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 ژئوتکنیک دانشگاه فردوسي مشهد -دانشجوي دکتري مهندسي عمران

                                                                                

 سوابق تحصیلي
 8631تا  8616 -عمران دانشگاه فردوسی مشهد -ع کارشناسی مهندسی عمرانطفارغ التحصیل مق -

ژئوتکنید  دانشدگاه عدنعتی امیرکبیدر      -کارشناسی ارشدد مهندسدی عمدران   فارغ التحصیل مقطع  -

 8635تا  8631 -تهران

 -ژئوتکنی  دانشگاه فردوسی مشهد -( مهندسی عمرانPhDدانشجوی مقطع دکتری تخصصی ) -

  8635از 

 

 

 افتخارات علمي

عمران،  مهندسي رشته 09( PhDدر آزمون سراسري دکتري تخصصي ) 90کسب رتبه  -

 مکانیک خاک و پي  گرايش

 در کنکور کارشناسي ارشد 951کسب رتبه  -

 مشاور تخصصی آزمون  دکتری در مرکز آموزشی آمادگی دکتری -

 واحد مرکزی تهران -مشاور تخصصی مؤسسه مدرسان شریف -

 مرحله کشوری در رشته فیزی  و ریاضی –شرکت در المپیاد علمی مدارس سما  -

 عمرانکنگره ملی و هفتمین شرکت در پنجمین  -

 در عنعت ساختمان شرکت در همایش اعالح الگوی مصرف -



 

 

 روشهای نوین گودبرداری در پنجمین کنگره ملی عمران شرکت در سمینار آشنایی با -

 8611دانشگاه فردوسی مشهد -شرکت در مسابقات ملی پل ماکارونی -

 

 

 :تدريس سوابق

 

 تاکنون 35از تابستان  دانشگاه غیرانتفاعی سجاد مشهد و مدرس استاد -

 استاد حل تمرین درس تحلیل سازه و مقاومت مصالح عمران دانشگاه فردوسی مشهد  -

 

 

 سوابق تالیفي:

 مدرسان شریفانتشارات  -خاک آمادگی مقطع دکترینویسنده کتاب دینامی   -

 مدرسان شریفانتشارات  -آمادگی مقطع دکتری نویسنده کتاب مهندسی پی پیشرفته -

 مؤسسه مدرسان شریف -آمادگی مقطع دکتریطراح سؤاالت آزمون آزمایشی  -

 مؤسسه مدرسان شریف -طراح سؤاالت آزمون آزمایشی آمادگی مقطع کارشناسی ارشد -

 

 
 

 :سوابق حرفه اي

 تهران -طراح پروژه بهسازی ژئوتکنیکی ساختمان مسکونی کج شده واقع در میدان قزوین -

 شارجه -امارات متحده عربی برای اولین بار درطراحی کارخانه بتن بازیافتی  -

 گوشت خراسان عتقه عنطبسوله دو  ساخت طراح و مشاور -
  
  

 

 

 

 

  ها تمهار

 (UTEPTمهارت در زبان انگلیسی با کسب مدرک زبان دانشگاه تهران ) -

 Abaqus ،FLAC ،Geo slope،Etabs,safeافزارهای  مهارت در نرم -
  
  
  
  



 

 

  
 

 مقاالت پذيرفته شده

 

  -ای در اثدر بداال آمددن سدطح آب     کدرنش شدیم ماسده   -مقایسه دو مدل رفتاری در تحلیدل تدنش   -

 اردبیل -ژئوتکنی کنگره ملی 

کنگدره ملدی    -ای شدل در اثدر بداال آمددن سدطح آب      کرنش و ناپایداری شیم ماسه-تحلیل تنش -

 اردبیل -ژئوتکنی 

کنگدره ملدی     -بررسی و تحلیل اثر موقعیت شمع مورد استفاده در شیم، قبدل و بعدد از بارنددگی    -

 زاهدان -عمران

 زاهدان -کنگره ملی عمران  -گردی در دیوارهای خاک مسلح با ژئوگرید بررسی اثر ناهمسان -

 مجله علمی طرح و ساخت  -خاک غیر اشباع، خصوعیات، رفتار و مقاومت برشی -

 -بابلسر عمران همایش ملی-همایش دانشگاه خاوران)مشهد(  -فرآوری بتن سب  با مقاومت باال -

 مجله علمی طرح و ساخت

 مجله علمی طرح و ساخت  -بررسی اثر الیه فوقانی ساختگاه در آسیم پذیری سازه -

مجله علمدی طدرح و     -مدلسازی راهکارهای موثر در کاهش خطر جوشش در سد خاکی همگن -

 ساخت

 
                 


