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 مشخصات فردی 

 سیاه پلو نام خانوادگی: نوید نام:

 
 ویرایش 

26 /8 /1400 

 تهران محل تولد: 7/1/1361 تاریخ تولد:

 و تحصیالت تکمیلیمعاون آموزشی  پُست سازمانی: )رسمی( استادیار ی علمی:مرتبه

 225:  داخلی 061-33345372:  تلفن

 061-33345826:  دورنگار

 آدرس ایمیل:

  n_siahpolo@yahoo.com،  .ac.iracecrsiahpolo@,   n.siahpolo@gmail.com   

 navidsiahpolo.ir  سایت شخصی:آدرس وب

 ی خوزستان، گروه آموزشی مهندسی عمرانجهاددانشگاهیاهواز گلستان پردیس موسسه آموزش عالی آدرس:

 شناسه های تحقیقاتی 
 عنوان  ردیف 

1 https://orcid.org/0000-0002-7813-9008 
2 H index= 6 
3 I10-index = 5 
4 RG score= 8.11 
5 RG ID: Navid Siahpolo 

 تحصیلی مدارج علمی و 
 معدل  سال پایان  سال شروع  دانشگاه محل تحصیل  رشته و گرایش تحصیلی  مقطع تحصیلی  ردیف 

1 
 58/19 1394 1390 سمنان مهندسی زلزله  دکترا 

 آزادی   درجه   چند   اثرات   نمودن   منظور   با   فوالدی   خمشی   قاب   ای   لرزه   نیازهای   تخمین   بر   گسل   نزدیک   های  زلزله   اثر  عنوان رساله: 

2 
 75/17 1387 1384 خلیج فارس بوشهر  مهندسی سازه  ارشد کارشناسی 

 پیشا   ارتعاشات   همجواربروش   ساختمان   دو   بین   انقطاع   درز  محاسبه  در   پیچشی - برشی   رفتار  تاثیر  نامه: عنوان پایان 

 93/16 1383 1379 شهید چمران اهواز  مهندسی عمران  کارشناسی  3
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 زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه
 عنوان  ردیف 

 اثر زلزله های نزدیک گسل بر سازه های فوالدی 1

 تولید و توسعه روابط تجربی در برآورد سریع نیازهای لرزه ای غیر خطی  2

 مطالعه رفتار لرزه ای اتصاالت فوالدی رایج و پیشرفته  3

 تاثیر پارامترهای جنبش نیرومند زمین بر تقاضای لرزه ای 4

 در بهسازی لرزه ای سازه هاسیستم های نوین  5

 موجود و جدید اختمان هایمحاسبه پارامترهای لرزه ای سازه های س 6

 ارزیابی روشهای بهسازی لرزه ای در تقابل با سطوح عملکردی  7

 ارزیابی توانمندی انواع روشهای بارافزون سنتی و پیشرفته  8
 IDAمطالعه رفتار غیرخطی سازه ها بکمک روش   9

 منحنی شکست در سازه های فوالدی  10
 مقایسه انواع سیستم های رایج در سازه های فوالدی  11

 معرفی روشهای مدلسازی اتصاالت و سیستم های نوین سازه ای در نرم افزارهای عددی 12

 

 مورد(  24)  عناوین و مسئولیت های علمی
 تاریخ اتمام  تاریخ شروع  سازمان/دانشگاه  عنوان  سمت  ردیف 

 1391خرداد ماه  5 1391خردادماه  4 محیطی کرمان علوم و  پیشرفته تکنولوژی و علوم  المللی بین مرکز بتن  صنعت ملی کنفرانس اولین عضو هیات داوران  1

 تا کنون  1393 خوزستان  جهاددانشگاهی فناوری و پژوهش شورای عضو  2

 تا کنون  1390 خوزستان  جهاددانشگاهی کمیسیون موارد خاص دانشجویان عضو  3

 94شهریور ماه   26 94شهریور ماه   26 نیکان  عالی  آموزش موسسه سازی  شهر و معماری عمران،   مهندسی در پژوهشی نوین های  یافته المللی  بین کنفرانس عضو کمیته علمی عمران و معماری  4

 93بهمن ماه  26 93بهمن ماه  26 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز  گزاری سرمایه رویکرد با شهرها کالن عمرانی توسعه همایش عضو کمیته داوران 5

 1393اسفندماه   13 1393اسفندماه   13 دانشگاه جامع علمی کاربردی دومین همایش پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری عضو کمیته علمی نخبگان جوان  6

 تا بحال 1393 دانشگاه سمنان  پژوهشی مدلسازی در مهندسی -مجله علمی داور  7

 تا بحال 1395 انجمن مهندسی سازه ایران  سازه و ساخت پژوهشی -مجله علمی داور  8

 تا بحال 1395 دانشگاه تربیت مدرس  پژوهشی عمران مدرس -مجله علمی داور  9

 تا بحال 1395 دانشگاه سمنان  پژوهشی مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل -علمیمجله  داور  10

 Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil  Engineering Shiraz university 2016 Up to now داور  11
 تا بحال 1395 المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین  پژوهشی علوم و مهندسی زلزله- فصلنامه علمی داور  12

 Journal of Rehabilitation in Civil Engineering Semnan university 2018 Up to now داور  13
 The Structural Design of Tall and Special Buildings Wiley 2018 Up to now داور  14
 Earthquake Engineering and Engineering Vibration Springer 2018 Up to now داور  15
 Engineering Failure Analysis Elsevier 2018 Up to now داور  16
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 تا بحال 1397 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ر یرکب ی عمران ام یمهندس هینشر داور  17

 - تا  1398 ی خوزستان جهاددانشگاهی سازمان  دانشجویان در استان خوزستان مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره  داور  18

 تا بحال 1399 دانشگاه صنعتی شریف  شریف عمران   یپژوهش-یمجله علم داور  19

 Journal of Rehabilitation in Civil Engineering Semnan University 2018 Up to now داور  20
 Asian Journal of Civil Engineering BHRC 2020 Up to now داور  21

 Scientia Iranica Sharif University of Technology 2017 Up to now داور  22

 تا بحال 1395 انجمن سازه های فوالدی ایران  سازه و فوالد پژوهشی -مجله علمی داور  23

 AUT Journal of Civil Engineering Amirkabir Polytecnic University 2020 Up to now داور  24

 

 مورد(  31) سوابق اجرایی
 سال )ها(  سازمان/ مؤسسه  عنوان مسئولیت/ پُست سازمانی  ردیف 

 1390-1389 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان عمران   آموزشی گروه مدیر 1

 تا بحال -1388 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان علمی گروه عمران هیئت  عضو 2

 1388 اهواز  چمران شهید دانشگاه دفترپژوهشی هوانیروز  فلزی ساختمانهای سازی مقاوم طرح ارائه 3

 1389 اروند )اهواز(  آب سبز مشاور مهندسین شرکت خزاعی  دعبل سایت پمپاژ ایستگاه ای لرزه جداساز طرح 4

 1389 ( اهواز) اروند آب سبز مشاور مهندسین شرکت خزاعی  دعبل  پمپاژ ایستگاه در همفازی پدیده ریسک آنالیز 5

 1388 تجربه  و علم مشاور مهندسین شرکت ایذه - ابراهیم سلطان زاده امام محور  فلزی پل مطالعات 1 فاز ارائه در مشاور 6

 1388-1386 اهواز  عمران خانه  آموزشی موسس ETABSو SAP افزارهای نرم کمک با طراحی های دوره مدرس 7

 1388-1386 اهواز  عمران خانه  آموزشی موسس آموزشی  های دوره  ریزی برنامه و طرح در آموزشی ارشد مشاور 8

 1387-1385 ساز  آتی یک پایه مهندسی و فنی دفتر فلزی و بتنی سازه 50 از بیش ومحاسب طراح 9

 1393-1392 پایا آموزشی موسسه ،ETABS افزارهای نرم کمک با مقدماتی طراحی های دوره مدرس 10

 1393-1392 پایا آموزشی موسسه ها   سازه دستی طراحی های دوره مدرس 11

 1393-1392 پایا آموزشی موسسه ساختمان  ملی مقررات 6 مبحث  محاسبات،  آزمون آمادگی دوره مدرس 12

 1393-1392 پایا آموزشی موسسه ساختمان ملی مقررات 10 مبحث  محاسبات،  آزمون آمادگی دوره مدرس 13

 1392 خوزستان  فوالد صنایع شرکت SAP افزارهای نرم کمک به بتنی و فوالدی  ساختمان مقدماتی طراحی های دوره مدرس 14

 1393 مدارس نوسازی سازمان ساختمان ملی مقررات 10 و 6  مبحث ، (بارگذاری و  فوالد) محاسبات آزمون آمادگی دوره مدرس 15

 تاکنون -1394 اهواز  چمران شهید دانشگاه پژوهشی معاونت اهواز شهر کالن شهرداری توسعه ششم ساله پنج برنامه تدوین و طراحی عمرانی پروژه-فنیو معاون اجرایی کمیته  عمران  کمیته  عضو 16

 1392 ایران   صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان " آزمون روش – کلراید یون نفوذ برابر در بتن مقاومت الکتریکی شاخص '' استاندارد،  تدوین  فنی کمیسیون  عضو 17

 تابحال -1392 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان خوزستان  یجهاددانشگاهی   عالی  آموزش مجتمع پژوهشی شورای عضو 18

 تابحال -1391 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان خوزستان یجهاددانشگاهی  عالی آموزش مجتمع دانشجویان خاص موارد کمیسیون  عضو 19

 1396تا شهریور   1395 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان ی خوزستان جهاددانشگاهیمدیر تحصیالت تکمیلی موسسه آموزش عالی  20

 1396تا شهریور   1395 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان ی خوزستان جهاددانشگاهیدبیر شورای تحصیالت تکمیلی موسسه آموزش عالی  21

 1397تا  1396شهریور آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستانموسسه  سرپرست معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی 22

file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/مسئولیت%20ها/1.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/مسئولیت%20ها/18.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/مسئولیت%20ها/19.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/مسئولیت%20ها/20.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/مسئولیت%20ها/21.pdf
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 های علمیهای مهندسی، مجامع و انجمن سوابق عضویت در تشکل 
 سال )ها(  ی عضویت شماره  عنوان پروانه و پایه  نام تشکل  ردیف 

 1388از 16-300-02591 1نظارت/ سازمان نظام مهندسی ساختمان 1

 1390از 16-300-02591 2محاسبات/ ساختمان مهندسی نظام سازمان 2

 1388از 16-300-02591 3اجرا/ ساختمان مهندسی نظام سازمان 3

 1391از  3945-91-1 پیوسته  انجمن بتن ایران  4

 1393از 9332838 پیوسته  انجمن مهندسین عمران ایران  5

 1393از  3206/ 7612 پیوسته  . ایران ساختمان و راه مهندسان انجمن 6

 1394از  11188 وابسته  انجمن مهندسی سازه ایران  7

 

 افزار یا دستگاه( های خارجه، نرم ها )تسلط به زبان مهارت   

 

 

 مورد(  10) جوایز و افتخارات 

 تا بحال  1396 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان ی خوزستان جهاددانشگاهی عضو هیات رئیسه موسسه آموزش عالی   23

 تا بحال  1396 جهاددانشگاهی خوزستانموسسه آموزش عالی  ی خوزستان جهاددانشگاهی عضو شورای آموزشی موسسه آموزش عالی  24

 تا بحال  1396 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان ی خوزستان جهاددانشگاهی عضور شورای فرهنگی موسسه آموزش عالی   25

 1398تا   1396 پارک علم و فناوری خوزستان  عضو کمیته فنی و مهندسی پارک علم و فناوری خوزستان  26

 تا بحال  1397 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان آموزشی و تحصیالت تکمیلی معاون  27

 تا بحال  1398 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان ی خوزستانجهاددانشگاهیدبیرکارگروه آموزشهای مجازی مجتمع آموزش عالی   28

 تا بحال  1398 بخش خصوصی آرمانگرایان کارونفنی و مهندسی ساختمان مدیر عامل شرکت   29

 تا بحال  1397 بخش خصوصی مدیر عامل شرکت سورین صنعت اکسین پارس 30

 تا کنون  1395 بخش خصوصی عضو هیئت مدیره شرکت پارسیان قطعه جنوب 31

1 . ETABS 
2 . SAP 
3 . SAFE 
4 . OpenSees 
5 Seismosignal 

6 Seismostruct 

7 Matlab 

8 Microsoft office(Excel and Word and PowerPoint) 

 ( 1388 ، 100 از  72 نمره با تهران مدرس تربیت دانشگاه تافل سطح  در زبان  زبان انگلیسی )آزمون 9
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 .نیمسال دو هر 1389-1388 سال و دوم نیمسال -1388-1387 تحصیلی سال در عمران  رشته  برتر استاد . 1

 . تدریس  ترم 6 متوسط-4 از 8/3  نمره با برتر دانشجویان از سنجی نظر هم و کلی   صورت به هم دانشجویان از گرفته صورت ترمی سنجی نظر در امتیاز باالترین دارای . 2

 .همایش  دبیر از تقدیر لوح دریافت با 1387 اردیبهشت-بهبهان-ساختمان سازی مقاوم ملی همایش  دردومین برتر سخنران . 3

 . عمران گروه بهبهان،  واحد مهندسی  دانشکده چمران،   شهید دانشگاه نمونه استاد . 4

 . نفر 35 بین از کارشناسی مقطع سوم فارغ التحصیل رتبه . 5

 .  نفر 12 بین از ارشد کارشناسی مقطع در دوم التحصیل رتبهفارغ  . 6

 . 58/19 معدل با سمنان دانشگاه زلزله مهندسی دکترای دوره اول فارغ التحصیل رتبه 7

 مقاله برتر در همایش ملی توسعه عمرانی کالن شهر ها با رویکرد سرمایه گذاری 8

 1395-دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهریسومین کنفرانس بین المللی مقاله برتر در  9

