آبان عالمي،ب.،  صادقپور،ا.ح.، ياوري،ا.م؛ مرتضوي،م.، -23

 .. چهارمین كنفرانس ملي مصالح و سازه های نوين در مهندسي عمران، دانشگاه ياسوجتنسگریتي( كش بستي)

نقش شيشه و پنجره هوشتمند در ایجتاد   . 9151.؛ آبان صادقپور،ا.ح مهیاري،ا.، الري بقال،ک.، فرشچی، ح.ر.،نجفی  -25

 چهارمین كنفرانس ملي مصالح و سازه های نوين در مهندسي عمران، دانشگاه ياسوج. نماي دیناميک)پویا(.

نقش مواد و مصتالح هوشتمند در بهبتود    . 9151آبان  ؛.صادقپور،ا.ح نجفی مهیاري،ا.، الري بقال،ک.، فرشچی، ح.ر.، -11

 .چهارمین كنفرانس ملي مصالح و سازه های نوين در مهندسي عمران، دانشگاه ياسوج فضاي داخلي منماري.

بررسي تطبيقي هندسته گتل   . 9151آبدان   ح. هنردوست،ه؛صادقپور،ا. نجفی مهیاري،ا.، الري بقال،ک.، فرشچی، ح.ر.، -19

چهارمین كنفرانس ملي مصالح و سازه های نوين در مهندسي عمران،  ه كاربندي منماري ایراني.آفتابگردان بر هندس

 دانشگاه ياسوج.

آناليز و ارزیابي روند تغيير اجزاپ زبالته جامتد شتهري    . 9151.، شريعتمداری،ن.، تركیانفر،ف.؛ خرداد صادقپور،ا.ح -15

. سومین سمپوزيوم بین المللي مهندسي محدیط زيسدت و مندابب آب، دانشدگاه صدنعتي خواجده       تهران در دو دهه اخير

 نصیرالدين طوسي.  
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ارزیابي طرح شبکه آبيتاري و زهکشتي بتا هتدف     . 9151. خلیلي،ر.؛  خدرداد  صادقپور،ا.ح تركیانفر،ف.، كريمي،..، -11

المللي مهندسي محیط زيسدت و مندابب آب،   . سومین سمپوزيوم بین توسنه پایدار، مطالنه موردي شبکه آبياري بناب

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي.  

بررسي تغيير خصوصيات مهندسي سنگ هاي اشتباع  . 9151؛ مهر ماه  صادقپور،ا.ح.جوركش، ز.، اجل لوئیان، ر.،   -11

 . دومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیك ايران، كرمانشاه.در آب هاي شور

بررسي تاثير شتوري آب بتر شتاخص دوام ماسته     . 9151؛ اردي هشت  صادقپور،ا.ح.جوركش، ز.، اجل لوئیان، ر.،   -12

 . هشتمین كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل.مطالنه موردي پروته آجي چاي -سنگها

66- Mansouri, H.; Ajalloeian, A. and Sadeghpour, A.H.; 2013. The Investigation of Salinity Effects 

on Behavioral Parameters of Fine-Grained Soils. 7
th
 International Conference on Case Histories 

in Geotechnical Engineering, Chicago, USA. 

67- Derakhshandi, M.; Honarmand, M. and Sadeghpour, A.H.; 2013. A Comparison of Three and 

Two-Dimensional Analyses of Rock fill Dams in Narrow Valleys(A Case Study: The Vanyar 

Dam). 7
th
 International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Chicago, 

USA. 

كنتترل نتتایج مطالنتات    . 9155بهمدن    امیدری،..، محمددی،ا.؛   صادقپور،ا.ح..، اجل لوئیان،ر.،  س، ع اسي دشتکي -13

سدي و دومدین   . تکوفيزیکي به وسيله گمانه هاي اكتشافي تکوتکنيک بته منوتور شناستایي ضتخام  آبرفت      

 گردهمايي و نخستین كنگره بین المللي تخصصي علوم زمین، سازمان زمین شناسي و اكتشافات معدني كشور.

