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 ی اجراییهافعالیت

 تا کنون 1311 برداری سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی، بیرجندتخصصی نقشهی کمیته دبیر 

 تا کنون 1311 سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی، بیرجند ی ارزیابی دفاتر طراحیعضو کمیته 

  تا کنون 1311 بیرجند، نظام مهندسی 33برداری دفتر فنی و مهندسی شماره نقشهسرپرست بخش 

  ،تا کنون 1311 پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، بیرجندمدیرعامل شرکت پاهنگ پایش پارس 

 تا کنون 1311 رییس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور مقیاس مسیر خاوران، خراسان جنوبی، بیرجند 

  ،تا کنون 1315 بیرجند، الملل شرکت اساس سازه شرق بیرجندتجاری و روابط بینمدیر فنی 

 تا کنون 1313 عضو هیئت مدیره و سرپرست دفتر فنی شرکت راه آفرین قهستان، بیرجند 

 1315تا  1313 پوی، مشهدسرپرست بخش سازه شرکت مشاوره آب 

 1315تا  1313  دانشگاه فردوسی مشهد، بنیان دانش کاوان سازه آریاعضو اصلی شرکت دانش 

 1313تا  1313 طراح سازه گروه کارخانجات چینی مقصود، مشهد 

 1313تا  1131 ، مشهدخراسان رضوی پروژه بانک صادرات شرکت مشاور پیمان غدیر در ناظر مقیم 

 1311تا  1331 درح، خراسان جنوبی -های سربیشه طراح و ناظر راه اصلی شهرستان 

  1331تا  1333 شرکت فراز آب در تعریض راه ورودی بیرجند، خراسان جنوبیناظر 

 3313تا  3113 مجری شرکت تکین پارس سپاهان در گاز رسانی روستاهای شهرکرد 

 3113تا  3113 ی طرح هادی روستاهای اصفهانبرداشت پروژه 

 

 عالیق پژوهشی

 ها سازی سازهبهسازی و مقاوم 

  هاخسارت در سازهسنجش سالمت و ارزیابی 

 تحلیل خطر زلزله و ارتعاشات تصادفی، غیرخطی طراحی و تحلیل 

 هاای سازههای نوین در بهبود رفتار لرزهاستفاده از مواد هوشمند و روش 
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 ها:در نشریه شدههای ارایهمقاله

1 
 Jahangir, H., & Esfahani, M. R. “Experimental analysis on tensile strengthening properties of steel and 

glass fiber reinforced inorganic matrix composites.” Scientia Iranica, 2020.  

DOI: 10.24200/SCI.2020.54787.3921. 

1 
 Jahangir, H., and Rezazadeh Eidgahee, D. “A New and Robust Hybrid Artificial Bee Colony Algorithm–

ANN Model for FRP-Concrete Bond Strength Evaluation.” Composite Structures, 2020.  

DOI: 10.1016/j.compstruct.2020.113160. 

3 
 Jahangir, H., Bagheri, M. and Delavari, S.M.J.,”Cyclic Behavior Assessment of Steel Bar Hysteretic 

Dampers Using Multiple Nonlinear Regression Approach.” Iranian Journal of Science and Technology, 

Transactions of Civil Engineering, 2020. pp.1-25.  

DOI: 10.1007/s40996-020-00497-4. 

3 
 Jahangir, H., Esfahani, M. R. “Investigating loading rate and fibre densities influence on SRG-concrete 

bond behaviour” Steel and Composite Structures, 2020; 34(6): 877-889.  

DOI: 10.12989/scs.2020.34.6.877. 

5 
 Jahangir, H., Bagheri, M. “Evaluation of Seismic Response of Concrete Structures Reinforced by 

Shape Memory Alloys” International Journal of Engineering, 2020; 33(3): 410-418.  

DOI: 10.5829/IJE.2020.33.03C.05. 

1 
 Bagheri, M., Chahkandi, A., and Jahangir, H., "Seismic Reliability Analysis of RC Frames 

Rehabilitated by Glass Fiber-Reinforced Polymers" International Journal of Civil Engineering, 2019; 17: 

1785–1797. DOI: 10.1007/s40999-019-00438-x. 