 به انتخاب انجمن سازه های فوالدی ایران با همکاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 97پایان برتر سازه های فوالدی سال  10

 

 پژوهشی  -علمی   سوابق تشریح :پیوست 

 مورد(  23سازه ) ارشد کارشناسی های ودوره  عمران   کارشناسی دردوره دانشگاه ''تدریس''سـوابـق -الف
 تدریس سال   نوع مخاطبین  محل تدریس  موضوع تدریس  ردیف 

 1389-1387 کارشناسی عمران  شاخه بهبهان  –دانشگاه شهید چمران  1 فوالدی های  سازه طراحی 1

 1389-1387 عمران   کارشناسی بهبهان  شاخه – چمران شهید دانشگاه 2 فوالدی های  سازه طراحی 2

 1389-1387 عمران   کارشناسی بهبهان  شاخه – چمران شهید دانشگاه 1 آرمه بتن های  سازه طراحی 3

 1389-1387 عمران   کارشناسی بهبهان  شاخه – چمران شهید دانشگاه زلزله  مهندسی اصول 4

 1389-1387 عمران   کارشناسی بهبهان  شاخه – چمران شهید دانشگاه 1 ها  سازه تحلیل 5

 1391-1387 عمران   کارشناسی خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه 1 ها  سازه تحلیل 6

 1389-1387 عمران   کارشناسی خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه 2 ها  سازه تحلیل 7

 تابحال -1387 عمران   کارشناسی خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه 1 فوالدی های  سازه طراحی 8

 تابحال -1387 عمران   کارشناسی خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه 2 فوالدی های  سازه طراحی 9

 تا بحال -1387 عمران   کارشناسی خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه ها   سازه بارگذاری 10

 تابحال -1387 عمران   کارشناسی خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه زلزله  مهندسی اصول 11

 1388-1387 عمران   کارشناسی خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه عمران  مهندسی در کاربردکامپیوتر 12

 1390-1387 عمران   کارشناسی خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه پل مهندسی اصول 13

 1394-1393 عمران   کارشناسی اهواز  – چمران شهید دانشگاه استاتیک  14

 1393-1391 سازه  کارشناسی ارشد خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه زلزله  برابر در ها ساختمان طراحی 15

 تابحال -1391 سازه  ارشد  کارشناسی خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه ها  سازه دینامیک 16

 تابحال -1391 سازه  ارشد  کارشناسی خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه پیشرفته  فوالد 17

 تابحال -1393 سازه  ارشد  کارشناسی خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه طراحی لرزه ای ساختمانها  18

 1398 -  1396 کارشناسی ارشد زلزله  اهواز واحد اسالمی دانشگاه آزاد  آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان ها  19
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 1394 دکتری مهندسی معماری  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات  روش تحقیق پیشرفته  20

 1394 کارشناسی اجرایی عمران  خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه آشنایی با زلزله و اثرات آن بر سازه ها  21

 1398-1396 زلزله  ارشد  کارشناسی واحد اهواز اسالمی دانشگاه آزاد  ساختمانها طراحی لرزه ای  22

 تابحال -1394 و ژئوتکنیک  سازه ارشد  کارشناسی خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه سمینار و روش تحقیق  23

 

 (. مورد 20) شده  گذرانده ''دانشگاهی فرهنگی فعالیتهای و  آموزشی کارگاههای و تخصصی های دوره '' - ب
 برگزاری   تاریخ  دانشگاه/ مؤسسه برگزارکننده  ی آموزشی عنوان کارگاه/ دوره  ردیف 

 1382 جنوب  کار  راستین ETABS2000 افزار  نرم کمک به ساختمان تحلیل و طراحی 1

 1383 جنوب  کار  راستین SAFE افزار   نرم کمک به دال و پی تحلیل و طراحی 2

 1391 زلزله  المللی بین پژوهشگاه ها   سازه ای لرزه تحلیل ای  نامه آیین اصول و دینامیکی تحلیل روشهای 3

 1391 سمنان  استاندارد کل اداره مربوطه  ملی  استاندارد اساس بر استایرن پلی بلوکهای 4

 1392 مسکن  و ساختمان تحقیقات  مرکز 2800استاندارد  - معرفی ویرایش جدید ایین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 5

 1392 مهندسی ساختمان خوزستان سازمان نظام  ناظر  مهندسین حقوقی های مسئولیت با آشنایی 6

 1393 خوزستان  ساختمان مهندسی نظام سازمان بتنی  های  سازه اجرای کیفیت  در موثر عوامل 7

 1393 زلزله  المللی بین پژوهشگاه زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری  8

 1394 خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه ISC و  ISI مجالت جهت فارسی و  انگلیسی  مقاالت پذیرش اخذ و نگارش شیوه 9

 1394 خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه WRITING SCIENTIFIC PAPERSپژوهشی  مقاالت علمی نگارش 10

 1394 خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه آشنایی با ضوابط جدید آیین نامه ارتقا اعضا هیات علمی  11

12 END Note 1394 خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه 

 1396 خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه ضیافت اندیشه اساتید    13

 1395 مجتمع آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق  ( 2-3)دوره ارتقا پروانه اشتغال محاسبات  تحلیل دینامیک در اثر باد و زلزله 14

 1395 مجتمع آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق  ( 2-3)دوره ارتقا پروانه اشتغال محاسبات  بهسازی خاک 15

 1395 مجتمع آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق  ( 2-3)دوره ارتقا پروانه اشتغال محاسبات  طراحی اتصاالت در سازه های فوالدی 15

 1395 جهاد دانشگاهی خوزستان  ( 2- 3)دوره ارتقا پروانه اشتغال نظارت  روشهای تولید صنعتی ساختمان 16

 1395 جهاد دانشگاهی خوزستان  ( 2-3)دوره ارتقا پروانه اشتغال نظارت  بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی 17

 98-3-21 مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان  ساعت(  12) سواد رسانه ای 18

 98-3-16 مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان  ساعت(  5) جنگ نرم 19

 98-3-16 مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان  ساعت(  3کالسداری نوین )روش  20

 

 (.مورد 1)"طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی" و یا همکار در  مجری -ج
 مالحظات  تاریخ اتمام  تاریخ شروع  )به ترتیب مشارکت(   مجری و همکاران نام   طرح   عنوان  ردیف 

 - 1398مهر  94مهرماه  نوید سیاه پلو به سمت معاون اجرایی کمیته فنی و عمرانی  95-99 های¬سال طی اهواز  شهر کالن شهرداری  توسعه دوم ساله پنج  برنامه تدوین و طراحی 1

file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-1.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-1.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-2.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-2.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-5.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-5.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-9.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-9.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-10.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-10.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-13.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-14.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-15.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-15.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-16.pdf
file:///H:/پیوست%20رزومه%20نوید%20سیاه%20پلو/گواهی%20دوره%20ها/ب-17.pdf
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 (.مورد 21)"کتاب های علمی"و  "جزوات درسی"تألیف یا ترجمه  -د
 

 

 

 (.مورد  37)''علمی  های سخنرانی''و ''آموزشی های کارگاه'' برگزاری -ه
 تاریخ برگزاری  دانشگاه/ مؤسسه برگزارکننده  ی آموزشی عنوان کارگاه/ دوره  ردیف 

 1388 خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه Fiber Reinforced Polymerمرکب  پلیمری الیاف بکمک سازی مقاوم تکنیک ومعرفی مسلح  بتن های  سازه پذیری آسیب بررسی 1

 1389-1388 اهواز  عمران،  خانه آموزشی موسسه بتنی  و فوالدی های سازه- آن کامپیوتری طراحی تا سازه دستی تحلیل 2

 1388 خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه بنایی مصالح با ساختمانهای ای لرزه ضوابط تشریح  3

 1387 بهبهان ساختمان،  سازه مقاوم ملی همایش دومین بنایی  ساختمانهای ای لرزه رفتار   بهبود در مرکب پلیمری الیاف از استفاده 4

 1388 دانشگاهی، ویژه ناظرین فنی بنیاد مسکن استان خوزستان جهاد عالی  آموزش موسسه ساختمان  صنعت در جوشکاری و جوش 5

 سال نشر  ناشر/ محل نشر  نوع )تألیف/ ترجمه(  نام نویسندگان  کتاب   عنوان  ردیف 

 1389 فرهنگ متین/تهران تالیف  نوید سیاه پلو، راضیه یوسفی حاجیوند ( پیشا ارتعاشات روش و ایران 2800نوبراستاندارد نگرشی)  کاربردی زلزله مهندسی اصول 1

 1393 دانشگاه سمنان/سمنان  تالیف و تدوین محسن گرامی، نوید سیاه پلو  کاربردی   زلزله مهندسی 2

 - - تالیف و تدوین نوید سیاه پلو )جزوه درسی(  ETABS 2015دوره جامع  3

 - - تالیف و تدوین نوید سیاه پلو )جزوه درسی(سمینار و روش تحقیق   4

 - - تالیف و تدوین نوید سیاه پلو )جزوه درسی( 1طراحی سازه های فوالدی   5

 - - تدوینتالیف و  نوید سیاه پلو )جزوه درسی( 2طراحی سازه های فوالدی   6

 - - تالیف و تدوین نوید سیاه پلو )جزوه درسی(اصول مهندسی زلزله   7

 - - تالیف و تدوین نوید سیاه پلو )جزوه درسی(طراحی لرزه ای  8

 - - تالیف و تدوین نوید سیاه پلو )جزوه درسی( طراحی سازه های فوالدی پیشرفته 9

 - - تالیف و تدوین سیاه پلونوید  )جزوه درسی( دینامیک سازه ها 10

 - - تالیف و تدوین نوید سیاه پلو )جزوه درسی(بارگذاری سازه ها  11

 - - تالیف و تدوین نوید سیاه پلو )جزوه درسی(اثرات زلزله بر ساختمان ها 12

 - - تالیف و تدوین نوید سیاه پلو )جزوه درسی(بهسازی و آسیب پذیری ساختمان ها 13

 - - تالیف و تدوین نوید سیاه پلو )جزوه درسی(راهنما پروژه سازه های فوالدی 14

 - - تالیف و تدوین نوید سیاه پلو (محاسبات 2به  3ارتقا پایه -آموزشی  )جزوه  اتصاالت در سازه های فوالدی 15

 - - تالیف و تدوین نوید سیاه پلو (محاسبات 2به  3ارتقا پایه -آموزشی  )جزوه  تحلیل دینامیکی سازه ها 16

 - - تالیف و تدوین نوید سیاه پلو  (بنیاد مسکن -آموزشی)جزوه ضوابط طراحی ساختمان های بنایی 17

 - - تدوینتالیف و  نوید سیاه پلو (نوسازی مدارس -آموزشی  جزوه )  4ویرایش   2800آشنایی با استاندارد   18

 - - تالیف و تدوین نوید سیاه پلو (هفته پژوهش -آموزشیجزوه )درسهایی از زلزله سرپل هاب 19

 - - در حال ویرایش نهایی نوید سیاه پلو دینامیک سازه کاربردی 20

   در دست تالیف نوید سیاه پلو طراحی کاربردی سازه های فوالدی 21
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 1388 خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه ماکارونی  خرپای مسابقات در آل ایده های فرم با آشنایی و ها  خرپا انواع بر ای مقدمه 6

 1388 خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه ژاپن -توهوکو زلزله از درسهای 7

 1390 خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه ETABS افزار نرم با فوالدی ساختمانهای طراحی 8

 1391 خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه بلند های ساختمان در ای  سازه فرمهای انواع بر مروری 9

 1391 خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه واقعی  فوالدی سازه یک طراحی  قالب در ETABS افزار نرم با آشنایی 10

 1392 پایا آموزشی موسسه بتنی  و فوالدی های  سازه سازه دستی تحلیل 11

 1392 پایا آموزشی موسسه ( 1دوره-)مقدماتی ETABS محاسبات فنی ساختمان با نرمافزار 12

 1392 پایا آموزشی موسسه مبحث بارگذاری  -مهندسی )محاسبات( نظام آزمون آمادگی 13

 1392 پایا آموزشی موسسه فوالدی های سازه طراحی مبحث -(محاسبات ) مهندسی نظام آزمون آمادگی 14

 1392 پایا آموزشی موسسه ( 2دوره-مقدماتی) ETABS نرمافزار با ساختمان فنی محاسبات 15

 1392 پایا آموزشی موسسه ( 3دوره-مقدماتی) ETABS نرمافزار با ساختمان فنی محاسبات 16

 1392 پایا آموزشی موسسه ( 1دوره-مقدماتی) ETABS نرمافزار با ساختمان فنی محاسبات 17

 1392 اهواز   خوزستان،  فوالد شرکت SAP افزار  نرم با بتنی و فوالدی های  سازه طراحی 18

 1393 اهواز   خوزستان،  فوالد شرکت ETABS با ساختمان و فونداسیون طراحی 19

 1393 اهواز   ویژن،  مهندسی مدرسه ETABS از استفاده با ها ساختمان خطی  دینامیکی تحلیل 20

 1393 خوزستان  کشتیرانی و بنادر سازمان 3ویرایش -ایران 2800 استاندارد با آشنایی 21

 1393 اهواز   خوزستان،  یجهاددانشگاهی  مدت کوتاه خطی   دینامیکی تحلیل 22

 1394 خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه گسل نزدیک های زلزله برابر در فوالدی ساختمان ای لرزه طراحی و ارزیابی در نوین روشی ارائه 23

 1394 سازمان نوسازی مدارس خوزستان  4ویرایش  2800کارگاه آموزشی استاندارد   24

 94آذرماه  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز  مقاله  یا تحقیق گزارش ارائه  نحوه با کارگاه آموزشی آشنایی 25