 -تاثير شوري آب بر پارامترهتاي تحکتيم ختاک ریتز دانته     . 9159 ؛ صادقپور، ا.ح.منصوری، ح.، اجل لوئیان، ر.،  -15

 . شانزدهمین همايش انجمن زمین شناسي ايران، دانشگاه شیراز.مطالنه موردي سد خاكي كرچاي

بررسي اثر شوري آب بر خصوصتيات تکتوتکنيکي   ،  9159بهمدن     ؛ صادقپور، ا.ح.منصوری، ح.،  اجل لوئیان، ر. ،  -11

 صي خاكهای مسئله دار، كمیته ملي سدهای بزرگ ايران.. كارگاه تخصخاكهاي ریزدانه

امکان سنجي استفاده از منابع قرضه حاوي ، 9159بهمدن   ؛ صادقپور، ا.ح.موذني، م. ، اجل لوئیان، ر. ، پاكزاد، ح.ر. ،  -19

 كارگاه تخصصي خاكهای مسئله دار، كمیته ملي سدهای بزرگ ايران.  ناخالصي آهکي در هسته سدهاي خاكي.

 در موجتود  طبينتي  آهک تاثير ارزیابي ،9159اردي هشدت    ؛ صادقپور،ا.ح. پاكزاد، ح.، ر.، لوئیان، اجل م.، موذني، -15

  نهمدین كنگدره بدین المللدي مهندسدي عمدران، دانشدگاه صدنعتي        . خاک مهندسي خصوصيات بر ریزدانه هاي خاک

 .اصفهان

 مخلتوط  رفتتاري  هتاي  پتارامتر  تغييترات  ارزیابي ،9159اردي هشت   ؛ صادقپور، ا.ح. لوئیان، ر.، اجل هادی، م،. -11

 اصفهان. صنعتي دانشگاه عمران، مهندسي المللي بین كنگره نهمین. ریزدانه هاي خاک با بنتوني 

 ستدهاي  در پوستته  مصتالح  دانه بنتدي  و فني مشخصات ارزیابي .9151بهمن    ؛ معجزی، م. ، صادقپور،ا.ح. -11

 اولین كنفرانس بین المللي و سومین كنفرانس ملي سد و نیروگاههای برق آبي،  تهران. سنگریز.

بررسي تاثير افزایش مصنوعي پالستيسيته خاک بتر  . 9151؛  اردي هشت  صادقپور،ا.ح.هادی، م.، اجل لوئیان، ر.،   -12

 سمنان.. ششمین كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه پارامترهاي مقاومتي خاک هاي ریز دانه

بررستي پارامترهتاي   . 9151فاطمده. اردي هشدت    ؛  و س ك خیدز، صادقپور،ا.ح.موذني، م.، اجل لوئیان، ر.،  پاكزاد، ح.،  -11

 . ششمین كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان.  رفتاري خاک هاي رسي حاوي ناخالصي آهک و گد طبيني

. بررسي پارامترهاي مقاومتي ختاک هتاي رستي حتاوي      9135؛   بهمن صادقپور،ا.ح.موذني،م.،  اجل لوئیان، ر.،   -11

 بیست و نهمین گردهمايي علوم زمین، سازمان زمین شناسي و اكتشافات معدني كشور، تهران. ناخالصي آهکي طبيني.

ارزیابي ميزان تاثير عمليات تزریق در آببندي پي ستد ها)مطالنته   . 9135و معجزی، م.؛  آبان مداه   صادقپور،ا.ح. -13

 . چهارمین همايش بین المللي مهندسي ژئوتکنیك و مکانیك خاک ايران، تهران.  سد ونيار(موردي 
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. ارزیابي تاثير افزودن بنتوني  بر خواص مهندستي ختاک   9135؛  شهريور صادقپور،ا.ح.هادی، م.، اجل لوئیان،ر.،   -15

اسدي ايدران و بیسدت و    . چهادهمین همايش انجمدن زمدین شن  هاي ریز دانه در محل اتصال هسته در سدهاي خاكي

 هشتمین گردهمايي علوم زمین، دانشگاه ارومیه.