1 
 Jahangir, H., Esfahani, M.R., “Numerical Study of Bond–Slip Mechanism in Advanced Externally 

Bonded Strengthening Composites” KSCE Journal of Civil Engineering, 2018; 22: 4509–4518.  

DOI: 10.1007/s12205-018-1662-6. 

3 

 Jahangir, H., Bagheri, M., Delavari, S.M.J., “Estimation of Concrete Compressive Strength by 

Substitution of Pinyon Pine Ash for Cement (In Persian)” Journal of Structural and Construction 

Engineering, 2018; 5(Special Issue 2): 5-19. 

DOI: 10.22065/jsce.2018.126900.1517. 

 

 خاکستر مخروط کاج با  یگزینیبتن در اثر جا یمقاومت فشار یابیارز" یمحمد جواد دالور یدسی، منصور باقر ،هاشم جهانگیر

 .11تا  5، صفحه 1311، سال 1، شماره ویژه 5دوره  ،ی مهندسی سازه و ساختنشریه، "یمانس

DOI: 10.22065/jsce.2018.126900.1517. 

1 

 Jahangir, H., Daneshvar Khorram, M.H., Ghalehnovi, M., “Influence of Geometric Parameters on 

Perforated Core Buckling Restrained Braces Behavior (In Persian)” Journal of Structural and Construction 

Engineering, 2018. 

DOI:10.22065/jsce.2018.101904.1359. 

 

 ه با هست یرناپذکمانش یهابر رفتار مهاربند یهندس یهانقش عامل" لعه نویمحمدحسن دانشور خرم، منصور ق ،هاشم جهانگیر

 .13تا  15، صفحه 1313، سال 1، شماره 1دوره  ،ی مهندسی سازه و ساختنشریه، "دارشکاف

DOI:10.22065/jsce.2018.101904.1359. 

11 

 

 Jahangir, H., Esfahani, M.R., “Strain of Newly – Developed Composites Relationship in Flexural Tests 

(In Persian)” Journal of Structural and Construction Engineering, 2018; 5(Special Issue 3): 92-107.  

DOI: 10.22065/jsce.2017.91828.1255. 

 

 ی مهندسی نشریه، "های خمشیهای نوین الیافی در آزمونسازی کرنش کامپوزیترابطه" محمدرضا اصفهانی ،هاشم جهانگیر

 .111تا  11، صفحه 1311، سال 3، شماره ویژه 5دوره  ،سازه و ساخت

DOI: 10.22065/jsce.2017.91828.1255. 
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 ها:در همایش شدههای ارایهمقاله

1 

 Nedaei Javan, S.A. & Jahangir, H. “Evaluation of Geometric Parameters in Steel Bar Hysteretic 

Dampers (In Persian)”, 6th International Conference on Modern Research in Civil Engineering, 

Architecture, Urban Management and Environment, October 2020, Karaj , Iran. 

 

  ،ششمین کنفرانس، "ای فوالدیای میلههای هندسی در میراگرهای چرخهارزیابی عامل" هاشم جهانگیرسید علیرضا ندائی جوان 

          1311ماه مرداد 11کرج،  ،های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیستالمللی پژوهشبین

1 

 Jahangir, H. & Esmaili, S.J. “Interaction of Fibers and Inner and Outer Layers of Peripheral  Matrix in 

Steel Fiber Reinforced Inorganic Matrix Composites (In Persian)”, 6th International Conference on 

Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban Management and Environment, October 

2020, Karaj , Iran. 

 

  ،های کامپوزیتی پیرامونی در های درونی و بیرونی پایهاندرکنش الیاف و الیه" یلیاسماع یدجعفرسهاشم جهانگیر 

معماری، مدیریت شهری و های نوین در عمران، المللی پژوهشششمین کنفرانس بین، "فوالدی شده با الیافمعدنی تقویتپایه

  1311ماه مرداد 11کرج،  ،محیط زیست

3 

 Jahangir, H., Mohammadi, M., Esmaili, S.J., Razavi, S.J., “Application of FRP Composites in Concrete 

Foundations of Docks (In Persian)”, 5th National Conference on Civil Engineering, Architecture and 

Urban Development, January 2020, Shirvan , Iran. 