 95آبانماه  خوزستان یجهاد دانشگاه یعالموسسه آموزش   ی عمران یبا انواع نرم افزارها ییآشنا 26

 95آبان ودی  اهواز   خوزستان،   یجهاددانشگاهی  مدت کوتاهمرکز آموزشهای  SAFEو  ETABSدوره جامع محاسبات ساختمان با اولین  27

 95اسفندماه  اهواز   خوزستان،   یجهاددانشگاهی  مدت کوتاهمرکز آموزشهای  مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان )طرح، اجرا و ارزیابی کیفی(  28

 96بهار و تابستان  پایا آموزشی موسسه SAFEو  ETABSدوره جامع محاسبات ساختمان با دومین  29

 96زمستان  پایا آموزشی موسسه SAFEو  ETABSدوره جامع محاسبات ساختمان با سومین  30

 1396 خوزستان دانشگاهی جهاد عالی  آموزش موسسه ETABS2015الفبای طراحی ساختمان فوالدی با  31

 1396دیماه  خوزستان  دانشگاهی جهاد عالی  مرکز آموزشهای کوتاه مدت موسسه آموزش 2به  3ارتقا پایه محاسبات – دوره طراحی اتصاالت سازه های فوالدی  32

 1396دیماه  خوزستان  دانشگاهی جهاد عالی  مرکز آموزشهای کوتاه مدت موسسه آموزش 2به  3ارتقا پایه محاسبات  –سازه ها در برابر باد و زلزلهدوره تحلیل دینامیکی  33

 1397مهرماه  پایا آموزشی موسسه SAFEو  ETABSچهارمین دوره جامع محاسبات ساختمان با  34

 1397 خوزستان یجهاد دانشگاه یموسسه آموزش عال ETABS2015کنترلهای ویژه در طراحی لرزه ای ساختمان با  35

 98دیماه  3 خوزستان یجهاد دانشگاه یموسسه آموزش عال درسهایی از زلزله سرپل ذهاب با رویکرد آسیب های سازه ای 36

 99اسفندماه   9 گروه آموزشی تنباکوچی طراحی براساس عملکردمبانی و مفاهیم طراحی لرزه ای و تفاوت آن با  37

 

 (.مورد 22)''ارشد  کارشناسی سمینارهای'' سرپرستی و  راهنمایی -و
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 گروه آموزشی/ دانشگاه  تاریخ ارائه  مقطع تحصیلی  نام دانشجو  عنوان سمینار  ردیف 

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 92مهر ارشد سازه  اهلل راهنورد روح  فوالدی  های سازه در رایج  صلب اتصاالت مقایسه و بررسی 1

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 92اسفند  ارشد سازه  شرفی  فاطمه ''نزدیک های زلزله  اثر  در فوالدی ی ها  سازه در رایج  خسارت های شاخص شناسایی و معرفی'' 2

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 93مهر ارشد سازه  لطیفیان  عباس فوالدی گسل  نزدیک زلزله اثر تحت فوالدی خمشی ساختمانهای در ای طبقه و  کلی پذیری نیازشکل و رفتار ضریب محاسبه 3

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 92 اسفند ارشد سازه  هودگرزاده  زهرا  3 ویرایش-2800 استاندارد   طرح طیف با گسل نزدیک های زلزله  ارتجاعی  غیر  و نیازارتجاعی  طیف مقایسه 4

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 92آبان ارشد سازه  منا دانش  کناری   صفحات از استفاده با فوالدی صلب اتصاالت ای  لرزه عملکرد  تحلیلی مطالعه 5

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان انصراف از تحصیل ارشد سازه  دادفرما پگاه باال   مقاومت با فوالد با شده ساخته خمشی های قاب خطی غیر  رفتار  تحلیلی مطالعه 6

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 92اسفند ارشد سازه  محمد علی محمدیان بلند های ساختمان در رایج  مقاوم های سیستم عملکرد ارزیابی 7

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 92اسفند ارشد سازه  اصل  رسولی محسن گسل نزدیک های  زلزله ساده های پالس اثر تحت فوالدی  خمشی قابهای ای لرزه رفتار ارزیابی 8

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 94فروردین ارشد سازه  بریحی قاسم جانبی  بار توزیع الگوی به ویژه نگاه با کاربرد  تا مبانی از افزون بار تحلیل 9

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 94فروردین ارشد سازه  علیرضا حیصمی  نوین های فناوری به نگاه با ساختمان الحاقی میراکننده های سیستم انواع بر مروری 10

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 94آبانماه  ارشد سازه  فراست نیما  زلزله  بار تحت  مستطیلی مدفون ذخیره مخازن 11

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 94آذرماه  ارشد سازه  نوشین مریدی  نفتی  فوالدی مخازن لرزهای آسیبپذیری بررسی 12

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 95اسفند  ارشد سازه  مرضیه شعبان پور  عابرپیاده  پلهای بر ارتعاش اثر 13

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 96فروردین  ارشد سازه  محسن عزیزی فوالدی  ی کشیده  پس اتصاالت  معرفی 14

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 95آبانماه  ارشد سازه  سحر رادکیا  ای  لرزه جداساز دارای های ساختمان بر افقی و قائم های  زلزله  همزمان اثر 15

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 95تیرماه   ارشد سازه  محمد نقوی  BRBمهاربند های  16

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 95فروردین  ارشد سازه  مازیار تقی خواجه  مخازن رو زمینی فوالدی نفت  17

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 95مهر  ارشد سازه  میالد تقی پور  مختلف  هایبارگذاری تحت(  کامپوزیت)ترکیبی هایستون 18

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 96بهار  ارشد سازه  پور  توکلی فرناز انسان  حرکت دینامیکی رویکرد با کرمیت های  سقف در ارتعاش 19

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان ؟ ارشد سازه  باجالننفیسه  ؟ 20

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان ؟ ارشد سازه  هادی شرفی  ؟ 21

 جهاددانشگاهی خوزستانموسسه آموزش عالی  97تیر  ارشد سازه  پریا عالیپور  SAP2000افزار آن در نرم یسنجصحت یو نحوه کیسکوپالستیو راگریم  یمعرف 22

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان 97تیر  ارشد سازه  زهرا شجاعی فر  راگریبا و بدون م یفوالد یها - پاسخ قاب یبر رو رزلزلهی تأث نیگسل و همچن کیزلزله نزد راگرها، ی با انواع م ییآشنا 22

 

 (.مورد 77)عنوان استاد راهنما و یا مشاوربه نامهی رساله و پایان همکاری در ارائه -ز
 دانشگاه  استاد مشاور  استاد راهنما  مقطع تحصیلی  تاریخ دفاع  نام دانشجو  نامه عنوان رساله/ پایان  ردیف 

 نوید سیاه پلو اکبر حسنی پور  کارشناسی ارشد سازه  93/ 15/4 راهنورد   اهلل روح ارزیابی تحلیلی رفتار فراارتجاعی اتصال صلب فوالدی با مقطع بال کاهش یافته در اثر بارگذاری چرخه ای  1
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

 سازه  ارشد  کارشناسی 93/ 30/7 منا دانش  انسان   حرکت  از ناشی بار تحت کرمیت سقف سیستم پذیری خدمت ارزیابی 2
فرهاد عباس 

 گندمکار 
 نوید سیاه پلو

عالی  موسسه آموزش  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 نوید سیاه پلو اکبر حسنی پور  کارشناسی ارشد سازه  5/9/93 میالد کهزادیان  آتش   اثر تحت فوالدی رایج  اتصاالت  رفتار  تحلیلی ارزیابی 3
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 
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 کارشناسی ارشد سازه  93/ 12/9 عدی یباری  فوالدی دارای پس رفتگیاثرات نامنظمی بر توزیع نیازهای غیر ارتجاعی قابهای خمشی  4
علی اکبر  

 پیراسته 
 نوید سیاه پلو

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 سازه  ارشد  کارشناسی 94/ 22/1   محسن رسولی اصل  مقاوم سازی دیوارهای مصالح بنایی تحت اثر بار جانبی 5
صادق حقیقی  

 پور 
 سیاه پلونوید 

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 سازه  ارشد  کارشناسی 94/ 15/4 بهمنی  عبدالحسین مطالعه تحلیلی عملکرد تناوبی اتصاالت صلب با استفاده از صفحات   6
صادق حقیقی  

 پور 
 نوید سیاه پلو

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 نوید سیاه پلو ایرج رسوالن  کارشناسی ارشد سازه  94/ 24/8   محمدعلی محمدیان پارامترهای نیاز لرزه ای قابهای لوله ای و لوله ای مهاربندی شده در ساختمان های بلندبررسی مقایسه ای  7
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

8 
دستورالعمل بهسازی ساختمان های موجود، مطالعه موردی ارزیابی سطح عملکرد ساختمان های آموزشی به کمک ضوابط 

 دبیرستان امیرکبیر اهواز و ارائه راهکارهای مختلف بهسازی لرزه ای 
 نوید سیاه پلو ایرج رسوالن  کارشناسی ارشد سازه  94/ 18/8 بهزادنصیری  

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 کارشناسی ارشد سازه  94/ 27/8 پریا پوراهوازی مطالعه عددی بر رفتار ستون لوله ای فلزی با مقطع بیضوی شکل پرشده با بتن   9
فرهاد عباس 

 گندمکار 
 نوید سیاه پلو

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 مشاور دوم محسن گرامی  کارشناسی ارشد زلزله   امیرحسام مشایخی  زه نزدیک اثر مودهای باالتر در نیازهای لرزه ای قاب های خمشی تحت زلزله های حو  10
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

 - پلونوید سیاه  کارشناسی ارشد سازه  1/7/95 محمد جواد نجارنصب   آتش  برابر در انتهایی  ورق با صلب اتصال رفتار بر فوالد نوع و اتصال هندسه تاثیر عددی مطالعه 11
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

 نوید سیاه پلو امیر ایازی کارشناسی ارشد سازه  95/ 26/8 باجالن  نفیسه گسل نزدیک و دور هایزلزله مقایسه به نگاه با سکانسی هایزلزله اثر در فوالدی خمشی قابهای غیرارتجاعی رفتار ارزیابی 12
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

 کارشناسی ارشد سازه  95/ 22/8 حمیدی داریوش مسلح   بتن خمشی قابهای مکانی تغییر ای لرزه نیاز توزیع  بر زلزله بزرگای تاثیر 13
مهدی مهدوی  

 عادلی 
 نوید سیاه پلو

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 کارشناسی ارشد سازه  5/9/96 خنجری امین بتنی  خمشی قاب مکانی  تغییر ای  لرزه تقاضای بر بتنی و فوالدی برشی تاثیردیوار میزان ای مقایسه ارزیابی 14
مهدی مهدوی  

 عادلی 
 نوید سیاه پلو

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول  - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  96/ 23/8 حمید سعیدیان پور دهدشت  -  پاتوه محور 4 شماره تونل موردی مطالعه PLAXIS افزارنرم کمک به عددی روش به تونل پایداری تحلیل 15

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول  - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه   شهاب بهمئی )پروپوزال مصوب( ها لبه در مقید فوالدی برشی دیوارهای ای  لرزه عملکرد بر قائم و افقی های  کننده  سخت تاثیر بررسی 16

17 
 موردی مطالعه در بهینه روش  ارائه و مراتبی سلسله تحلیل از استفاده با ساختمان سازی صنعتی های روش انواع بررسی
 نفت  واحدی 2000 مسکونی شهرک

 96/ 11/5 احسان شاهین زاده 
کارشناسی ارشد  

 ساخت مدیریت 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز  - نوید سیاه پلو

 کارشناسی ارشد سازه  28/01/96 محسن عزیزی خیرآباد  مرکب  ستون به فوالدی تیر ی کشیده  پس اتصال  ای چرخه رفتار عددی مطالعه 18
مهدی مهدوی  

 عادلی 
 نوید سیاه پلو

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 کارشناسی ارشد سازه  95/ 22/8 مرتضی کوشش  فوالدی   خمشی  قاب طبقات بین تقاضای لرزه ای حداکثر تغییرمکان نسبی   بر تاگسل  تاثیرفاصله 19
مهدی مهدوی  

 عادلی 
 نوید سیاه پلو

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

20 
 با پالسگونه گسل نزدیک های   زلزله اثر در ضربدری همحور مهاربند با فوالدی  قاب در شکنندگی هایمنحنی توسعه

 عملکرد   سطوح رویکرد
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول  - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  3/9/95 مسعود کیانی قلعه تل

 کارشناسی ارشد سازه  96/ 22/9 ناطق زاده محمد  ارزیابی فاصله بین سازه های با قاب خمشی فوالدی ویژه در خاک سخت با رفتار غیرخطی  21
مهدی مهدوی  

 عادلی 
 نوید سیاه پلو

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 
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22 
بررسی و مقایسه توزیع بار زلزله در ارتفاع بر قابهای خمشی فوالدی دو بعدی در اثر زلزله های نزدیک گسل با اثرات  

 جهتپذیری پیشرونده 
 نوید سیاه پلو اکبر حسنی پور  کارشناسی ارشد سازه  95/ 31/1 عباس نظری

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه   هادی مراد پور  )پروپوزال مصوب( یچشی پ-ی ساختمان نامتقارن برش یا شکل در بهبود پاسخ لرزه U یم یتسل یراگرهایاستفاده از م 23

24 
توانمندی روشهای بارافزون سنتی  ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی فوالدی در برابر زلزله های نزدیک گسل با نگاه به 

 )آیین نامه و پیشرفته( و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی 
 نوید سیاه پلو محسن گرامی  کارشناسی ارشد سازه  1/7/95 قاسم بریحی

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  96/ 7/12 رضا شاه ولی  روندهشیپ یدر برابر خراب یفوالد یخمش یهامحور( بر عملکرد قابمحور و برون)هم یمهاربند یهافرم ریتأث 25
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  97/ 22/6 نصره سوینی  گسل  کینزد یا چرخه یبااتصال به جان در اثر بارگذار ریپذ ضیتعو یچیپ یبرش وندیپ  ریهندسه ت یپارامترها ریمطالعه تاث  26
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