. بررسي اثرات زیس  محيطي اجراي پروزه هاي نفتي در 9133وجعفری،ح.ر.؛  دی ماه  صادقپور،ا.ح.تركیانفر،ف.،   -31

 دومین سمپوزيوم بین المللي مهندسي محیط زيست، تهران.منطقه عسلویه. 

 پار  منطقه سازهاي و ساخ  زیستي محيط اثرات ارزیابي .9133اردي هشدت    .؛،  و صادقپور،ا.حتركیانفر، ف. -39

 .هشتمین كنگره بین المللي مهندسي عمران، دانشگاه شیراز . جنوبي

. بررسي روش هاي كنترل نش  در عمليات حفاري مجاور سطح آب     9133فدايي، م.؛  اردي هشت  صادقپور،ا.ح.،  -35

 المللي مهندسي عمران، دانشگاه شیراز.. هشتمین كنگره بین زیرزميني

بررستي ميتزان شتکفتگي در     . 9133اردي هشدت    صادقپور،ا.ح.؛نجفي،و.،  اجل لوئیان، ر.، هاشمي اصدفهانیان، م.،    -31

هشدتمین   آزمون كرامب جه  ارزیابي پتانسيل واگرایي و ارتباط آن با خصوصيات فيزیکي خاكهاي ریز دانته. 

 .مران، دانشگاه شیرازكنگره بین المللي مهندسي ع

. بررسي ویژگي ها و مزایاي استفاده از مختازن ذخيتره جتانبي در    9133اردي هشت   ، مرتضوی، و.؛صادقپور،ا.ح. -31

 هشتمین كنگره بین المللي مهندسي عمران، دانشگاه شیراز. پروته هاي سد سازي . 

مطالنته   –يان در توسنه روستتایي  آسيب شناسي مشارك  اجتماعي روستاک. 9133اردي هشت   صادقپور، ا.ح.؛ -32

 همايش ملي فرهنگ و توسعه در منطقه مركزی ايران، دانشگاه كاشان. .موردي تنيين ساختگاه سد مخزني قره چاي

بررسي رفتار مصتالح ستنگریزه اي بتا    . 9131، محمدزاده، ه.،  محمدزاده، م.؛  اردي هشت صادقپور، ا.ح.قن ری، ..،   -31

 وزارت نیرو.  -دومین كنفرانس ملي سد و نیروگاههای برق آبي، تهران  .آزمایشگاهياستفاده از آزمایشات 

بررسي و مقایسه گزینه خاكي با هستته رستي و رویته    . 9131م.،  فدايي، م.؛  اردي شت   ،  معجزی،صادقپور، ا.ح. -31

 وزارت نیرو.  -دومین كنفرانس ملي سد و نیروگاههای برق آبي، تهران  .بتني

 .بررسي نقش مسایل اجتمایي در مطالنات جانمایي پروته هتاي ستد ستازي    .9131؛  اردي هشت ا.ح.صادقپور،  -33
 وزارت نیرو. -دومین كنفرانس ملي سد و نیروگاههای برق آبي، تهران 

مطالنه پدیده واگرایي در خاكهاي ریزدانه و ارزیتابي  . 9131؛  اردي هشدت  صادقپور، ا.ح.رحیمي، ف.،  قن ری، ..،   -35

 چهارمین كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران.   خاكهاي واگرا. روشهاي مختلف شناسایي نتایج

رفتار مصالح سنگریز با استفاده از آزمایشات  بررسي . 9131، محمدزاده، ه.؛  اردي هشدت  صادقپور، ا.ح. ..،  قن ری، -51

 تهران.چهارمین كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه  .مقيا  گزرآزمایشگاهي ب

چهدارمین كنگدره    بررسي ویژگيها و آسيب هاي ساختمان  سد قدیمي كری  طتبس.  .9131؛  بهار صادقپور، ا.ح. -59

 ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران.  

92- Sadeghpour, A.H; and Qanbari,A; & Fadaie, M; 2008. Groundwater Lowering in IN Deep 

Excavation Case study: Foundation Excavation of Shahid  Madani Dam. 6
th
 International 

Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Arlington, VA, USA. 