 

 یها یتکاربرد کامپوز" یرضو یدجوادسیلی، اسماع یدجعفرسمجتبی محمدی،  ،هاشم جهانگیر FRP یبتن یهایهدر پا 

 1313ماه دی 13شیروان،  ،معماری و شهرسازیپنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، ، "هااسکله

3 

 Mokhtari Masinaei, M., Jahangir, H., Khatibinia, M., “Damage Detection in Prestressed Concrete Slabs 

Using Vibrational Responses in Time Domain (In Persian)”, 5th National Conference on Recent Advances 

in Civil Engineering, Architecture and Urban Development, February 2019, Shahid Beheshti University, 

Tehran, Iran. 

 

 ،ای هتنیده به کمک پاسخهای بتنی پیششناسایی خسارت در دال" نیامحسن خطیبی ،اشم جهانگیره مهران مختاری مسینائی

دانشگاه شهید  ،پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، "ی زمانیارتعاشی در دامنه

 1311بهمن  15تهران،  بهشتی،

5 

 Kavousi, M., Khatibinia, M., Jahangir, H., “Use of Contourlet Transform to Identify Damages in 

Prestressed Concrete Slabs (In Persian)”, International Conference on Civil Engineering, Architecture & 

Urban Management In Iran, December 2018, Tehran, Iran. 

 

 یبتن یهاخسارت در دال ییشناسا یکانتورلت برا یلاستفاده از تبد " یرهاشم جهانگ، نیامهدی کاووسی، محسن خطیبی 

 1311آذرماه  13تهران، ، یراندر ا یتوسعه شهر یریتو مد یعمران، معمار یالملل ین، کنفرانس ب"یدهتنیشپ

1 

 Delavari, S.M.J., Jahangir, H., Daneshvar, M.H., ”Comparison the Effect of Particle Tires and Powder 

of Worn Tires on Compressive Strength of Concrete (In Persian)”, 4th International Conference on 

Structural Engineering, February 2018, Tehran, Iran. 

 

  ،های فرسوده ها و پودر الستیکالستیکی اثر خورده مقایسه" محمد حسن دانشور خرم هاشم جهانگیر،سید محمد جواد دالوری

 1311ماه بهمن 11و  13المللی مهندسی سازه، تهران، چهارمین همایش بین، "در مقاومت فشاری بتن

1 

 Jahangir, H., Daneshvar, M.H., GhariGhoran, A., “Damage Detection in Frames Using Dynamic 

Response Data (In Persian)”, 4th International Conference on Structural Engineering, February 2018, 

Tehran, Iran. 

 

 ،های دریافتی از ها به کمک دادهشناسایی خسارت در قاب " رضا قاری قرآنعلی، محمد حسن دانشور خرم هاشم جهانگیر

 1311ماه بهمن 11و  13المللی مهندسی سازه، تهران، چهارمین همایش بین، " های دینامیکیپاسخ

https://en.symposia.ir/ListCity/160/1
https://civilica.com/papers/l-10899/


` 
 

5 

 

3 

 Delavari, S.M.J., Jahangir, H., Bagheri, M., “The Effect of Pine Cone Ash on Compressive Strength of 

Concrete (In Persian)”, 4th International Conference on Structural Engineering, February 2018, Tehran, 

Iran. 

 

  ،چهارمین ، "بررسی اثر خاکستر مخروط کاج در مقاومت فشاری بتن" منصور باقری جهانگیر،هاشم سید محمد جواد دالوری

 1311ماه بهمن 11و  13المللی مهندسی سازه، تهران، همایش بین

1 

 Talebi, A., Jahangir, H., “Effect of Geometrical Parameters Evaluation on behavior of Knee Braces (In 

Persian)”, 4th International Conference on Advanced Technology in Civil Engineering, Architecture and 

Urban Planning, September 2017, Tehran, Iran. 