27 
گسل  کینزد یحوزه یدر اثر زلزله یفوالد یقاب خمش یا در بهبود عملکرد لرزه کی سکوپالستیو راگریم یری کارگبه

   گونهپالس
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  97/ 29/7 پریا عالی پور 

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

28 
پروپزال  )  گسل پالس گونه کینزد یها( در برابر زلزلهBRB) ریمحور کمانش ناپذهم یقاب مهاربند یا مطالعه رفتار لرزه

 مصوب( 
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه   اسماعیل کیانی 

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  4/9/96 دانیال عزیزی هفشجانی  FEMA P695تاب به کمک ضوابط مجهز به مهاربند کمانش یفوالد ی هاقاب یا عملکرد لرزه یمحاسبه پارامترها 29
آموزش عالی  موسسه 

 جهاددانشگاهی خوزستان 

30 
)پروپزال  گسل  کیدور ونزد یمتوال  یهامجاور هم در اثر زلزله یفوالد ی دو ساختمان خمش یضربه یعدد یمطالعه

 مصوب( 
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه   جواد مسلم زاده 

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  97/ 20/6 زهرا شجاعی پور    شکل Uشونده  میتسل راگریگسل پالس گونه به کمک م کیدر برابر زلزله نزد یفوالد یقاب خمش یا لرزهارتقاء عملکرد  31
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  2/4/99 امین محمدی خو  عملکرد   سطح  رویکرد با فوالدی برشی دیوار زوج ایلرزه رفتار  بر موثر هندسی های پارامتر تحلیلی مطالعه 32
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

33 
 FEMAتاب واگرا به کمک ضوابط مجهز به مهاربند کمانش یفوالد ی هاقاب یا عملکرد لرزه  یپارامترها شنهادیپ

P695   
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  97/ 2/10 سعید شیرعلی 

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

34 
ناشی از  تعیین سطح آسایش سقف مرکب ساخته شده از دو ورق فوالدی تاخورده و دو ورق تخت تحت بارهای دینامیکی 

 راه رفتن و دویدن انسان 
 کارشناسی ارشد سازه  95/ 28/1 فاطمه شرفی 

فرهاد عباس 
 گندمکار 

 نوید سیاه پلو
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

 کارشناسی ارشد سازه  1/7/95 محمد حق طلب  ارزیابی رفتار لرزه ای دیوارهای بنایی دارای بازشو تقویت شده به وسیله کالف پیرامونی فوالدی 35
صادق حقیقی  

 پور 
 نوید سیاه پلو

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 واحد دزفول دانشگاه آزاد اسالمی  نوید سیاه پلو اکبر حسنی پور  کارشناسی ارشد سازه   شیما هوشمند نیا مطالعه تحلیلی اثر خرابی پیشرونده بر اتصاالت صلب پیچی و جوشی رایج 36

 نوید سیاه پلو ایرج رسوالن  کارشناسی ارشد سازه  95/ 25/8 نوشین مریدی  بررسی مقایسه ای تحلیل دینامیکی غیرخطی مخازن نفتی فوالدی تحت زلزله ی نزدیک و دور از گسل  37
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

38 
در اثر زلزله پالس گونه   یچشینامتقارن پ یفوالد یهاساختمان یا لرزه یدر بهبود تقاضا یمیتنظ  یجرم راگریم یری کارگبه

 )پروپوزال مصوب(  کیحوزه نزد
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول  - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه   محمد دالوند

39 
( بر  SHS) یتوخال  یبه ستون فوالد  یچیو جان پ یبا بال جوش میمستق یاتصال خمش   یابعاد هندس ریتأث  یمطالعه عدد
   روندهشیپ  یکنترل خراب

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول  - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  96/ 22/6 مسلم یعقوبیان
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 نوید سیاه پلو احمد دالوند  کارشناسی ارشد سازه  96/ 30/8 سید فاود موالی  ی ک یتحت بار استات FRP های¬بتن مسلح با استفاده از خاموت یرهایرفتار ت   یلیمطالعه تحل 40
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

 نوید سیاه پلو احمد دالوند  کارشناسی ارشد سازه  9/8/97 سعدونی عباس  )پروپوزال مصوب( گسل    کیتحت امواج پس لرزه نزد دهید بیآس یپل بتن یها هیپا ندهیافزا   یکینامید لیتحل 41
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

 نوید سیاه پلو احمد دالوند  کارشناسی ارشد سازه  96/ 30/8 ی محمد طهماسب کوپله با فوالد پر مقاومت   یبرش یوارهایدر د یرابط بتن یرهایت  رفتاره تحلیلی  مطالع 42
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

43 
ارزیابی اثر مولفه قائم زلزله های نزدیک و دور بر عملکرد لرزه ای سازه های صنعتی )سوله( با دهانه های عریض مستقر بر  

   (IDAبستر صلب و انعطاف پذیر با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی )
 کارشناسی ارشد سازه  06/02/96 محمد ملکی زاده 

علی اکبر  
 پیراسته 

 نوید سیاه پلو
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

44 
بلند در اثر بار  یهادر ساختمان یفوالد یبرش واریبا د شدهیمهاربند یفوالد یخمش یهاقاب روندهشی انهدام پ یبررس

 یانفجار
 محمد منصوری 

 
 نوید سیاه پلو احمد دالوند  کارشناسی ارشد سازه  

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

45 
   افزاینده دینامیکی ازتحلیل بااستفاده بلند های  سازه در فوالدی خمشی های درقاب خرپایی کمربند سیستم رفتار بررسی
 )پروپزال مصوب( گسل  نزدیک رکوردهای تحت

 نوید سیاه پلو احمد دالوند  کارشناسی ارشد سازه  9/8/97 لطفی مهدی
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

46 
( برای قاب مهاربندی شده واگرای فوالدی در اثر زلزله های HFDتوسعه روش نوین طراحی لرزه ای عملکردی دوگانه )

 نزدیک گسل 
 5/8/99 سید عدالنبی رضوی 

دکترای مهندسی  
 سازه  -عمران 

 نوید سیاه پلو
مهدی مهدوی  

 عادلی 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 

 99/ 25/1 مصطفی خاتمی  تخمین اثرات پدید برخورد قابهای خمشی فوالدی نا منظم تحت اثر زمین لرزه های متوالی  47
دکترای مهندسی  

 زلزله   -عمران 
 محسن گرامی 
 علی خیرالدین 

 دانشگاه سمنان  نوید سیاه پلو

 نوید سیاه پلو احمد دالوند  کارشناسی ارشد سازه  96/ 30/8 رحمت رضایی  FRPبررسی المان محدود رفتار چرخه ای اتصاالت بتنی با خاموت های ساخته شده از الیاف  48
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

49 
)پروپزال  گسل پالس گونه کینزد یها( در برابر زلزلهBRB) ریمحور کمانش ناپذهم یقاب مهاربند یا مطالعه رفتار لرزه

 مصوب( 
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه   انیده ک  یانیک  لیاسماع 

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

50 
  یشکاف دار فوالد راگریمجهز به م  یچشیپ یشده همگرا با نامنظم یمهاربند یساختمان فوالد یارتقاء عملکرد لرزه ا 

(SSDدر اثر زلزله نزد )پروپزال مصوب(  گسل کی( 
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه   نیام یمحسن مهدو

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  98/ 23/4 یرگانیب یبهادر نینازن  گسل کیحوزه دور و نزد یمتداول در برابر زلزله ها یفوالد یمقاوم جانب یها  ستمیس یمطالعه عملکرد لرزه ا  51
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

52 
 گسل پالسگونه کیمتاثر از زلزله نزد روندهشیپ یدر برابر خراب ژهیو یبا مهاربند واگرا یفوالد قاب یا عملکرد لرزه

 )پروپزال مصوب( 
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه   ی ل یجل یمصطف

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  3/8/99 عباس دغاغله                                                                  )پروپزال مصوب(  شکل-U  یم یتسل راگری مجهز به م یفوالد یخمش یبر قاب ها  کیحوزه نزد یمتوال یاثر زلزله ها 53
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

54 
 لیبکمک تحل  یو کنار یانیحذف ستون م یویبا سنار روندهشی پ یبر خراب یفوالد یاتصاالت قاب خمش تی اثر صلب

 ی رخط یغ یکینامید
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  97/ 21/6 احد طیبی 

 نوید سیاه پلو احمد دالوند  کارشناسی ارشد سازه  9/8/97 مقدس قهفرخی حسین FRPافیآن توسط ال یاصفهان و مقاوم ساز  نیمنار س یرفتار لرزه ا  یبررس 55
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

 نوید سیاه پلو احمد دالوند  کارشناسی ارشد سازه  9/8/97 غالمرضا امتحانی  گسل  کیلرزه نزد تحت امواج پس دهید بیآس یپل بتن یها هیپا ندهیافزا   یکینامید لیتحل 56
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 
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 نوید سیاه پلو محبوبه میرزایی  کارشناسی ارشد سازه  30/11/98 عباس فرهادی   ژنتیک الگوریتم از استفاده با فوالدی های سازه در ) EBF واگرا  مهاربندی الگوی سازی بهینه 57
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

 شهری نیمه عمیق های گود پایداری بر)تصادفی و هارمونیک(دینامیکی بارهای اثر عددی مطالعه 58
  خلفی رضا غفار دیس

 یمحمد
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز  نوید سیاه پلو نوید خیاط کارشناسی ارشد سازه  

59 
نامنظم از نوع   یخمش یفوالد  مرتبه بلند یقاب ها یلرزه ا  یازهاین نیدر تخم دیجد یبار جانب یالگوها  یلیمطالعه تحل

 گسل  کیدر اثر زلزله حوزه نزد یسخت
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  26/11/98 گوهر زنگنه 

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

60 
 نزدیک ریاضی پالس اثر  در دورانی میراگر اصطکاکی به مجهز فوالدی خمشی سازههای غیرخطی رفتار مطالعه
 ( 97-11-17-مصوب )پروپزال  گسل

 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه   سعید مکتبی 
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

61 
 بکمک گسل نزدیک زلزله معرف اثر پارامترهای در BRBبه  مجهز فوالدی خمشی قاب غیرخطی ای لرزه رفتار مطالعه

 )در حال داوری در گروه( پالس   ریاضی مدل
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه   طفی محمد دعیش 

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

62 
 پایه بر گسل نزدیک های  زلزله تحت متوسط فوالدی خمشی قابهای فروریزش سطح  مقایسه و احتماالتی ارزیابی

 ST52و  ST37فوالدهای 
 - پلونوید سیاه  کارشناسی ارشد سازه  2/4/99 نوید صالحی ریحانی 

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

63 
 اثر تحت پایه،  در LRB لرزهای ) با جداسازژهیو یفوالد یمرتبه (قاب خمش انیکوتاه و م یساختمانها یپاسخ لرزها
 بلند پریود دارای گسل نزدیک زلزلههای

 اسالمی واحد اهواز دانشگاه آزاد  - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  98/ 3/11 رضا گندمی 

64 
 برابر در لرزهای طراحی ضوابط شده با طراحی فوالدی خمشی قاب سازههای آسیبپذیری و عملکردی ظرفیت ارزیابی

   شکنندگی از منحنی استفاده  با گونه پالس گسل نزدیک زلزلههای
 اسالمی واحد اهواز دانشگاه آزاد  - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  99/ 15/8 سروش یا حسن 

65 
  یسکانس ینازک در برابر زلزله ها یفوالدی برش واریبا و بدون د یفوالد یقاب خمش  یرخطیغ   یعملکرد لرزه ا  سهیمقا
 گسل کینزد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه   امید لطیفیان 

66 
  سیلی کروسیم یو افزودن کای ل یحاو یا بتن سبک سازه یبر مقاومت فشار یسیآب مغناط ری تأث یشگاه یآزما یمطالعه

 ( 97- 4-7-)پروپزال مصوب 
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه   عبدالمجید غالمی 

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

68 
)  اثر توالی لرزه ای نزدیک گسل بر قاب مهاربندی شده برون محور با تیرپیوند قائم، ساخته شده از فوالد پرمقاومت 

 ( پروپزال مصوب
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه   سعید منظری 

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

69 
با ابرمهاربند و قاب خمشی با مهاربند هم محور در اثر خرابی پیشرونده   بلند فوالدی مقایسه عملکرد لرزه ای قاب خمشی

 ( 99-3-19-)پروپزال مصوب  زلزله نزدیک گسل پالسگونه حاصل از
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه   امین حسین پور کهواز 

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

70 
پروپزال  )  دیوار برشی کامپوزیت نیمه مقید در لبه ها تحت بارگذاری چرخه ای نزدیک گسل بررسی رفتار غیر خطی 

 ( مصوب
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه   سینا مومنی

موسسه آموزش عالی  
 جهاددانشگاهی خوزستان 

 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  (  97کامران فیلی )ورودی   ( 99-؟ - ؟ -)پروپزال مصوب   معلق پریشده با مهاربند ز یآرمه بهساز بتن یهاقاب یا رفتار لرزه یابیارز 71
موسسه آموزش عالی  

 جهاددانشگاهی خوزستان 

 )در حال مرحله نگارش پروپزال( 72
)ورودی   عاچارش  ریاااع 

97) 
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه 

عااالاای   آمااوزش  مااوساااسااااه 
 جهاددانشگاهی خوزستان

 )در حال مرحله نگارش پروپزال( 73
کااااظااامااای    حشمت اله

 (97)ورودی 
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه 

عااالاای   آمااوزش  مااوساااسااااه 
 جهاددانشگاهی خوزستان

 )در حال مرحله نگارش پروپزال( 74
رامین طهماسابی )ورودی  

97  ) 
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه 

عااالاای   آمااوزش  مااوساااسااااه 
 جهاددانشگاهی خوزستان
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 ( داوری پروپزال در گروه آموزشی)در حال مرحله   75
سید ابراهیم موسوی  