93- Sadeghpour, A.H; and Asgari, j; & Mojezi, M; 2008. Study of Instability Event of Rock 

Trench in Vanyar Dam Spillway. 6
th
 International Conference on Case Histories in Geotechnical 

Engineering, Arlington, VA, USA. 

بستر هيدروتکومکانيکي  رفتاربررسي  .9131تابسدتان    فردی،ا. ؛ ؛ا. ح. صادقپور، م.،   ماسوری، م.،  قن ری، ..،  آرين، -51

 زمین شناسي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد. انجمنيازدهمین همايش . سد مخزني كشکسراي مرنددر  ساختگاه 

كارگاه تخصصي سدهای بررسي ویژگيهاي سد هاي خارج از بستر اصلي رودخانه.  .9131؛  تابستان صادقپور، ا.ح. -52

 خارج از بستر اصلي رودخانه، كمیته ملي سد های بزرگ ايران.
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لح ستنگریزه اي بتا استتفاده از آزمایشتات     تنيين پارامترهاي مقتاومتي مصتا   .9131؛  زمستان صادقپور، ا.ح. -51

 كارگاه تخصصي مصالح سدهای خاكي و سنگريزه ای، كمیته ملي سد های بزرگ ايران.. آزمایشگاهي بزرگ مقيا 

اولین همدايش تخصصدي   . رفتار نگاري بدنه و سازه هاي جانبي سد سنگریزه اي ونيار .9131بهار   صادقپور، ا.ح.؛ -51

 .  سهامي آب منطقه ای آذربايجان شرقي و اردبیل شركت ،طرح آبي چای ت ريز

در تنيين ساختگاه بهينته   AHP استفاده از روش ارزیابي چند منياره  .9131 زمسدتان رئیسي، ا.؛  صادقپور، ا.ح.؛ -53

 .تهران ، كنفرانس بین المللي مديريت پروژه. دومین سد

اولدین   .مقطع موج شکن بندر پتروشتيمي پتار   شس  ون آناليز پایداري .9131و م رز، ر.؛  بهدار   صادقپور، ا.ح. -55

 .دانشگاه صنعتي شريفعمران،  كنگره ملي مهندسي

. مطالنات مکانيابي موقني  محور براي احداث سد بروي رودخانه پيرباالجاي مرنتد  .9131؛  بهار صادقپور، ا.ح. -911

 دانشگاه صنعتي شريف. ،اولین كنگره ملي مهندسي عمران

بررسي و مقایسه رفتار مصالح درش  دانه سنگریزه اي و رودخانه اي در پوستته    : .9135؛  بهار صادقپور، ا.ح. -919

 دانشگاه صنعتي اصفهان.، ششمین كنفرانس بین المللي مهندسي عمران .سدهاي خاكي

مدین  دومدین كنفدرانس ز   .مطالنه پدیده شکس  ذرات در توده مصالح سنگریزه اي .9131؛ پدايیز  صادقپور، ا.ح. -915

 تربیت مدرس. ، دانشگاهي و محیط زيست ايرانشناسي مهندس

 
 

  :داوري پایان نامه ها، مجالت و كنفرانس هاي علمي -د

علم و صنعت ايران، خدوارزمي،   كاشان،  دانشگاه های در و پروپوزال مقطب دكتری كارشناسي ارشددكتری/پايان نامه های  -1

 .و آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ، صنعتي قمگیالن، اصفهان

 و محیط زيست، دانشگاه صنعتی امیر کبیر.عمران مجله علمی پژوهشی  -2

 ، دانشگاه صنعتی شريف.عمران شريفمجله علمی پژوهشی  -3

 و محیط زيست، دانشگاه تبريز. عمرانمجله علمی پژوهشی  -4

 .مجله علمی پژوهشی زمین شناسی مهندسی، دانشگاه خوارزمی -5

 .، دانشگاه کاشانعلمی پژوهشی مطالعات معماري ايرانیمجله  -6

 .ايران برودتی و حرارتی مهندسی علمی انجمن فصلنامه علمی انرژي هاي تجديد پذير و نو، -7