 

 هایالمللی فناوریچهارمین کنفرانس بین، "های هندسی بر رفتار مهاربندهای زانوییارزیابی عامل" یرهاشم جهانگ، علی طالبی 

 1311 مهرماه 13تهران، ، در مهندسی عمران، معماری و شهرسازینوین 

11 

 Abedini, M., Khoda Doost, M., Jahangir, H., “Improvement of Road Pavement Layers Using Fly Ash 

(In Persian)” 1st National Conference on Advanced Technologies in Engineering, December 2016, 

Birjand, Iran. 

 

  ،اولین کنفرانس ملی ، "های روسازی با استفاده از خاکستر بادیبهبودالیه" هاشم جهانگیرمحمد عابدینی، محسن خدادوست

 1315 آذرماه 13و  11های نوین در علوم مهندسی، دانشگاه آزاد بیرجند، فناوری

11 

 Hosseini, M.H., Khatibinia, M., Jahangir, H., “Behavior Investigation of Perforated Buckling Restrained 

Brace (In Persian)” 3rd International Conference on Recent Innovations in Civil Engineering, Architecture 

& Urban Planning, September 2016, Tehran, Iran. 

 

 سومین کنفرانس ، "دارشکاف پذیر با هستهرفتار مهاربند کمانشارزیابی " یرهاشم جهانگ، نیامحمدحسن حسینی، محسن خطیبی

 1315 شهریورماه 11تهران، ، های اخیر در عمران، معماری و شهرسازیالمللی نوآوریبین

11 

 Khandan, B., Khatibinia, M., Jahangir, H., “Inclination Angle Optimization of Buckling Restrained Knee 

Braced Truss Moment Frame (In Persian)” 3rd International Conference on Recent Innovations in Civil 

Engineering, Architecture & Urban Planning, September 2016, Tehran, Iran. 

 

 های خمشی پذیر زانویی در قابناای انحراف مهاربندهای کمانشیابی زاویهبهینه" یرهاشم جهانگ، نیابشیر خندان، محسن خطیبی

 1315 شهریورماه 11تهران، ، های اخیر در عمران، معماری و شهرسازیالمللی نوآوریسومین کنفرانس بین، "خرپایی

13 
 Santandrea, M., Imohamed Ali Omar Imohamed, I.A.O., Jahangir, H., Carloni, C., Mazzotti, C., De 

Miranda, S., Ubertini, F., Savoia, M., Casadei, P., “An Investigation of the Debonding Mechanism in Steel 

FRP and FRCM Concrete Joints” The New Boundaries of Structural Concrete 2016, Capri Island, Italy, 

September 29-October 1 2016. 

13 

 Pahlevan Mosavari, M., Jahangir, H., Esfahani, M.R., “The Effect of Sensor Weight on Obtained Data 

from Modal Tests (In Persian)” 9th National Congress on Civil Engineering, May 2016, Ferdowsi 

University of Mashhad, Mashhad, Iran. 

 

 های به دست آمده از آزمون مودال اثر وزن حسگر بر روی داده " محمدرضا اصفهانی ،هاشم جهانگیر، مهسا پهلوان مصوری" ،

 ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران1315اردیبهشت ماه  11و  11ی مهندسی عمران، کنگره ملّ نهمین

15 
 Taherian, I., Ghalehnovi, M., Jahangir, H., “Analytical Study on Composite Steel Plate Walls Using a 

Modified Strip Model” 7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, May 

2015, Tehran, Iran. 

11 

 Kazemian, M.S., Jahangir, H., Ghalehnovi, M., “Damage Detection of Trusses Using Noisy Static Data 

(in Persian)” 10th International Congress on Civil Engineering, May 2015, University of Tabriz, Tabriz, 

Iran. 
 