 (98)ورودی 
 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه 

عااالاای   آمااوزش  مااوساااسااااه 
 جهاددانشگاهی خوزستان

76 
فروزان ساالطانی )ورودی   )در حال مرحله انتخاب موضوع(

 (98بهمن 
 - نوید سیاه پلو سازهکارشناسی ارشد   

عااالاای   آمااوزش  مااوساااسااااه 
 جهاددانشگاهی خوزستان

 - نوید سیاه پلو کارشناسی ارشد سازه  (98نگارعلیراده )ورودی  )در حال مرحله انتخاب موضوع( 77
عااالاای   آمااوزش  مااوساااسااااه 

 جهاددانشگاهی خوزستان

 

 (. مورد 123)"داوری پایان نامه و رساله"، "داوری مقاالت کنفرانس"،  "چاپیداوری مقاالت  "،"داوری اختراع "داوری های علمی پژوهشی  -ح

ف 
ردی

 

 استاد راهنما/نام کنفرانس یا مجله  نام دانشجو/نام نویسنده )گان(  عنوان 
دانشگاه/محل برگزاری کنفراس یا محل چاپ  

 مجله 

 حسن نوروزی 94/ 08/ 20- "پایان نامه"  -در اثر بارهای دینامیکیFRPبررسی رفتاری اثرات تقویت اجزای ساختمان بتنی با  1
و مشاور دکتر   اکبرحسنی پور

 حقیقی پور 
 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان صادق حقیقی پور  سید سعید رضایی 16/12/93-"پایان نامه"تعیین ضخامت بهینه بتن و بررسی شکلپذیری دیوار برشی بتنی با هسته فلزی  2

 دانشگاه سمنان  مجله مدلسازی در مهندسی  - بتن  دیوار-قاب های  سازه در برشی دیوارهای غشائی مدلسازی  به وابسته محوری سختی کاهش  اثر اصالح 3

 دانشگاه سمنان  مجله مدلسازی در مهندسی  - سنگی ستونهای از  استفاده با سست ای ماسه بسترهای  در روانگرایی کاهش عددی بررسی 4

 دانشگاه سمنان  مهندسی مجله مدلسازی در  - ضربدری  بادبند دارای های قاب در  میانی اتصال  ورق رفتار بررسی و مدلسازی 5

6 
بهینه سازی خرپای دو بعدی با تحلیل غیرخطی مصالح و در نظر گرفتن اثر سخت شدگی کرنش ایزومتریک و  

 08/12/94-"پایان نامه" -سینماتیک 
 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان محمد رضا کرامت  عباس لطیفیان 

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان اکبر حسنی پور  مازیار تقی خواجه  01/95/ 25  –  "پایان نامه" –مطالعه پارامتریک عملکرد لرزه ای پایه های پلهای فوالدی تقویت شده با اتصال مرکب   7

8 
پایان  " -ای چرخه بارگذاری اثر تحت انتهایی ورق با فوالدی صلب اتصال رفتار بر مصالح  جنس تاثیر عددی مطالعه

 95/ 01/ 28  - "نامه
 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان اکبر حسنی پور  احمد حدیده

 جهاددانشگاهی خوزستانموسسه آموزش عالی  فرهاد عباس گندمکار  نگار صمیمی فرد  31/1/95-"پایان نامه" - محاسبه ضریب ضربه در پلهای بدون درز با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه 9

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان فرهاد عباس گندمکار  صدیقه ترابی  95/ 31/01 "پایان نامه" -بررسی خرابی پیشرونده در  سازه های فوالدی با مهاربندی زیپی 10

 - ( 94/ 12/ 18) ارتفاع در ناپیوسته همگرای مهاربندی های¬قاب ای¬لرزه رفتار 11
مجله علمی پژوهشی سازه و  

 ساخت 
 انجمن مهندسی سازه ایران 

 - TADAS(18/12/94 ) و SSD میراگرهای با شده بهسازی متوسط خمشی  فوالدی های  قاب ای لرزه عملکرد  مقایسه 12
مجله علمی پژوهشی سازه و  

 ساخت 
 انجمن مهندسی سازه ایران 

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان محمد رضا کرامت  محمد مهدی سالطی ( 15/06/95)"پایان نامه" -کمانش دینامیکی میله در اثر نیروی ناشی از برخورد 13

 دانشگاه آزاد اسالمی/دزفول  گندمکار  عباس فرهاد محمد جاللی نژاد  "پایان نامه" -تاثیر منطقه بندی حرارتی کشور ایران بر تغییرشکلهای حرارتی پلهای بدون درز 14

15 
ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی فوالدی تقویت شده با میراگر اصطکاکی پاندولی تحت زلزله های حوزه 

 ( 95/ 31/06)   "پایان نامه" -نزدیک و دور 
 سید مهدی زهرایی   میالد تقی پور 

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
 

16 
مرتبه تقویت شده با میراگر ضربه ای در حوزه زلزله های نزدیک  ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بلند 

 ( 31/06/95)   "نامه  ان ی پا " - گسل بروش تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی 
 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان سید مهدی زهرایی  علیرضا حیصمی 



15 | P a g e  
 

17 
میراگر ضربه ای در حوزه زلزله های نزدیک  ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بلند مرتبه تقویت شده با 

 ( 31/06/95)   "نامه  ان ی پا " - گسل بروش تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی 
 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان سید مهدی زهرایی  علیرضا حیصمی 

 - یواریچند د هیو پا یواریتک د هیپا یسازه ا  ستمیبا س یپل ها یعملکرد لرزه ا  سهیمقا 18
مهندسی زیر ساخت های حمل و 

 نقل 
 دانشگاه سمنان 

 دانشگاه تربیت مدرس  مجله عمران مدرس  - توزیع نیازهای لزره ای در ارتفاع برای سازه های منظم و نامنظم قاب خمشی فوالدی تحت زلزله نزدیک گسل 19

20 Shear Demands of Steel Moment-Resisting Frames Imposed to Near and Far Fault 
Seismic Excitations 

- 
IJST: Transactions of 
Civil Engineering 

Shiraz university 

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان گندمکار  عباس فرهاد امید نجفی  2-"پایان نامه"  -بررسی تشخیص آسیب در پلهای بدون درز با استفاده از پارامترهای مودال 21

22 
  -تعیین سطح آسایش پل عابر پیاده ساخته شده از عرشه فوالدی تاخورده و بتن رویه تحت بار راه رفتن و دویدن انسان

 26/01/96 "پایان نامه"
 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان گندمکار  عباس فرهاد مرضیه شعبانپور 

23 
 

ب خمشی تحت تاثیر همزمان مولفه افقی و قائم زلزله با در  آنالیز لرزه ای سازه لغزشی نامتقارن فلزی با سیستم قا

 96/ 26/01 "پایان نامه"  -نظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه
 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان گندمکار  عباس فرهاد سحر رادکیا 

 - ( 95/ 2/ 8)زلزله ورودی انرژی طیف بر سازه پذیریشکل و میرایی اثر مطالعه 24
علمی پژوهشی سازه و  مجله 
 ساخت 

 انجمن مهندسی سازه ایران 

25 
  به نزدیک هایزلزله مقابل  در  خمشی فوالدی قاب هایسازه طراحی برای  طیفی اصالح ضرایب احتماالتی ارزیابی
 ( 96/ 22/2) گسل

- 
مجله علمی پژوهشی سازه و  

 ساخت 
 انجمن مهندسی سازه ایران 

 - ( 96/ 3/ 20)مکانیکی مهار دارای پهن فوالدی ای استوانه مخازن برای تحلیلی شکنندگی های منحنی توسعه 26
پژوهشی علوم و  -مجله علمی

 مهندسی زلزله 
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 

 زلزله 

27 
  فوالد و CFRP صفحات با         سطح  به نزدیک و سطحی روش به آرمه بتن کوتاه های ستون ایلرزه سازی مقاوم

 ( 17/10/96)باال مقاومت
- 

پژوهشی علوم و  -مجله علمی
 مهندسی زلزله 

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 
 زلزله 

28 
به ستون در قاب   وندیپ ریت  یاتصال خمش  یخط ری غ  یدر بهبود عملکرد لرزه ا  یت یتقو یورق ها ریتاث  یلیمطالعه تحل

 ( 5/96/ 21) واگرا یمهاربند یها
- 

مجله علمی پژوهشی سازه و  
 ساخت 

 انجمن مهندسی سازه ایران 

 - ( 96/ 5/ 22)بتنی هایسازه در رونده پیش تخریب رفتار روی بر دهانه طول تأثیر 29
مجله علمی پژوهشی سازه و  

 ساخت 
 انجمن مهندسی سازه ایران 

 - ( 06/96/ 18)زانویی  عضو  به مهاربند اتصال نوع گرفتن نظر در با  زانویی مهاربند سیستم ایچرخه رفتار بررسی 30
مجله علمی پژوهشی سازه و  

 ساخت 
 انجمن مهندسی سازه ایران 

31 Energy dissipation of reinforced concrete wall combined with buckling restrained braces 
subjected to near and far fault earthquakes (Paper ID: ISTC-D-16-00266) 

- 
IJST: Transactions of 
Civil Engineering 

Shiraz university 

32 
  کیحوزه نزد یمجاور تحت زلزله ها یفوالد یخمش یدرز انقطاع قاب ها هیزاو ازیبر ن یجانب یسخت ینامنظم ریتاث

 ( 97/ 20/2) گسل
 دانشگاه تربیت مدرس  مجله عمران مدرس  -

 - ( 96/ 9/ 24)تحت اثر بار زلزله یفوالد  یهادر سازه روندهشیپ یخراب یابیارز 33
مجله علمی پژوهشی سازه و  

 ساخت 
 انجمن مهندسی سازه ایران 

 -  FEMAبا رویکرد  (CBF) ارائه مدل ایمنی در طراحی ساختمانها با استفاده ازمهار بند کابلی 34
پروپزال رساله دکتری پژوهش  

 محور 
 واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی 

 دانشگاه سمنان  مجله مدلسازی در مهندسی  - GFRP(4/12/96 )شده با نوار   تیتقو ییبنا  وارید یرفتار برون صفحه ا  یمطالعه عدد 35
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36 
The Effect of Soil Specifications, on the Maximum Inelastic Displacement of Industrial 
Steel Structures with Overhead Cranes  (4/12/96 )  - 

Journal of Rehabilitation 
in Civil Engineering  

Semnan University 

37 
Seismic Fragility Assessment of Steel SMRF Structures under Various Types of Near 
Fault Forward Directivity Ground Motions  (5 /12 /96 )  - 

Journal of Rehabilitation 
in Civil Engineering  

Semnan University 

 - ؟؟؟؟؟؟ 38
پروپزال رساله دکتری آموزش  

 محور 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 

39 Probabilistic assessment of seismic performance of concrete special moment 
frame with stiffness and mass irregularity 

Hashemi et al. 
The Structural Design of 
Tall and Special Buildings 

Wiley Online Library 

40 
های قابل دوران در مقایسه با حالت بهینه میراگر جرمی شونده با پرهای میراگر مایع تنظیملرزهرفتار 
 ( 97/ 2/ 6)شوندهتنظیم

 دانشگاه سمنان  مجله مدلسازی در مهندسی  -

 دانشگاه سمنان  مجله مدلسازی در مهندسی  - ( 21 /1 /97)  (PCBRBکمانش تاب ) یمهاربندها  یعملکرد چرخه ا   یپارامتر یبررس 41

42 
  دینامه جد نییآ یشنهادیسازه ها با ضوابط پ یزمان خچهیو تار یفیط یکی نامیمعادل و د یکیاستات  لیتحل ج ینتا سهیمقا

 ( 8/10/96) سوم شیرا یچهارم( و تطابق آنها با و شیرا ی)و رانیا   2800
 دانشگاه سمنان  مجله مدلسازی در مهندسی  -

 دانشگاه سمنان  مجله مدلسازی در مهندسی  - ( 9/96/ 10) و علوم  یاستفاده در مهندس یسوبول برا  تیحساس زیروش آنال میتعم 43

 دانشگاه سمنان  مجله مدلسازی در مهندسی  - ( 97/ 1/ 24)هاهیتحت دوران پا یران یا  یبخش آجرچهار یهاطاق یا رفتار سازه 44

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز  گندمکار  عباس فرهاد ی اهلل قدس  بیحب 18/02/97 "پایان نامه" -رایبر م یمتک  وندیپ ریشده همراه با ت  یمهاربند ینامتقارن فوالد یسازه ها یپاسخ لرزه ا  45

46 
  کیحوزه نزد یهامجاور تحت زلزله یفوالد یخمش یهادرز انقطاع قاب هیزاو ازیبر ن یجانب  یسخت ینامنظم ریتأث

 2/97/ 20 گسل
 دانشگاه تربیت مدرس  مجله عمران مدرس  خاتمی و همکاران 

47 Finding Critical Element in the Progressive Collapse of RC Structures, Using Sensitivity 
Analysis Farahani et al. 

Engineering Failure 
Analysis 

Elsevier 

48 - - - - 

49 - - - - 

 ی بهرام طاهر، ت یهدا  راحمدیام ( 17/06/97)ژهیو یاضافه مقاومت قابهای خمشی فوالد بیو ضر  ای بر رفتار لرزه رداری نوع اتصال گ ری تاث یبررس 50
مجله علمی پژوهشی سازه و  

 ساخت 
 انجمن مهندسی سازه ایران 

51 
پایان  "  -ی ا شکل پرشده از بتن مسلح تحت بار لرزه یا جعبه یمتشکل از مقطع فوالد تیکامپوز یهاستون یابیارز

 21/06/97 "نامه
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان پور  یاکبر حسن   یجودک اوشیس