 .9131،اولین كنفرانس ملي معماری ايراني -8

 .1394دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ايران،  -9

 .  9151چهارمین كنفرانس ملي مصالح و سازه های نوين در مهندسي عمران،  -11

 .9151يازدهمین كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه شیراز، -11

 

 :طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي -ه

 (.9155تا  9151)مسئول كمیسیون معماری، عمران و شهرسازی مركز پژوهش های شورای اسالمي شهر كاشان -9

 برجهای پروژه در صنعت و علم دانشگاه ژئوتکنیك مشاور نظارت و طراحي تیم عملیات سرپرست و پروژه مدير جانشین -5

 (.9151-53) غرب مرواريد مسکوني

كارشناس ارشد همکار در طرح تحقیقاتي رفتار نگاری سلول دفن بهداشتي زباله كهريزک جهت ارائه الگوی رفتاری زباله  -1

 .(9135-55) وصنعت ايران با شهرداری تهرانتهران، طرح پژوهشي دانشگاه علم 
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عضو كمیسیون تدوين استاندارد های ملي ايران و همکاری با شركت سهامي آزمايشگاه فني و مکانیك خاک وزارت راه و  -1

 (9151تا  9131شهرسازی برای تدوين استاندارهای ملي آزمايشهای مکانیك خاک)

 مصالح پنج سد خاكي و سنگريزه ای و تعیین پارامترهای رفتاری آزمايشگاهيكارشناس مجری و مسئول انجام مطالعات  -2

   .(9111-11مركز تحقیقات ساختمان و مسکن، ) در حال مطالعه و ساخت در كشور،

در مركز تحقیقات  ساخت دستگاه سه محوری استاتیکي و دينامیکي مقاومت خاکژه طراحي و در پروكارشناس همکار  -1

 .(9111-11ساختمان و مسکن)

 

 :مشاوره پایان نامه هاي كارشناسي ارشدراهنمایي/  -و

 هوشمند  منماري رویکرد با ساختمان نماي طراحي -1

.*راهنما    ؛هومن زهره ونديان: دانشجو  ؛ 9155 آذرماه كاشان، دانشگاه
 

 گردشگري كویر مرنجاب با رویکرد بهينه سازي فرم -طراحي مجموعه تفریحي -2

.*راهنما    ؛امیر حسین شريفیان جزی: دانشجو  ؛ 9155 مهرماه كاشان، دانشگاه
 

 فراكتال هندسه از استفاده با ترسيمي ایستایي روش به پياده عابر پل طراحي در یابي فرم بررسي -3

 .*راهنما    مقدم؛ علوی سادات نازنین: دانشجو  ؛ 9153 ماه بهمن كاشان، دانشگاه

  بایونيک منماري رویکرد با بابلسر اكولوتیک پارک طراحي -4

 .مشاور    ؛تیرگريان مهسا: دانشجو  ؛ 9151 ماه بهمن كاشان، دانشگاه      

 طراحي نماي پاسخگو بر مبناي الگوبرداري از طبين  و بهرگيري از فناوري هوشمند -5

   .راهنما    زي ا درويش پرور؛: دانشجو  ؛ 9151بهمن ماه  كاشان، دانشگاه

 اي با تاكيد بر بهينه سازي هندسي طراحي پاویون پوسته -6

 .راهنما    ؛مريم مهرنیا: دانشجو  ؛ 9151بهمن ماه  كاشان، دانشگاه

 ارزیابي رفتار مقاوم  برشي پسماند جامد شهري در شرایط زهکشي شده  -7

 .مشاور    بهاره مويد محسني؛: دانشجو  ؛ 9151بهمن ماه  علم و صنعت ايران، دانشگاه

 بررسي عوامل موثر بر پارامترهاي تحکيم پسماند جامد شهري   -8

 .مشاور    پرنیان دهقان بنادكي؛: دانشجو  ؛ 9151بهمن ماه  علم و صنعت ايران، دانشگاه

 ارزیابي ميزان تزریق پییري ساختگاه سد شهيد مدني با تاكيد بر خصوصيات زمين شناسي مهندسي -9