 ندهمی، " اغتشاش یدارا یستایا یهاپاسخ یاریخرپاها به  یابیبیآس " نویمنصور قله ،هاشم جهانگیر ، انیمحمدصادق کاظم 

 1313اردیبهشت  11تا 15دانشکده مهندسی عمران، تبریز مهندسی عمران،  المللیبینکنگره 
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11 
 Jahangir, H., Karamodin, A., “Structural Behavior Investigation Based on Adaptive Pushover 

Procedure” 10th International Congress on Civil Engineering, May 2015, University of Tabriz, Tabriz, 

Iran. 

13 
 Seyedi, S.R., Keyhani, A., Jahangir, H., “An Energy-Based Damage Detection Algorithm Based on 

Modal Data” 7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, May 2015, Tehran, 

Iran. 

11 

 Jahangir, H., Daneshvar Khoram, M.H., Esfahani, M.R., “Identification of Gradual Damages in 

Structures by Modal Vibrational Data (In Persian)” 4th International Conference on Acoustics and 

Vibration, December 2014, Tehran, Iran. 

 

 های ها به کمک دادههای تدریجی در سازهشناسایی خسارت " محمد حسن دانشور خرم، محمدرضا اصفهانی ،هاشم جهانگیر

 1313آذر  11و  11المللی آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه علم و صنعت تهران، چهارمین کنفرانس بین، " مودالارتعاشی 

11 

 Kazemian, M.S., Jahangir, H., Hajikazemi, H., “Improving the Behavior of High-Rise Braced Buildings 

(In Persian)” 8th National Congress on Civil Engineering, May 2014, Babol, Iran. 

 

 کنگره  هشتمین، "شدههای بلند مهاربندیسازی رفتار سازهمطلوب" کاظمیحسن حاجی ،یرهاشم جهانگ، محمد صادق کاظمیان

 1313اردیبهشت  13و  11بابل، مهندسی عمران،  ملی

11 
 Jahangir, H., Esfahani, M.R.,  “Damage localization of Structures Using Adaptive Neuro-Fuzzy 

Inference System” 7th National Congress on Civil Engineering, May 2013, University of Zahedan, 

Zahedan, Iran. 

11 

 Sahranavard, S.S., Hajikazemi, H., Jahangir, H., “Relationship for Absorbed Impact Energy in Concrete 

Matrix (In Persian)” 7th National Congress on Civil Engineering, May 2013, University of Zahedan, 

Zahedan, Iran. 

 

 مینهفت، "سازی برای انرژی ضربه جذب شده در ماتریس بتنرابطه " یرهاشم جهانگ کاظمی،سید سعید صحرانورد، حسن حاجی 

 1311 اردیبهشت ماه 13و  11انشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه زاهدان ی مهندسی عمران، دکنگره مل

13 

 Jahangir, H., Esfahani, M.R., “Damage Severity Assessment in Structures Using the Energy of Signals 

Received from Dynamic Responses (In Persian),” 2nd International Conference on Acoustics and 

Vibration, December 2012, Tehran, Iran. 

 

 های های دریافتی از پاسخها به کمک انرژی سیگنالارزیابی شدت خسارت در سازه " محمدرضا اصفهانی ،هاشم جهانگیر

 1311دی  1و  1، المللی آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه صنعتی شریف، تهراندومین کنفرانس بین، " دینامیکی

13  Jahangir, H., Esfahani, M.R., “Structural Damage Identification Based on Modal Data and Wavelet 

Analysis” 3rd National Conference on Earthquake & Structure, October 2012, Kerman, Iran. 

15 

 Jahangir, H., Esfahani, M.R., “Application of Wavelet Transform to Vibration Mode Shapes for 

Evaluating Damage in Reinforced Concrete Beams (In Persian)” 4th National Conference on Concrete, 

October 2012, Tehran, Iran. 

