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 سوابق کاري:

 شرکت همساژئوتکنیک سرپرست گروه  

 کارشناس ارشد ژئوتکنیک پروژه متروی قم  

 کارشناس ارشد کنترل طراحی پروژه حفاری گود حقانی 

 کارشناس ارشد ژئوتکنیک پروژه منوريل کرمانشاه  

  3طراح ديوارهای حائل پروژه پرديس فاز   

  1طراح ديوارهای حائل پروژه پرديس فاز   

 یط زيست کارشناس ارشد ژئوتکنیک در شرکت عمران مح 

 کارشناس ارشد ژئوتکنیک شرکت پرديسان سازه  

 کارشناس ارشد مکانیک خاک در شرکت ايران بن  

 کارشناس ارشد مکانیک خاک در شرکت طرح و تکوين بنا 

 های متروی خط میانی شهر اصفهان )همکاری با شرکت عمران محیط زيست(عضو گروه طراح تونل 

 شهر شیراز )همکاری با شرکت عمران محیط زيست( 6های متروی خط عضو گروه طراح تونل 

 )همکاری با شرکت عمران محیط زيست( 1عضو گروه طراح بخشی از متروی تهران خط  

 عضو گروه طراح ايستگاه های متروی اصفهان )همکاری با شرکت عمران محیط زيست( 

 حیط زيست(عضو گروه طراح بخشی از ايستگاه های متروی شیراز )همکاری با شرکت عمران م 

 عضو گروه طراح تونل های انتقال آب تهران و ... )همکاری با شرکت عمران محیط زيست( 

 سرپرست طراحی تونل متروی کرج )همکاری با شرکت پرديسان سازه( 

 سرپرست طراحی ايستگاه های متروی کرج )همکاری با شرکت پرديسان سازه(  

 کاری با شرکت الموت( متروی تبريز )هم 61سرپرست طراحی ايستگاه     -

 های متروی تهران، امتداد خط شريعتی، )همکاری با شرکت ايران بن(پرست طراحی بخشی از تونل سر 

 سرپرست طراحی ترمیم بخشی از تونل های متروی تهران   
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 ...همکاری با شرکت پاسار جهت طراحی تونل های انتقال آب و  

 تگاه قدس تهران همکاری با شرکت نوحا جهت طراحی بخشی از ايس 

 میانه -روانگرايی در منطقه تهرانهمکاری با شرکت هرازراه جهت ارزيابی  

 همکاری با شرکت ستسا جهت بررسی علل ريزش پروژه گود ايران زمین 

 همکاری با شرکت اکسین به عنوان مشاور ارشد کارفرما در پروژه گودبرداری اکسین مرکزی اهواز 

 شرکت همسا  -ت مصالح پل عبدالرحمن صوفی  مدير پروژه ژئوتکنیک و مقاوم 

 شرکت همسا  -مدير پروژه ژئوتکنیک پل تیپر شرقی و غربی پارسیان   

 

 :يسوابق علم

 6531دانشجويان کارشناسی عمران فارغ التحصیل سال  1رتبه  

 6531نمونه کارشناسی عمران فارغ التحصیل سال  یدانشجو 

 6536فارغ التحصیل سال  یپ دانشجويان کارشناسی ارشد خاک و 1رتبه  

 6531فارغ التحصیل سال  یخاک و پ یدانشجويان دکتر 1رتبه  

  6536، سال  یآزمون ورودی دوره دکترای خاک وپ 6رتبه  

 ر در مقطع دکترا یرکبیممتاز دانشگاه ام یدانشجو 

 (6533پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی قزوين )سال  

 (6533می قزوين )سال پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسال 

 ( 6531پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی قزوين )سال  

 (6511پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی قزوين )سال  

 (6516پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی قزوين )سال   

 (6511پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی قزوين )سال   

 (6515ی قزوين )سال پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم  

 (6511پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی قزوين )سال   

 

 سوابق پژوهشي:

 (11-16واحد قزوين )سال  –ر مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی يمد 

 (11-16واحد قزوين )سال –دانشگاه آزاد اسالمی  یمدير پژوهشی دانشکده فن 

 (31-33ن )سال يواحد قزو –اسالمی دانشگاه آزاد دانشکده عمران  یر پژوهشيمد 

 (6531ان عمران )يدانشجو  ین کنفرانس سراسریت داوران دهماعضو هی 

 6533)اسالمیباشگاه پژوهشگران جوان و دانشگاه آزاد  یمهندس یفن ین همايش سراسریعضو هیئت داوران پنجم 

 عمران ین المللیعضو هیئت داوران کنگره ب 

 انقات ساختمیمرکز تحق یعضو شورا 

 یمجله عمران دانشکده عمران و معمار یر داخليمد   
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 :مقاله هاي چاپ شدهاز  يبرخ

 فيدر

 تيوضع محل انتشار تاريخ نشر نام کتاب يا مقاله

 ISIمقاالت 

6 
The uplifting behavior of shallow tunnels within the liquefiable 

soils under cyclic loadings 
1161 Tunneling and Underground Space 

Technology (ISI) 
 چاپ شده

1 
Analyses of the effect of seismic behavior of tunnels 

in liquefiable grounds 
1161 Tunneling and Underground Space 

Technology (ISI) 
 چاپ شده

5 The impact of the location of the liquefiable sand lenses on shallow 

tunnels during earthquake loadings 
1166 

THE ARABIAN JOURNAL FOR 

SCIENCE AND ENGINEERING 
(ISI) 