 .مشاور ؛ دانشجو:سارار موسوی؛     9151دانشگاه اصفهان، دی ماه

 محور پارک مشکات و تاالب عينک رش  با رویکرد طبين  گرا در گردشگري پياده عابر پل طراحي -91

 .*راهنما    سمامي كجیدی؛: دانشجو  ؛ 9151آذرماه كاشان، دانشگاه

 پل عابر پياده گردشگري در پارک بزرگ كاشان با رویکرد بيونيک  طراحي -11

 .*راهنما   ؛گل كارنیکو : دانشجو  ؛ 9151تیرماه  كاشان، دانشگاه

  خانه اپراي ایران  طراحي -12

 .*راهنما    میرجلیلي؛محمدجواد : دانشجو  ؛ 9151 تیرماه كاشان، دانشگاه

استفاده از سيستم پوسته اي و با تاثير پییري از الگوهاي باربري  طراحي مجموعه تفریحي در دریاچه پارک مل  با -13

   طبيني

 .مشاور    مالاسداهلل؛مريم : دانشجو  ؛ 9151شهريور كاشان، دانشگاه
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   الگوریتميک گلخانه مركزي باغ گياه شناسي قم با الگوبرداري از نوار موبيو  طراحي -14

 .*راهنما    سهامي؛سمانه : دانشجو  ؛ 9151شهريور كاشان، دانشگاه

ساكن در محله محتشم كاشان از طریق بهره مندي از منماري آب انبارها و امکان طراحي سرپناه موق  زلزله زدگان  -15

  سنجي و طراحي در فضاي باز محلي

 . *مشاور    ؛زاغیانمحمدعلي : دانشجو  ؛ 9151شهريور كاشان، دانشگاه

 موق طراحي نوام ساختماني مناسب براي اسکان  -16

 . *راهنما    اسدی؛مهرآفرين : دانشجو  ؛ 9151 شهريور ماه كاشان، دانشگاه

 طراحي پاویون دانشجویي دانشکده منماري و هنر دانشگاه كاشان با الهام از ساختار كاني ها -17

 . *راهنما    ط اط ايي منش؛فائزه : دانشجو  ؛ 9151 شهريور ماه كاشان، دانشگاه

 رویکرد بهينه سازي سازه با الهام از دانش بایونيکطراحي نشانه شهري با  -18

 . *راهنما    ثابت قدم؛الهام : دانشجو  ؛ 9151 شهريور ماه كاشان، دانشگاه

 (طراحي سایه بان متحرک براي پياده روهاي دانشگاه كاشان)با رویکرد الهام از طبين  -19

 . *راهنما    مرتضوی؛نسیم : دانشجو  ؛ 9151 شهريور ماه كاشان، دانشگاه

 دبي 2222طراحي غرفه ایران در نمایشگاه  -22

 .مشاور   فالح چم آسماني ؛مهشید : دانشجو  ؛ 9151 شهريور ماه كاشان، دانشگاه

ارزیابي تاثير درازمدت ناخالصي هاي سولفات كلسيم و كربنات كلسيم بر خصوصيات مهندسي مصالح ریزدانه هسته  -21