 

 خسارت تیرهای بتن مسلحاستفاده از تبدیل موجک مودهای ارتعاشی برای ارزیابی  " محمدرضا اصفهانی ،هاشم جهانگیر"، 

 1311مهرماه  15 –چهارمین کنفرانس ملی بتن، تهران 
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 راهنمایی و مشاورهی پایاننامهها:

1 
 مقطع  ،"های یادگیری ماشینهای تحلیلی میراگرهای کمکی هوشمند به کمک روشگسترش رابطه " ،وحید داعی

 ، استاد راهنما1311ماه بهمن 1 کارشناسی ارشد،

 

1 
 مقطع  ،"ای هوشمندهای هندسی در ساز و کار میراگرهای چرخهارزیابی نقش عامل " ،سید علیرضا ندائی جوان

 استاد راهنما، 1311 شهریورماه 15 کارشناسی ارشد،

 

3 
 معدنی به کمک های پایهشده با کامپوزیتهای تقویتواسنجی رفتار فشاری نمونه ستون" ،سید جعفر اسماعیلی

 ، استاد راهنما1311شهریورماه  15 مقطع کارشناسی ارشد، ،"آماریهای روش

 

3 

 ی زمانیهای ارتعاشی در دامنهتنیده با استفاده از پاسخهای بتنی پیشیابی دالآسیب " ،مهران مختاری مسینائی"، 

 ، استاد راهنمای مشترک1311ماه بهمن 1 مقطع کارشناسی ارشد،

 

5 
 ی مقطع کارشناس ،"گنالیپردازش س نینو هایبه کمک روش دهیتنشیپ یبتن هایسالمت دال شیپا" ،مهدی کاوسی

 ، استاد راهنمای مشترک1311ماه بهمن 1 ارشد،

 

1 
 ،ی مقطع کارشناس ،"ایای فلزی در راستای بهبود رفتار جداسازهای لرزهگیری از میراگرهای چرخهبهره" نازنین کریمیان

 ، استاد راهنمای مشترک1311ماه دی 31 ارشد،

 

 

 

 افتخارات
 

  هاسازی سازهشده با الیاف فوالدی برای مقاوممعدنی تقویتهای پایهکامپوزیت"ثبت اختراع با عنوان" 

  شده از مخروط و برگ درخت کاج و سرو برای افزایش سرعت نانو افزودنی فراوری"ثبت اختراع با عنوان

 "گیرش بتن

  مشهد یسازه دانشگاه فردوس یشدر رشته عمران گرادکتری  جامعرتبه اول آزمون 

  کنکور سراسری دکتری در رشته مهندسی عمران گرایش سازه 11رتبه 

 مشهد یسازه دانشگاه فردوس یشخود در رشته عمران گرا یورود یاندانشجو ینرتبه اول ب 

  یو نظارت پروژه بانک صادرات خراسان رضو یکشور در رابطه با طراح یپروژه ساختمان ینبرترناظر-  

 دانشگاه صنعتی شریف

 رتبه اول در بین دانش آموزان دبیرستان محمودیه و پیش دانشگاهی طالقانی، مشهد 

 



` 
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 هاکارگاه

 افزارهایتدریس کارگاه مجموعه نرم “SeismoSoft”  1313اردیبهشت  -در دانشگاه بیرجند 

  پارک علم و فناوری خراسان جنوبی  - "سازیهای تجاریچالشها و شناخت فرصت"شرکت در کارگاه- 

 1313آبان 

  پارک علم و فناوری  - "هابنیان، فرآیند ارزیابی و حمایتآشنایی با قوانین دانش"شرکت در کارگاه

 1313آبان  -خراسان جنوبی 

  افزار نرم"شرکت در کارگاهArc GIS دی و  –اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی  – "پیشرفته

 1311بهمن 

  شهریور  –اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی  – "های حفاظتیانواع آسفالت"شرکت در کارگاه

1315 

  اداره کل راه و شهرسازی خراسان  – "نویسی شهاب تدکارافزار صورت وضعیتنرم"شرکت در کارگاه

 1315مرداد  –جنوبی 

  شرکت در کارگاه آموزشی موادFRP انجمن بتن ایران شاخه خراسان  -های بتنی ها در سازهو کاربرد آن

 1331اردیبهشت ماه  -رضوی 

 