52 
  "نامهپایان  " - تحلیل مخازن فوالدی روزمینی و زیر زمینی مهارشده تحت اثر زلزله های نزدیک و دور از گسل

21 /06 /97 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان پور  یاکبر حسن محسن خائیز

53 
دور و  یحوزه  یهابر عملکرد، تحت زلزله یشده مبتن  ی( طراح LCFشده ) وندیقاب با ستون پ ستمیرفتار س یمطالعه 

 کینزد
 دانشگاه امیرکبیر  ر یرکب ی عمران ام یهندسنشریه م فر  ییرضا دی، فرنام فروزان، امی قلهک دیمج

 8/96/ 12فلزی  قطری شبکه و ای لوله ای سازه ستمهای سی  در شده کنترل گهوارهای حرکت ارزیابی 54
محسن رستمی،فاطمه  

 گرجیسینک،عبدالرضاسروقدمقدم
نشریه علمی پژوهشی سازه و  

 فوالد 
 انجمن سازه های فوالدی ایران 

 ین یرزاحسی م مهرسا ، ی الهام پاکباز، محسن گرام 97/ 13/7به زیپر  نوع مهاربند شورون رییبا تغ یفوالد یقابها یبهبود رفتار لرزها 55
نشریه علمی پژوهشی سازه و  

 فوالد 
 انجمن سازه های فوالدی ایران 

56 
 یقابها رشاکلیی تغ یو محور یخمشا یها مولفه بر ساهم یمهاربند ساتمیتعداد دهانه ها و نوع سا ریتاث یبررسا
 97/ 7/ 13  -ی سیستم باربر جانبی دوگانه دارا  یفوالد

 نیرالدیخ ی، عل   یمحمد شکراله
نشریه علمی پژوهشی سازه و  

 فوالد 
 انجمن سازه های فوالدی ایران 
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57 Dynamic Reliability Analysis of Steel Moment Frames Using Monte Carlo Technique - 
Earthquake 
Engineering and 
Engineering Vibration 

SPRINGER 

 دانشگاه امیرکبیر  ر یرکب ی عمران ام یهندسنشریه م - 12/11/97 -ی ساختمان هالرزها یدر طراح ی ات فاق  تیخروج از مرکز  تیاهم  یبررسااا  58

59 
  -گسل  کیدر حوزه نزد یفوالد یبرش وارید یدارا  بتن آرمه یقاب خمشاا  یازهاین نیپالس ساااده در تخم یابیارز
9 /12 /97 

 دانشگاه امیرکبیر  ر یرکب ی عمران ام یهندسنشریه م -

60 
  -ی حوزه فرکانس و ارتعاشات تصادف لیتحل  یبلند در برابر باد بر مبنا یهاساختمان یپاسخ عرض  یمطالعه پارامتر

5 /4/98 
 نهمت خدائی 

مجله علمی پژوهشی سازه و  
 ساخت 

 انجمن مهندسی سازه ایران 

 ی صاحب یمحمود موسیحواران،  نیام   98/ 4/4 - تالیجید ریجرم در سازه با استفاده از روش پردازش تصاو  رییمحل تغ ییشناسا 61
مجله علمی پژوهشی سازه و  

 ساخت 
 انجمن مهندسی سازه ایران 

 98/ 4/ 3 -س یلیکروسی و م تیزئول یپرمقاومت حاو یهابتن یو اقتصاد یک یمکان سازی¬نهیبه 62
 ی، محمدمیکر دی. محمد سع میاقل  یلطف نیام  

 شربتدار  کاظم
مجله علمی پژوهشی سازه و  

 ساخت 
 انجمن مهندسی سازه ایران 

 دانشگاه سمنان  مجله مدلسازی در مهندسی   یآبادییحی اکبریو عل یسید قاسم رستم 4/4/98 -هیفور لتبدی تابع از استفاده با ها¬وقوع زلزله  یفرکانس یمدلساز 63

 خوزستان  ی خوزستان جهاددانشگاهی سازمان  - مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در استان خوزستان  64

65 
کلی اصالح شده بر نتایج مدلسازی دیوارهای میخکوبی  - مقایسه تاثیر استفاده از مدلهای رفتاری موهر کولمب و کم

 4/98/ 23 "پایان نامه"  -شده در خاک های رسی
 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان اکبر حسنی پور  هادی اسحاقی 

66 
  مختلف حذف ستون یها ویشکل تحت سنار  Lبا پالن Xبا بادبند یفوالد  یشده  یسازه قاب بند یک ینامیرفتار د

 )پروپزال( 
 گندمکار  عباس فرهاد یمهسا جعفر

ی  جهاددانشگاهی موسسه آموزش عالی 
 خوزستان 

67 
با پالن مثلثی و نامنظم سختی  xوارسی خرابی پیشرونده در سازه های فوالدی مهاربندی شده با مهاربند 

 )پروپزال( جانبی
 گندمکار  عباس فرهاد مهدیه حیدری

ی  جهاددانشگاهی موسسه آموزش عالی 
 خوزستان 

 مهدی مهدوی عادلی پور  یدیرش نایس )پروپزال(   .... ندهیفزا  یکینامید لیپوش آور و تحل لیتحل شرفتهیمتداول و پ یروش ها یا  سهیمقا یابیارز 68
ی  جهاددانشگاهی موسسه آموزش عالی 

 خوزستان 

69 
 و ها آن ییکارا  یو بررس یداخل  های نامه  نییبه کمک آ شده یمهاربند یفوالد های ستمیس ای عملکرد لرزه یبررس

 )پروپزال( در برابر زلزله یمقاوم جانب های ستمیس نیانواع ا  سهیمقا نهمچنی
 محبوبه میرزایی  محمد ظاهری 

ی  جهاددانشگاهی موسسه آموزش عالی 
 خوزستان 

 دانشگاه امیرکبیر  ر یرکب ی عمران ام یهندسنشریه م همتی   پدرام نژاد،  عباس  رضایعل 98/ 7/6-و دور کیحوزه نزد یروگذر تحت زلزله ها یمسلح شده در رمپ پل ها یوارهاید یرفتار لرزه ا  یبررس 70

 ان یجهان ونی، همای زارع  یعل 98/ 18/6 -اندرکنش خاک و سازه و اثرات ساختگاه  ریواگرا تحت تأث  شدهیمهاربند یهاقاب یا رفتار لرزه یبررس 71
مجله علمی پژوهشی سازه و  

 ساخت 
 انجمن مهندسی سازه ایران 

 ی قلهک دمجیفر،  ییرضا دی، امیمحتشم خان احمد 98/ 6/ 18 -موجک لیتبد ییشناسا تمیبر الگور یپانل( مبتن 3D)صفحات  ساختهشیپ یوارهاید یابیبیع  72
مجله علمی پژوهشی سازه و  

 ساخت 
 انجمن مهندسی سازه ایران 

73 
امکان سنجی امکان استفاده از تحلیل پوش آور مودال بجای تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی در تعیین مدل احتماالتی  

 6/98/ 31 -تقاضای لرزه ای قابهای خمشی فوالدی
 آریو امیری 

مهدی مهدوی عادلی )راهنما(،  
 بهزاد شکراللهی )مشاور( 

ی  جهاددانشگاهی موسسه آموزش عالی 
 خوزستان 

74 
و   یدر خاک همگن رس کیاز انفجار در فواصل نزد   یناش یکینامید یتحت اثر بارها یبتن یرفتار شمع ها یساز هیشب

 98/ 4/7 خشک یماسه ا 
 مسعود اولی پور  کیوان قاسم پور

ی  جهاددانشگاهی موسسه آموزش عالی 
 خوزستان 

75 
  های¬شده برون محور تحت زلزله یمرتبه مهاربند انیم های¬سازه ای ¬بر رفتار لرزه  وندیپ ری طول ت ری تاث یبررس

 4/7/98 -گسل کیحوزه نزد
   اللهی حق عباس،   یمیسل ررضایام

مجله علمی پژوهشی سازه و  
 ساخت 

 انجمن مهندسی سازه ایران 
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76 
از انفجار   یناش یکینامید یمختلف تحت اثر بارها  یمدفون در خاک با ضخامت ها لنیات یپل یرفتار لوله ها سهیمقا

 )پروپزال( ی سطح
 پور  یمسعود اول یمنجز یقاسم دینو

ی  جهاددانشگاهی موسسه آموزش عالی 
 خوزستان 

 انجمن مهندسی سازه های فوالدی ایران فوالد مجله علمی پژوهشی سازه و  * 2یلپر  یران ی، آرمان ش1راسته یپ اکبریعل ( 8/98/ 4)  وارده یگندم تحت بارها یفلز یلویها در سکنندهسخت ریو تنش ضمن تاث ییجابجا یبررس 77

 پور  یمسعود اول زینب سلحشوری  )پروپزال( حداکثر نیروهای کششی در دیوارهای خاکی تقویت شده با  ژئوسنتتیک   مطالعه عددی 78
ی  جهاددانشگاهی موسسه آموزش عالی 

 خوزستان 

 پور  یمسعود اول مجید جراح  )پروپزال( ی  ومتر یعوامل موثر بر مدول پرس  یعدد یابیارز 79
ی  جهاددانشگاهی موسسه آموزش عالی 

 خوزستان 

80 
تاثیرات مواد نفتی و مشتقات نفتی روی پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک و مقایسه پارامترهای فیکی و مکانیکی در  

 5/9/98 "پایان نامه" -مراحل مختلف پاکسازی خاک آلوده و مدل کردن تغییرات در نرم افزار 
 شگاهی خوزستانموسسه آموزش عالی جهاددان امیرحسین محمدی  –تقی عبادی  صادق ساکی اوالد 

81 
پایان  " -تعیین تفاوت تاثیر فاصله تا ساختگاه بر تقاضای لرزه ای قابهای خمشی فوالدی در حوزه دور و نزدیک گسل

 9/9/98 "نامه
 احسان خرمیان 

بهزاد  –مهدی مهدوی عادلی 
 شکر اللهی 

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

 انجمن مهندسی سازه های فوالدی ایران مجله علمی پژوهشی سازه و فوالد یهاشم نالدی شمس دی، سیسالم یمهد (26/9/98)  همبند  یبتن-یمرکب فوالد  یبرش  یوارهاید  یکیاستات  خطی¬ریرفتار غ   یابیارز 82

83 
ی  رخط یغ  الیسا ساکوزیو  راگریمجهز به م  یفوالد یهای خمشاقاب  یطراح یشاده برا اصاالح میمساتق ییروش جابجا

(19/10/98) 
 2کاظم شاکری  *، 2، محتشم محبی1مهسا نوروزوند

مجلاه علمی پژوهشااای ساااازه و  
 ساخت

 انجمن مهندسی سازه ایران

84 
نانو در  یشاکل و فناور Iدار در جان مقاطع  ورق موج  یریبا بکارگ  یبه ساتون فوالد  ریت  یعملکرد اتصاال فلنج  یابیارز  

 (19/11/98)مهلت داوری   مصالح 
 نجاد زدانی  کوثر،  یجمال یبن یمهد دیس

مجلاه علمی پژوهشااای ساااازه و  
 ساخت

 انجمن مهندسی سازه ایران

85 
تخمین خساارت لرزه ای جهت تصامیم گیری موثر برای بهساازی لرزه ای ساازه ها با بکارگیری روش پیشانهادی آیین 

و روشاهای خساارت پارک و آنگ و شابکه های عصابی مصانوعی و مثایساه هر ساه روش با همدیگر   ATC58نامه 
(11/11/98) 

جمشاااید فرح بخش )راهنما دکتر اکبر حسااانی پور،  
 ئوفی(مشاور دکتر رضا ر

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز پروپزال رساله دکتری  

86 
نانو در  یشاکل و فناور Iدار در جان مقاطع  ورق موج  یبا بکارگیر یعملکرد اتصاال فلنجی تیر به ساتون فوالد  ابییارز

 (22/11/98)   مصالح 
 نجاد زدانی  کوثر،  یجمال یبن یمهد دیس

مجلاه علمی پژوهشااای ساااازه و  
 ساخت

 انجمن مهندسی سازه ایران

87 
تاب  کمانش  یا دوطبقه یمجهز به مهاربند ضاربدر  یعملکرد سایساتم دوگانه قاب خمشای فوالد  یو بررسا نهیبه  یطراح

 (15/3/99)مرکزگرا 
چشمه  ده  یمحمد لیمحمدرضا احدپور خانقاه ، اسماع 

 *3 انیبروجرد دی، وح2
عاماران  پاژوهشااای  عالامای  ماجالااه 

 شریف
 صنعتی شریفدانشگاه  

88 
ارزیاابی لرزه ای ساااازه هاای بلناد مرتباه بتن آرماه ویژه خمشااای باا ناامنظمی هاای جرمی و هنادسااای در پالن و ارتفااع  

(15/3/99) 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابادان فتح اهلل ساجدی نیا سید خالد موسوی نیا

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابادان فتح اهلل ساجدی نیا بهزاد مهران فر (15/3/99)بررسی و مقایسه روشهای متداول تحلیلی و عددی طراحی تیرهای عمیق بتن آرمه ساده و پیوسته   89

90 
  ری مرکب ارزیابی ضااریب رفتار قابهای خمشاای ویژه با دیوار برشاای بتنی دارای بازشااو و تقویت شااده با الیاف پلیم

(15/3/99) 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابادان فتح اهلل ساجدی نیا مصطفی عچرش امیری

91 
ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های با مهاربند همگرای ویژه در دو حالت اتصاال مفصالی تیر به ساتون و اتصاال صالب تیر به 

 (IDAغیرخطی فزآینده )ستون در دهانه مهاربندی با استفاده از تحلیل دینامیکی  
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز رضا رئوفی پرهام نادرپور

92 
در چارچوب    یچشااینامنظم در پالن با رفتار نرم پ  یکوتاه مرتبه یبتن یساااختمانها  یا لرزه زشیعملکرد فرور  یبررساا