 سد خاكي آقبالغ

 .مشاور    محسن رمضاني؛: دانشجو  ؛ 9151ماه  دی اصفهان ، دانشگاه

 طراحي باغ گل قمصر كاشان با الهام از فرم گل آفتابگردان)با رویکرد بایونيک( . -22

 .مشاور   نجفي مهیاری ؛الهه : دانشجو  ؛ 9152 بهمن ماه كاشان، دانشگاه 

                                              بررسي تاثير مقدار و شکل بخش خنثي در مقاوم  برشي پسماند جامد شهري. -51

 .مشاور دگمه چي؛    سید فرشاد ؛ دانشجو:  9152دانشگاه علم و صنعت ايران، دی ماه 

                                            بررسي تاثير مقاوم  كششي بخش الياف بر مقاوم  برشي پسماند جامد شهري. -51

 .مشاور كرمداد؛    امیرحسین  ؛ دانشجو: 9152دانشگاه علم و صنعت ايران، شهريورماه 

 بررسي تاثير مركز دفن زباله كهریزک تهران در ایجاد زمين لرزه هاي القایي. -25

 . *راهنماكردستاني؛    امین  ؛ دانشجو: 9152دانشگاه اصفهان، مهرماه 

 .خانه هاي حياط مركزي یزدطراحي پوشش تاشونده براي  -26

 . *راهنما ؛   ياوریامیرع اس ؛  دانشجو:  9152ماه  خرداد، كاشاندانشگاه   

 بررسي رابطه تنس هاي قاکم و جانبي خاک بر اسا  تحليل نتایج ابزار دقيق. -27

 .مشاور صادقي زاده؛   آرش ؛  دانشجو:  9151دانشگاه اصفهان، بهمن ماه   

 .در ساختگاه سد آقبالغ کیزيو تکوف کيمطالنات تکوتکن جیتطابق نتا زانيم يبررس -28

 .مشاور ع اسي؛   سعید ؛  دانشجو:  9151دانشگاه اصفهان، خردادماه   

 بررسي تاثير شوري آب بر خصوصيات مهندسي ماسه سنگ ها. -29

 .مشاور  ؛جوركشزينب دانشجو:  ؛ 9151، بهمن ماه دانشگاه اصفهان

 شور در عمل آوري هسته سد.بررسي تاثير استفاده از آب  -32

 .مشاور   ؛منصوریحديثه  دانشجو: ؛ 9159، مهر ماه دانشگاه اصفهان
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 تحليل سه بندي استاتيکي سد خاكي شهيد مدني.  -31

 .مشاور   ؛هنرمندمجت ي  دانشجو: ؛ 9151، پايیز دانشگاه اراک   

 ارزیابي تاثير افزودن بنتوني  بر خواص مهندسي خاک رسي در هسته سد خاكي چشمه زنه.  -32

   .مشاور    ؛هادیمريم  دانشجو:؛  9151، خرداد ماه دانشگاه اصفهان    

 ارزیابي تاثير كلسيم و كربنات كلسيم بر خصوصيات مهندسي مصالح ریزدانه هسته سد خاكي چشمه زنه،  -33

 .مشاور   ؛موذنيم ینا دانشجو: ؛  9151، خرداد ماه دانشگاه اصفهان    

 تحليل برگشتي سدهاي خاكي با استفاده از نتایج ابزار دقيق در پایان مرحله ساخ  .  -34

 .مشاور   ؛پورباقريانحمیدرضا  دانشجو: ؛ 9135، زمستان  دانشگاه اراک    

 از نتایج عمليات مهندسي تزریقبررسي شرایط زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد ونيار با استفاده  -35

 .مشاور   ؛ملقب دانشجو: ؛ 9133تیرماه  ،دانشگاه اصفهان     

 مطالنه واگراکي مصالح ریز دانه رسي با استفاده از آزمایشات مختلف آزمایشگاهي. -36

 . *مشاور   ؛نجفيوحید دانشجو:  ؛ 9133اردي هشت ماه  ،دانشگاه اصفهان     

 مختلف شناسایي خاكهاي واگرا و اراکه منيار مناسب.ارزیابي نتایج روشهاي  -37

 .مشاور   ؛دانشجو: رحیمي؛  9131اسفند ماه  تهران، واحد علوم و تحقیقات -دانشگاه آزاد     

 رفتار مصالح سنگریزه اي با استفاده از آزمایشات آزمایشگاهي بزرگ مقيا .بررسي  -38

 .مشاور   ؛محمد زادههادی  دانشجو: ؛ 9131ماه بهمن  ،خوارزميدانشگاه  

 بررسي مخاطرات ناشي از فنالي  هاي ساخ  و ساز پار  جنوبي بر روي خط ساحلي. -39

 . *مشاور   ؛تركیانفرفائزه  دانشجو:؛  9132تیر ماه  ،دانشگاه تهران  

 انجام شده است.  مشترکراهنمايي يا مشاوره پايان نامه به صورت  ستاره دار)*(توضیح: در موارد 

 عضوی  در مجامع علمي و فني: -ر

 عضو انجمن بین المللي مهندسان ژئوتکنیك. -

 عضو انجمن مهندسان ژئوتکنیك ايران. -

 عضو كمیته ملي سدهای بزرگ ايران . -

 )پايه يك طراحي، نظارت و اجرا(.عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان -

 

 خالصه سوابق كاري، تجربي وحرفه اي: - ز

  (9112-9111)  تهران بنیاد مستضعفان و جان ازانكارشناس فني معاونت عمران و مسکن. 