 هافعالیت

 ی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران عضو پیوسته 

 های فوالدی ایرانی انجمن سازهعضو پیوسته 

 ایرانی انجمن علوم و مهندسی پلیمر عضو پیوسته 

 ی انجمن آهن و فوالد ایرانعضو وابسته 

 عضو پایه دوم سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی 

 دانشگاه فردوسی مشهد  - پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران عضو هیئت اجرایی-  

 1331اردیبهشت ماه 

 دانشگاه فردوسی مشهد  -های ساخت اولین همایش ملی مدیریت پروژه عضو هیئت اجرایی–  

 1311 مهرماه

 1311 اردیبهشت ماه –دانشگاه صنعتی اصفهان  -المللی مهندسی عمران حضور در نهمین کنگره بین 
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 سوابق آموزشی

  تدریس()دانشکده فنی فردوس( بیرجنددانشگاه( 

 استاتیک 

 یراهسازی و روساز 

 متره و برآورد پروژه 

 مهندسی محیط زیست 

 سازیپل 

 های بتنی و آسفالتیروسازی 

  آهنراه 

 اجرای سازه های بتنی 

 اجرای ساختمانها با مصالح بنائی 

 تا کنون 1311

 

 

 

 

 

 

  تا کنون 1311 بیرجند )تدریس(دانشگاه 
  دینامیک 

 تا کنون 1315 )تدریس( بیرجند صنعتی دانشگاه 
 1آرمه های بتنسازه  

 1آرمه های بتنسازه 

 مقاومت مصالح 

 ها تحلیل سازه 

 برابر زلزله های بنایی مقاوم درسازه 

 متره و برآورد 
 

 تا کنون 1315 )تدریس( بیرجند آزاد دانشگاه 
 1های فوالدی سازه  

 هاتحلیل سازه 

  و کارگاه 1ساختمان 

 تا کنون 1315 )تدریس( غیر انتفاعی هرمزان بیرجند دانشگاه 
 )اجزای محدود )مقطع کارشناسی ارشد 

  مقطع کارشناسی ارشد( هاای سازهلرزهطراحی( 

 ها )مقطع کارشناسی ارشد(کنترل سازه 

 )مهندسی پل )مقطع کارشناسی ارشد 



` 
 

11 

 

 )1315تا  1331 دانشگاه فردوسی مشهد )دستیار آموزشی 

 )(الدینکرمدکتر ، )تحت نظارت مهندسی زلزله پیشرفته )مقطع دکتری 

 )(پژندرضاییدکتر ، )تحت نظارت روش اجزای محدود )مقطع کارشناسی ارشد 

  (نویقلعهدکتر ، )تحت نظارت ها )مقطع کارشناسی ارشد(ماتریسی سازهتحلیل 

 )(زادهتوکلیدکتر ، )تحت نظارت ریاضیات مهندسی پیشرفته )مقطع کارشناسی ارشد 

 )(انیاصفهدکتر ، )تحت نظارت تئوری االستیسیته و پالستیسیته )مقطع کارشناسی ارشد 

 (الدینکرمدکتر ، )تحت نظارت ها )مقطع کارشناسی ارشد(ای سازهطرح لرزه 

 )1315تا  1311 دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد )تدریس 

 استاتیک 

 مقاومت مصالح 

 وترینویسی کامپبرنامه 

 های اجرای ساختمانروش 

 

 )1315تا  1311 دانشگاه غیرانتفاعی اقبال الهوری، مشهد )تدریس 
 1آرمه های بتنطراحی سازه 

 1آرمه های بتنطراحی سازه 

 

 )1315تا  1311 دانشگاه غیرانتفاعی بینالود، مشهد )تدریس 

 استاتیک 

 مقاومت مصالح 

 1آرمه های بتنطراحی سازه 

 1آرمه های بتنطراحی سازه 

 

 )1315تا  1311 دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز، مشهد )تدریس 

 استاتیک 
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 های تحقیقاتی انجام شدهپروژه