 چاپ شده

1 THE EFFECT OF CLIMATIC CONDITIONS OF VARIOUS 

REGIONS OF IRAN ON PAVEMENT FATIGUE CRACKING 
1166 

THE ARABIAN JOURNAL FOR 

SCIENCE AND ENGINEERING 
(ISI) 

 چاپ شده

3

  
Assessment of Optimum Settlement of Structure adjacent urban 

Tunnel by Using Neural Network Methods 
1165 Tunneling and Underground Space 

Technology (ISI) 
 چاپ شده

1 
Estimation of Reconstructed Strength of Disturbed Biologically 

Cemented Sand under Unconfined Compression Tests 

 

1161 
THE ARABIAN JOURNAL FOR 

SCIENCE AND ENGINEERING 
(ISI) 

 چاپ شده

 ژورنال هاي خارجي

6 
Assessment of the drain conditions on variations of the pore 

pressure in surrounding soil of the tunnel 
1166 

Journal of Structural Engineering and 

Geotechnics 
 چاپ شده

 پژوهشي -مقاالت علمي

 ارزيابی تغییر شرايط محیطی خاک روانگرا بر تونل های پوشش دار 6
اسفند 

6533 
 چاپ شده مجله علمی پژوهشی شريف

1 
مطالعه نحوه تعیین و تاثیر فشار جبهه کار ماشین های حفر تونل بر تغییر شکل های سطح 

 زمین
 چاپ شده مجله علمی پژوهشی شريف 6533آبان 

 ترويجي –مقاالت علمي 

 6535 بررسی نشست های ناشی از روانگرايی عدسی های ماسه ای در خاک تحت بارهای زلزله 6
ترويجی ژئوتکنیک و مقاومت -فصلنامه علمی

 مصالح
 چاپ شده

1 
اده از مقايسه نتايج حاصل از تحلیل تونل های کم عمق در خاکهای اشباع با استف

 PLAXISو  FLACافزارهای نرم
 چاپ شده ترويجی بنا-فصلنامه علمی 6533

 تخصصي -مجالت علمي

 چاپ شده تخصصی نماد -مجله علمی 6533 تکنیک های استفاده از روش توزيع تصادفی الیاف در تسلیح خاک ها در پروژه های عمرانی 6

 چاپ شده تخصصی نماد -مجله علمی 6533 بررسی اثر مش بندی برتغییرات روانگرايی خاک 1

 چاپ شده مجله علمی شريف 6531 ورق لکسان 5

 کنفرانس هاي بين المللي خارجي

6 
The impact of the underground tunnels excavation on the adjacent 

building during earthquake 
2008 

The 14th 

World Conference on Earthquake 

Engineering, Beijing, China 
 چاپ شده

1 THE EFFECT OF SEISMIC BEHAVIOR OF URBAN TUNNELS 

IN SOFT SATURATED SOILS 
1166 

The Twelfth East Asia-Pacific 

Conference on Structural Engineering 

and Construction (EASEC-12), Hong 

Kong 

 چاپ شده

5 Evaluation of the Impacts of Drilling Urban Tunnels as Lifelines on 

Adjacent Structures 
1166 

The Twelfth East Asia-Pacific 

Conference on Structural Engineering 

and Construction (EASEC-12), Hong 

Kong  

 چاپ شده

1 The effect of climatic conditions of various regions of Iran on 

pavement fatigue cracking 
1161 

International 

Conference on Advances in Civil 

Engineering (ACE 2010), India 

 چاپ شده
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3 
THE EFFECT OF CEMENTATION ON SOIL LIQUEFACTION 

AND THE INFLUENCE OF THIS FACTOR ON SOIL-TUNNEL 

INTERACTION 

2010 
14th  European 

Conference on Earthquake 

Engineering, Macedonia 
 چاپ شده

 کنفرانس هاي بين المللي داخلي 

 6531 مکانیزم روانگرايی عدسی های مضاعف ماسه در اثر بارهای دينامیکی 6
4th International Conference on 

Seismology and Earthquake 

Engineering 
 چاپ شده

 2007 بررسی اثر روانگرايی خاک بر تونل های پوشش دار 1

5th International Conference on 

Seismology and Earthquake 

Engineering 

 چاپ شده

 

5 

 

 چاپ شده همايش زلزله بم 6531 مکانیزم شکست زمین های نامتجانس به هنگام زلزله در اثر روانگرايی عدسی های ماسه ای

 چاپ شده کنگره ملی عمران 6531 وربررسی اثر حفاری تونل های دوقلو بر نیروهای داخلی شمع های مجا 1

و  FLACافزارهای سه بعدی مقايسه نتايج تحلیل تونل های کم عمق با استفاده از نرم 3
PLAXIS 

6531 
4th International 

Conference on Geotechnical 

Engineering & Soil Mechanics 
 چاپ شده

1 
ماسه مسلح به ژئوگريد با استفاده از واقع بر  یا رهيدا یها یمدلسازی رفتار دينامیکی پ

 روش اجزاء محدود
6531 

4th International 

Conference on Geotechnical 

Engineering & Soil Mechanics 
 چاپ شده

3 

 یشمع ها یداخل یروهاین رییتغ یدوقلو بر چگونگ یتونل ها یاثر حفار کيپارامتر یبررس

 مجاور

 

6531 
4th International 

Conference on Geotechnical 

Engineering & Soil Mechanics 
 چاپ شده

 6531 یسطح یسازه ها یشمع ها یداخل یروهایمنفرد و دوقلو بر ن یتونل ها یاثر حفار سهيمقا 3
4th International 

Conference on Geotechnical 

Engineering & Soil Mechanics 
 چاپ شده

 