  (9111 از سال)بخش خصوصياجرا شده توسط پروژه ساختماني دهها طراحي، نظارت يا اجراء.  

  و مجری مطالعات آزمايشگاهي بررسي پارامترها و خصوصیات  مركز تحقیقات ساختمان و مسکنكارشناس همکار با  بخش خاک و پي     

 .(9111-9111) مصالح پنج سد خاكي/ سنگريزه ای در شمال غرب ايران 

 ،(9111از سال ) قدس نیرو و ... مدير پروژه و مدير بخش تخصصي در شركت مهندسین مشاور ،ناظر عالیه، مشاور فني كارشناس ارشد طراح 

 

 :عبارتند از همکاري شده پروته هاي مطالناتي واجرایي عناوین برخي از

 (9111-9113مطالعات فاز اول)  -تاالب گندمان بروجندايك خاكي  پروژه 
  (9111-9131) ،دوم و سومفاز اول -سد انحرافي بتني،كانال انتقال،  سد خاكي و ش که آبیاری و زهکشي تاجیار سراب 

   (9115-9159)،دوم و سوم فاز اول -طرح آجي چای ت ريزپروژه های سد و سازه های كنترل شوری 
  (9111-9151)  و بازنگری فاز دوم ودومفاز اول  -سد خاكي آق الغ بروجن 
  (9139-9151)،دوم وسوم فاز اول -سد خاكي چشمه زنه شهر كرد 
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  (9139-9135) بندر پتروشیمي پارس عسلويهپروژه 

 (9113 -9131)   و سوم،دوم فاز اول -سد و نیروگاه رودبار لرستان 
 (9131 -9131فاز اول ) -سد و نیروگاه بازفت 

  (9135 -9132فاز اول ) -سد مخزني كشکسرای مرند 

 (9131 -9159)دوم و سوم فاز اول ، --سد مخزني  شیرين آب خوزستان 
 (9132 -9159فاز اول، دوم و سوم ) -سد مخزني سردشت 

 (9132 -9151) فاز اول و دوم -سد مخزني صیدون  خوزستان 

 (9135 -9159فاز اول ) -ايالم -سد خاكي گالل ملك 

 (9135 -9159فاز اول ) -ايالم -سد خاكي چم سرخ 

 (9135 -9151)دوم  بازنگری مطالعات فاز -سد خاكي وخط انتقال آب آق الغ بروجن 

 (9131-9131) فاز اول-سد های خاكي ابوالفارس، تازه كند خوزستان 

  (9132-9133) فاز اول– خوزستان لیرابسد های خاكي 
  (9131-9133)مطالعات طرح استحکام بخشي سد قديمي كريت ط س 

 ( 9135 -9155ارائه الگوی رفتاری زباله تهران) تفتار نگاری مدفن زباله كهريزک جهپروژه ر  

 (9151-9153)پروژه برجهای مسکوني نگین غرب تهران 

 (9151 -9151)ندامتگاه گناوه ساختمان  پروژه 

 (9151 -9152)آبادان طرح و ساخت ش که آبیاری و زهکشي جزيره مینو و جرف پروژه 

 (9152-9151مراغه) ندامتگاه ساختمان  پروژه 

 (9151پروژه طرح توسعه نیروگاه شهید رجايي قزوين) 

 (9151-9151پروژه رفتار نگاری سد كوثر) 

  (9111 از سال)دهها پروژه مسکوني، تجاری،اداری و...،   بخش خصوصيمتعلق به  متعدد پروژه های ساختماني  