 ظرفیت باربری خاک در شهر بیرجند، اداره کل راه و شهرسازی خراسان بندی ژئوتکنیکی با تاکید بر پهنه

 جنوبی

 ازی سی راهکار جهت مقاومهای آب و فاضالب و ارایهپذیر سامانهای و تعیین نقاط آسیبتحلیل رفتار لرزه

 ، شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبیهاآن

 های فوالدی، شده به کمک الیافهای تقویتبررسی کامل رفتار سازهPBOای، کربنی و ... ، موضوع ، شیشه

 (Carloniدکتر )تحت نظارت ی فرصت مطالعاتی در کشور ایتالیا پروژه

 های تبدیل موجک بررسی ویژگی(wavelet transform) موضوع هاها در ارزیابی وضعیت سازهو کاربرد آن ،

 (دکتر اصفهانیسمینار کارشناسی ارشد )تحت نظارت 

 ر ها د، پروژه درس طراحی سازهباالتر یبا در نظر گرفتن اثر مودها یرخطیغ یکیاستات یهاروش یبررس

 (الدیندکتر کرم برابر زلزله )تحت نظارت

 یپروژه ساختمان ینکسب عنوان برتر حائز یو نظارت پروژه بانک صادرات خراسان رضو یطراح  

 یفشر یدانشگاه صنعت - کشور

 هامهارت

 با کامل آشنایی FRP نجمن بتن ایران شاخه خراسان رضویا -های بتنی ها در سازهو کاربرد آن 

 سازی دارای مدرک کاربر نرم افزار مدلABAQUS از سازمان فنی و حرفه ای 

  دارای مدرک کاربر زبان برنامه نویسیMATLAB از سازمان فنی و حرفه ای 

 ای افزارهای تحلیل لرزهسازی با نرمکاربر ماهر مدلSeismoStruct ،SeismoSignal  وSeismoMatch 

 سازی با نرم افزار تحلیل و طراحی ساختمان کاربر ماهر شبیهETABS  

 هاسازی با نرم افزار تحلیل و طراحی سازهکاربر ماهر شبیه SAP2000  

 برداری راه  کاربر ماهر طراحی با نرم افزار نقشهCSDP  

 برداری   افزار نقشهکاربر ماهر نرمLand Autodesk  

 افزار سیستم اطالعات مکانی کاربر ماهر نرمArc GIS  

 ++ آشنا به زبان برنامه نویسیC 

  کاربر ماهر نرم افزارهای عمومی ویندوز وMicrosoft office 

 د عالی  زبان انگلیسی در ح 

 زبان ایتالیایی در حد متوسط 
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 بخشی از دروس گذرانده شده

 روش اجزای محدود 

 هاتحلیل ماتریسی سازه 

 هادینامیک سازه 

 ها در برابر زلزلهطراحی سازه 

 تئوری االستیسیته و پالستیسیته 

 هاتئوری صفحات و پوسته 

 های بتنی پیشرفتهسازه 

 های فوالدی پیشرفتهسازه 

  مهندسیریاضیات عالی 

 مراجع

  دکترCarloni، :صفحه خانگی https://www.unibo.it/sitoweb/christian.carloni/cv-en ، :ایمیل 

christian.carloni@unibo.it 

  صفحه خانگی: ،اصفهانیدکترhttp://www.um.ac.ir/~esfahani ، :ایمیل esfahani@um.ac.ir 

  صفحه خانگی: ،رضایی پژنددکترhttp://www.um.ac.ir/~rezaiee ، :ایمیل mrpajand@yahoo.com 

  صفحه خانگی: ،توکلی زادهدکترhttp://www.um.ac.ir/~drt ، :ایمیل drt@um.ac.ir 

  صفحه خانگی:،الدینکرمدکترhttp://www.um.ac.ir/~a-karam ، :ایمیل akaramodin@yahoo.com 

  صفحه خانگی: ،قلعه نویدکترhttp://www.um.ac.ir/~ghalehnovi ، :ایمیل ghalehnovi@um.ac.ir 