FEMA-P695   (13/4/99)ا 
 ،*2یکتابفروش بدر  نی، رام1اسحاق تراب پور

عاماران ماجالااه   پاژوهشااای  عالامای 
 شریف

 دانشگاه صنعتی شریف

93 
Comparison of the behavior and specifications of fully and beam-only connected steel plate shear 
walls 

 (8/6/99)  
 AUT Journal of Civil 

Engineering 
 دانشگه صنعتی امیرکبیر
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92 
 کیمرتبه در ساااختگاه نزد انیشااده کوتاه و م-یقاب مهاربند  یهاسااازه  یا لرزه یآورمولفه اسااتحکام در تاب  یابیارز

 (21/6/99)ا گسل

احسااان بقایی الکه، پیمان همامی، افشااین مشااکوه 
 الدینی

عاماران  پاژوهشااای  عالامای  ماجالااه 
 شریف

 دانشگاه صنعتی شریف

 (21/6/99)با مهاربند واگرا   یفوالد یدر سازه ها یلرزه ا   ینینامع بیضر 94
  ابوالفضال  ، بندرآبادی  یمیرح  ینعلحسای،  یاحیفاطمه ر
 اسالمی

مجلاه علمی پژوهشااای ساااازه و  
 ساخت

 انجمن مهندسی سازه ایران

 انجمن مهندسی سازه های فوالدی ایران مجله علمی پژوهشی سازه و فوالد 2ی* و شهرام محمد1  یثان ینیحسین پرو (4/7/99)  رانفجا بار  تحت بتن از شده  پر های¬مرکب همراه با ستون یفوالد  یبرش  یوارهایرفتار د  یبررس 95

 دانشگاه تربیت مدرس مجله عمران مدرس - 20/7/99  یضویب یفوالد یلوله ا   راگریبه ستون مجهز شده به م  ریعملکرد اتصال ت  یابیارز 96

 دانشگاه تربیت مدرس مجله عمران مدرس - 25/7/99ی  مهاربند ستون فقرات ستمیبا استفاده از س یفوالد یقاب خمش یسازمقاوم 97

 دانشگاه تربیت مدرس مجله عمران مدرس - 16/8/99 دیوو  یلوله در لوله دارا  ستمیبلندمرتبه با س یهاآرمه در ساختمانمقاوم بتن  یهاهسته  یا لرزه  یابیارز 98

 دانشگاه تربیت مدرس مجله عمران مدرس - 28/8/99  ایهای بلند با سیستم لوله در لوله پلهارتعاشی ساختمانمحاسبه فرکانس  99

100 
 وند یپ  ریو ت  یاصطکاک  یچیاتصال پ  یراگرهایبا م  یدوسطح  نینو ستمیبا س یقاب مهاربند یرفتار لرزه ا  یعدد  یبررسا
 (28/10/99)ا  یافق یبرش

 روستامهرداد درج، علی محمد 
عاماران  پاژوهشااای  عالامای  ماجالااه 

 شریف
 دانشگاه صنعتی شریف

101 
 روندهشیپ  یدر برابر خراب یفوالد یخمشاا یهااتصاااالت قاب یبر رو یو هندساا  یکیمشااخصااات مکان  رییتغ  ریتأث
(2/12/99) 

 سازه های فوالدی ایرانانجمن مهندسی  مجله علمی پژوهشی سازه و فوالد بهروش  نیعالءالد  ارمغانی  ارسطو  انیمیاحمد کر

102 
های دوگانه بتن آرمه دارای مهاربند کمانش  ارائه روابط مورد نیاز روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان برای قاب

 ( 99/ 12/ 2)تاب 
 سینا فراهانی، امیرهوشنگ اخویسی  

عاماران  پاژوهشااای  عالامای  ماجالااه 
 شریف

 دانشگاه صنعتی شریف

 مدرس  تیدانشگاه ترب مجله عمران مدرس - ( 99/ 12/ 3) تیحساس لیبه کمک تحل ژهیبتن آرمه و یقاب خمش شروندهیبلند در انهدام پ یاثر طره ها یبررس 103

 اسالمی واحد اهواز دانشگاه آزاد  ی دکتر مهدی مهدوی عادل یسیمحمد ن خوزستان  استان در ساختمانهای بنایی ای لرزه  پذیری آسیب ارزیابی های روش مقایسه 104

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز دکتر رضا رئوفی محمد اشکانی پور یبرش  وندیپ ریبا ت یشبکه قطر یفوالد یسازهها  یعملکرد لرزها بی ضرا  یابیارز 105

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز یدکتر مهدی مهدوی عادل الله احمدی یلرزها نیتخم دگاهی از د  یمصنوع  یشتابنگاشتها مختلف در یساختگاه طیشرا  یمدلساز ییکارا  زانی م یابیارز 106

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز یدکتر مهدی مهدوی عادل نیا محمد افشین در تعیین میزان آسیبپذیری سازهها  تحلیل میزان قابلیت اطمینان نتایج ارزیابی لرزهای سریع ساختمان های موجود 107

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان یدکتر مهدی مهدوی عادل ریحانه ایکدر  108

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان فرهاد عباس گندمکاردکتر   اسدی رکنی  109

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز جمشید سلحشوردکتر   عباس متقی ی ساز نهیبه یروش ها  با استفاده از یعمران یپروژه ها یاجرا  یفیک  یمدل ارتقا هیارا  110

 2، محمد علی داستان دیزنابیمژده همت (14/2/1400)ا  بام سبز  یدارا  یفوالد  یای قاب خمشکاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه 111
عاماران  پاژوهشااای  عالامای  ماجالااه 

 شریف
 دانشگاه صنعتی شریف

 مدرس  تیدانشگاه ترب مجله عمران مدرس - (17/2/1400)ا   گونهپالس  یهادوام موثر زلزله  ینیبشیپ یبرا   یتجرب یارائه مدل 112

113 
  ی پرشااده با بتن تحت بارگذار  یدوجداره فوالد  یهااز سااتون دیمقطع جد کیرفتار   یو عدد  یشااگاهیآزما یبررساا
 (30/7/1400)  یا چرخه

 یزند  وسفی، فردوسی  عادلفرامرززاده،  دیوح
پژوهشااای ساااازه و  مجلاه علمی  

 ساخت
 انجمن مهندسی سازه ایران

114 
  ی :گودبردار ی)مطالعه مورد  یو اقتصااد یفن دگاهیگود از د یدارساازیجهت پا  یافراگمید  واریو د  یخکوبیروش م ساهیمقا

 (17/7/1400)  اهواز(  یساختمان بانک صادرات مرکز
 خوزستان  یجهاددانشگاه  یموسسه آموزش عال دکتر محسن مظهری  رضا مجد

115 
با  یفوالد یشااده  یآن موجود در سااازه قاب بند  یسااازه ا   یسااقف بتن آرمه و المان ها یخط  ریغ   یکینامیرفتار د

 (26/7/1400) حذف ستون یویشکل تحت سنار Lبا پالن Xبادبند
 خوزستان  یجهاددانشگاه  یموسسه آموزش عال فرهادعباس گندمکار مهسا جعفری

 خوزستان  یجهاددانشگاه  یموسسه آموزش عال محبوبه میرزایی نژاد یروح اله احمد (21/1/1400) رونده  شیپ  یدر خراب ژهیو  یفوالد یقاب خمش یداریپس از زلزله بر پا یاثر آتش سوز  یبررس 116

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز مهر دیفر مانیدکتر ا  علی لطفیان بستر  لگردیمسلح به م  یرسازهایغ  ییبنا  یوارهاید یلرزها  یطراح 117
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 (.مورد 70)المللیهای علمی داخلی و بین ها، سمینارها، وکنگره مقاالت پذیرفته شده در کنفرانس  -ط

118 
Seismic reliability of the old-fashioned RC building due to vertical mass irregularity effect 

(10/5/1400)  Mahdi Adibi, Roozbeh Talebkhah 
Journal of Rehabilitation 
in Civil Engineering  

Semnan Universit 

119 
  مرکب با میراگرهای اصااطکاکی دورانی  تاثیرحذف قساامتی از عضااو مهاربندی بر عملکرد قاب های خمشاای فوالدی

 (14/3/1400)ا 
 دانشگاه سمنان مجله مدلسازی در مهندسی 

120 
Application of the improved multi-population genetic algorithm in the TMD 
controlled system considering soil-structure interaction  (15/5/1400)  

Hang Yin, Shu-Xian Liu 
, Shasha Lu, Wei Nie 

Advances in Civil 
Engineering 

Hindawi 

 (6/8/1400) تابمجهز به مهاربند کمانش  یفوالد های¬رفتار قاب بیبر ضر  یبحران  یمتوال  های¬اثر زلزله  یابیارز 121
، غالمرضااا 2  رجبی الهام  ¬، 1یابیاط یمهد  دیساا  

 *3یریام  یقدرت

مجلاه علمی پژوهشااای ساااازه و  
 ساخت

 انجمن مهندسی سازه ایران

 دانشگاه سمنان مجله مدلسازی در مهندسی هادی دشتی، سارا علی زاده   (20/8/1400)ا یفلز یبا مهاربند ضربدر  یبتن یسازه ها یاثر خاک بر پاسخ لرزه ا  122

 دانشگاه فردوسی مهندسی عمران فردوسی  (20/8/1400)  اصطکاکی  فیوزهای  از گیریبهره با  فیوز پین شدهمهاربندی قاب  ایلرزه  عملکرد  ارزیابی 123

124 
  ی فوالد یقاب خمشا یسااختمان ها  یشایافزا   یکینامید زیبر پاساخ آنال یساازه ا   یپارامترها  تیعدم قطع  ریتاث یبررسا

 (5/9/1400) متوسط
  ی محراب  نی، ام2، سااااساااان معتقد*1 انیبرز دیوح  

 2ی ، لطف اهلل عمادعل2یپر  یاصغر یعل دی، س3مقدم
مجلاه علمی پژوهشااای ساااازه و  

 ساخت
 انجمن مهندسی سازه ایران

ف 
ردی

 شهر/ کشور  نوع ارائه*  تاریخ برگزاری  دانشگاه/ مؤسسه برگزارکننده  نام نویسندگان  عنوان مقاله  

 بررسی عملکرد جداسازهای لرزه ای در مقاوم سازی ساختمان ها 1
  یوسفی راضیه پلو،  سیاه نوید

 حاجیوند
  دانشگاه ساختمان،  سازی مقاوم ملی همایش دومین

 بهبهان اسالمی آزاد
 بهبهان/ایران  سخنرانی  1387

 پلو سیاه نوید بنایی مصالح  ای لرزه مقاومت بهبود در مرکب پلیمری الیاف از استفاده 2
  دانشگاه ساختمان،  سازی مقاوم ملی همایش دومین

 بهبهان اسالمی آزاد
 بهبهان/ایران  سخنرانی  1387

3 Separation Distance of Torsion-Lateral Adjacent Building 
Using Random Vibration Method 

Navid Siahpolo 
The 14nd European Conference on 
Earthquake Engineering (14ECEE) 

2011 Oral Ohrid, Macedonia 

4 
  هم ساختمان دو بین نیاز مورد انقطاع  درز درمحاسبه پیشا ارتعاشات روش کاربرد

 ای  لرزه تحریکات خطی غیر  طیفی  چگالی تابع تاثیر تحت نامنظم جوار
 سمنان/ایران  پوستر  1389 ششمین گنگره ملی عمران  نوید سیاه پلو، علیرضا فیوع 

5 
  محوریت از خروج از حاصل پیچشی-جانبی پاسخهای تاثیرزوج بررسی

 ارتفاع  و پالن در متقارن ساختمانهای ای رفتارلرزه  بر( تصادفی)پیشا
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  یالملل ن یب کنفرانس نیو سوم یکنفرانس مل  نینهم
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 ایران  -

24 

 اتصال رفتار  بر نبشی مشخصات و مقاومت تاثیر بررسی
)آماده  تحتانی و فوقانی های  نبشی با کشیده پس فوالدی
 انتشار( 

10.22065/JSCE.2018.97060.1311 

  سیاه نوید عزیزی،  محسن
 پلو

     پژوهشی -علمی نشریه
 /ساخت    و   سازه مهندسی

    سازه  مهندسی نجمن ا 
 ایران 

 ISCپژوهشی و  -علمی 
  صاافحه ،  1398 تابسااتان،  24  یاپیشااماره پ - 2، شااماره  6دوره 

193-210 
 ایران  -

25 
  دهیموثر در رفتاراتصال پس کش ینقش پارامترها یبررس

 )پذیرش قطعی چاپ(  به ستون مرکب یفوالد ریت ی
  سیاه نوید عزیزی،  محسن

 پلو

     پژوهشی -علمی نشریه
دانشگاه   /عمران شریف 
 صنعتی شریف 

 ISCپژوهشی و  -علمی 
  صافحه ،  1398  زمساتان،  4 یاپیشاماره پ -  4.1، شاماره 35.2دوره 

71-80 
 ایران  -

26 
 
 
 
 

تحت   یفوالد یخمش یهادر قاب یاثرات چند درجه آزاد
 رونده شیپ یریگسل با اثرات جهت پذ کینزد یهازلزله

 ( 2018می  27)پذیرش چاپ 

  رحسامیام  ؛یمحسن گرام
 پلو اهیس دینو ؛یخیمشا

     پژوهشی -علمی نشریه
  /زلزله یعلوم و مهندس

پژ.هشگاه بین المللی زلزله  
 مهندسی زلزله شناسی و 

 ایران  - 1397 سال پنجم، شماره دوم، تابستان پژوهشی   -علمی 

27 
 

قاب   یو قائم زلزله بر عملکرد لرزه ا  یاثر مؤلفه افق یابیارز
مستقر بر بسترصلب و   ضیبا دهانه عر یسوله ها یخمش

   IDA لیبکمک تحل ریانعطاف پذ

  اکبر علی  زاده،  ملکی محمد
   پلو سیاه نوید ،  پیراسته

     پژوهشی -علمی نشریه
 /ساخت    و   سازه مهندسی

    سازه  مهندسی نجمن ا 
 ایران 

 ISCپژوهشی و  -علمی 
 صاافحه،  1398 زییپا،  27  یاپیشااماره پ -  3 ژهی، شااماره و6دوره 

18-37 
 ایران  -

file:///H:/Under%20Construction/علمی%20پژوهشی%2019-سازه%20و%20ساخت-عزیزی/مقاله%20دوم-%20عزیزی-سازه%20و%20ساخت.docx
file:///H:/Under%20Construction/علمی%20پژوهشی%2019-سازه%20و%20ساخت-عزیزی/مقاله%20دوم-%20عزیزی-سازه%20و%20ساخت.docx


28 | P a g e  
 

28 
  اتصاالت اثر جنس مصالح بر رفتار پس از آتش  یابیارز

  ییبا ورق انتها یچیصلب پ
نوید  محمدجواد نجارنصب، 

 نورد  راه اله روح پلو،  سیاه

     پژوهشی -علمی نشریه
  ا  /فوالد    و   سازه مهندسی

    سازه های فوالدی نجمن
 ایران 

 ایران  - 16-5صفحات  26شماره  1398جلد   ISCپژوهشی و  -علمی 

29 

 
 
 

Assessment of Higher Modes Effects on 
Steel Moment Resisting Structures under 
Near-Fault Earthquakes with Forward 
Directivity Effect Along Strike-Parallel and 
Strike-Normal Components 

Amir Hesam 
mashayekhi, 
Mohsen Gerami, 
navid Siahpolo 

International Journal 
of Steel Structures 

ISI (IF=0.734 
http://link.springer.com/article/10.1007/s13296-
019-00229-z (2019) 

- 

Korean 
Society of 
Steel 
Construction 

30 
 

The effect of the mainshock –aftershock on 
the estimation of the separation gap of 
regular and irregular adjacent structures with 
the soft story 

Mostafa Khatami, 
Mohsen Gerami, Ali 
Kheirodin, Navid 
Siahpolo 

Journal of 
Earthquake and 
Tsunami 

ISI (IF=0.7) 
https://doi.org/10.1142/S1793431120500086 
(2019) 

- 

World 
Scientific 
Publishing 
Co. Pte Ltd 

31 
در برابر    دیامق ماهین  یفوالد یبرشااا  یوارهاایمطاالعاه رفتاار د

   یا و چرخه  کنواختی  یبارگذار

الاد   دیانو  ؛یبهمئ  نیجالل 
 ه پلو ایس

    پژوهشااای   -علامای  مجالااه  
دانشااااگاااه    / عمران زیست

 امیرکبیر

 ایران - 18-18 صفحه،  1400  ریت،  4، شماره 53دوره  ISCپژوهشی و  -علمی  

32 
  MDOFمطالعه کیفی و کمی رابطه ی بین انرژی سیستم 

  تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گل پالسگونه ESDOFو 

  دی؛ نو1یرضاو  یدعبدالنبیسا
  یمهدو  ی؛ مهد2ه پلو   ایس

 3یعادل

    پژوهشااای   -علامای  مجالااه  
دانشااااگاااه    / عمران زیست

 امیرکبیر

 ایران - 20-20 صفحه،  1400 وریشهر،  6، شماره 53دوره  ISCپژوهشی و  -علمی  

33 
 

The Effect of Irregularity of Lateral Stiffness 
in Estimating the Separation Gap of 
Adjacent Frames 

Mostafa Khatami, 
Mohsen Gerami, Ali 
Kheirodin, Navid 
Siahpolo 

KSCE Journal of Civil 
Engineering 

ISI (IF=0.7) 
https://doi.org/10.1007/s12205-020-0173-4  
(2019) 

- 

Korean 
Society of 
Civil 

Engineers. 

34 

ارزیابی نیازهای غیرارتجاعی تغییر شااکل در قابهای منظم 
فوالدی بکماک روش باار افزون )الگوهاای مختلف خطی( و 
تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی در اثر زلزله نزدیک گساال 

 هپالسگون
 ساایاه   گرامی، نوید محساان

 وهدانی رضا  پلو، 

محیط زیسات مجله عمران و 
 دانشگاه تبریز

 ISCپژوهشی و  -علمی  
  17  خ یاز تار  نیشااده، انتشااار آنال رفتهیآماده انتشااار، پذ  مقاالت

 1398 وریشهر
 ایران -

35 
  ی فوالد  یخمشاا یباالتر در قاب ها  یاثرات مودها  یابیارز

 و عمود بر گسل  یمواز  یراستا کینزد یتحت زلزله ها
 رحسااام یام  یمحساان گرام

 پلو   اهیس دینوی، خیمشا

فصاال نامه علمی پژوهشاای  
اسااااس/ انجمن مهندسااای  

 عمران ایران
 ایران  50-31صفحه    1396بهار ،  46، شماره 19دوره  ISCپژوهشی و  -علمی  

36 

 رفتار سااازه بیدر برآورد ضاار  کیژنت  تمیسااتفاده از الگورا 
  ک یاحوزه نزد  یواگرا تحات زلزلاه هاا  یباا مهااربناد  یفوالد

از    ن ی انتشاار آنال   ساطح عملکرد کردیگسال پالس گونه با رو
 1399 ریت 23 خیتار

عبدالنبی رضاوی، نوید سایاه 
 پلو، مهدی مهدوی عادلی

عمران    یمهنادسااا  هیاشااارن
 ریرکبیام

 ایران   ISCپژوهشی و  -علمی  

37 
رفتار   بیدر برآورد ضار  یفاز-یعصاب  یقیمدل هوشامند تطب

پ  فوالدی  ¬سااااازه تحات    یمهااربناد  یکربنادیباا  واگرا 
عبدالنبی رضاوی، نوید سایاه 

 پلو، مهدی مهدوی عادلی

    پژوهشااای   -علمی  نشاااریاه
دانشااااگاااه    / عمران شریف
 صنعتی شریف

 ایران   ISCپژوهشی و  -علمی  
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  خ ی از تار   ن ی انتشاار آنال     پالساگونه کیحوزه نزد  های¬زلزله
 1400د خردا 31

38 

An Optimal approach of Adaptive Neuro 
-Fuzzy Inference System to Predict the 
Roof Ductility Demand of EBFs 
subjected to Near-fault Pulse-like 
ground motions 

Seyed Abdonnabi 

Razavi, Navid 

Siahpolo, Mehdi 

Mahdavi Adeli 

International Journal 

of Mathematical, 

Engineering and 

Management 

Sciences 

ISI and SCOPUS (Q2) Vol. 5, No. 6, 1516-1537, 2020 - India 

39 

  ه ی ازدحام ذرات و شاب یسااز  نهیبه یها  تمیاساتفاده از الگور
باا   یرفتاار ساااازه فوالد بیادر برآورد ضااار دیاتبر  یسااااز

گسااال   کیاحوزه نزد  یواگرا تحات زلزلاه هاا  یمهااربناد
 1399مهر25 خیاز تار نیانتشار آنال  پالسگونه

نو1یرضو  یدعبدالنب یس   دی؛ 
 ی مهدو  ی؛ مهد2ه پلو     ایس

 3یعادل

     پژوهشی   -علمی   نشریه
  ساخت/ ا    و    سازه   مهندسی

 ایران     سازه   مهندسی  نجمن

 ISCپژوهشی و  -علمی 
 مهر   25  خ یاز تار  نیشده، انتشار آنال  رفتهیمقاالت آماده انتشار، پذ

1399 
 ایران  -

40 
کاربردی سایساتم اساتنتاج تطبیقی عصابی فازی در برآورد  
شااکلپذیری کلی سااازه فوالدی با مهاربند واگرا تحت زلزله  

   های حوزه نزدیک گسل پالللسگونه  

نو1یرضو  یدعبدالنب یس   دی؛ 
 ی مهدو  ی؛ مهد2ه پلو     ایس

 3یعادل

     پژوهشی   -علمی   نشریه
تربیت   دانشگاه  مدرس/ 

 مدرس
 ایران  - 1399، 103-89صفحات  6شماره  20جلد  ISCپژوهشی و  -علمی 

41 

The Effects of Period and Nonlinearity on 
Energy Demands of MDOF and E-SDOF 
Systems under Pulse-Type Near-Fault 
Earthquake Records (16 Nov. 2020) 

Seyed Abdonnabi 

Razavi, Navid 

Siahpolo, Mehdi 

Mahdavi Adeli 

Scientia Iranica 

(Elsevier) 
ISI (IF=1.025) 2020  IRAN 

42 

A New Empirical Correlation for 
Estimation of EBF Steel Frame Behavior 
Factor under Near-Fault Earthquakes 
Using the Genetic Algorithm 

Seyed Abdonnabi 

Razavi, Navid 

Siahpolo, Mehdi 

Mahdavi Adeli 

Journal of 

Engineering 

(Hindaw) 

Scopus (Q3) 
Volume 2020 |Article ID 3684678 | 

https://doi.org/10.1155/2020/3684678 
 Eqypt 

43 

فوالدی با مهاربندی واگرا تحت   برآورد ضااریب رفتار سااازه
  گوناه بکماک الگوریتم پاالسهاای حوزه نزدیاک گسااال زلزلاه

 ازدحام ذرات

 

؛  1یرضااو یدعبدالنبیساا 
 ی؛ مهد2ه پلو    ایسا  دینو

 3یعادل یمهدو 

     پژوهشاای -علمی نشااریه
زلازلااه/  و  سااااازه  انااالایاز 
دانشاگاه ازاد اساالمی واحد  

 مراغه

)دانشاگاه آزاد اساالمی(  پژوهشای  -علمی  
 ISCو 

 24-13 صفحه ، 1399پاییز 3، شماره 17دوره 

 
 ایران  -

44 

  ی اتصاااال بر احتماال خراب  تیااثر صااالب  یبررسااا
  ک یادور و نزد یتحات اثر زلزلاه هاا  پریز  یمهااربناد  یهااقااب

از    ن ی انتشاار آنال    یساطوح مختلف عملکرد کردیگسال با رو
 1400تیر  11 خیتار

حساان نژاد؛   نیام
  ؛یعاادل  یمهادو   یمهاد
پاالااو؛    اهیاا ساااا   دیاا نااو
  ؛یرضاااو یدعبدالنبیسااا 

 یعباس نظر

 یمهنادسااا  هیاشااارن
 ریرکبیعمران ام

 ایران    ISCپژوهشی و  -  علمی

45 
 یسااز  هیازدحام ذرات و شاب  تمیالگور  ییکارا  ساهیمقا

و شاکل   وندیپ  ریت  یریشاکل پذ  نیدر برازش ارتباط ب دیتبر
واگرا تحات اثر زلزلاه   یمهااربناد  یدر قااب هاا  یکل  یریپاذ

  یدعاباادالانابا یاا سااا 
  ،پلو  اهیساا  دینو   یرضااو

  -عالامای   نشاااریااه
   ساازه مهندسای    پژوهشای

 ایران    ISCپژوهشی و  - علمی
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 باشد. علمی مروری می ، علمی پژوهشی، علمی ترویجی، و  ISIی مجله:  منظور از رتبه   * 

 (.مورد 4) داوریحال آثار در -ی
 توضیحات  تاریخ ارسال  نام نویسندگان  عنوان کتاب/ مقاله  ردیف 

1 Evaluation of seismic response parameters for near and far-field earthquakes 
Mohsen Gerami, Navid Siahpolo, Reza 
Vahdani 

 Gradjevinar تالیف

2 
-A-10-390 گسل... کیدور و نزد یمتوال یهادر برابر زلزله یفوالد یبرش واریبا و بدون د  یفوالد یقاب خمش یابیارز 

 (داوری در حال  )   2
 ل نامه علمی پزوهشی سازه و فوالد فص 98/ 6/ 25 پلو  سیاه نوید ، امید لطیفیان

3 
شتاب با  خچهیپالس مشهود در تار یدارا  کیو مطلق در اثر زلزله حوزه نزد ی نسب یتجمع یورود یانرژ خچهیتار یابیارز
 (برای سردبیر  شده   ارسال )  و مطلق ینسب یبازتاب انرژ فیط کردیرو

 فصلنامه علوم و مهندسی زلزله  98/ 9/ 13 عبدالنبی رضوی، نوید سیاه پلو، مهدی مهدوی عادلی 

64 Evaluating of Relative and Absolute Cumulative Input Energy Time History under Near-fault 
Earthquakes with Visible Pulse in Acceleration Time History (Under Review) 

Abdolnabi Razavi, Navid Siahpolo, Mehdi 
Mahdavi Adeli 

12/04/2019 Ain Shams Engineering Journal 

 

  خ ی از تار   ن ی انتشااار آنال  شااروندهیپ  یریجهت پذ  یدارا  یها
 1400تیر  13

  ،یعاادل  یمهادو   یمهاد
 نیدافشیس   ،یمحمد بهمن

  یمحب

  نجمن  ا  /ساااااخاات    و 
 ایران   سازه  مهندسی

46 
  ی در معرف   یفاز-یعصاب  یقیهوشامند تطب  یکاربرد مدل ها

  ی ساازه ها یبرا  یدیبریه  یعملکرد  یلرزه ا   یروش طراح
 کیواگرا تحت اثر زلزله حوزه نزد  یمنظم فوالد

؛  1یرضااو یدعبدالنبیساا 
 ی؛ مهد2ه پلو    ایسا  دینو

 3یعادل یمهدو 

     پژوهشاای -علمی نشااریه
مادرس/ دانشاااگااه تربیات  

 مدرس
 ایران  - ( 1400-8-5پذیرش مقاله کامل ) ISCپژوهشی و  -علمی پ
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