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 شاندیز استاد دانشگاه غیرانتفاعی              

 

 سوابق تحصیلی:

 گرایش ژئوتکنیک)خاک و پی( -: دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه تهراندکتری             

تحت نظارت   -های رسی ( در خاکDEMجزا)نامه دوره دکتری: توسعه روش اجزای م موضوع پایان 

 پروفسور میرقاسمی

 

 گرایش ژئوتکنیک)خاک و پی(  -کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران :کارشناسی ارشد           

 های دیوار برلنی میل مهار شده)مطالعه موردی( موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تغییر شکل             

 

 : مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسی

 8613سال ورود در مقطع کارشناسی: 



 

 سوابق آموزشی:

 2932سال  –درآزمون دکتری عمران  2 موفقیت درکسب رتبه -

 2931سال –درآزمون کارشناسی ارشد عمران  22 موفقیت درکسب رتبه -

در مقطع کارشناسی رشته  16/83التحصیلی از دانشگاه فردوسی مشهد با معدل  فارغ در موفقیت -

 مهندسی عمران

 رشته در( سما)اسالمی آزاد مدارس مانزسا علمی درالمپیاد وکشوری استانی برتر رتبه کسب -

  8610 درسال ریاضی

 حسابان، رشته در( سما)اسالمی آزاد مدارس مانزسا علمی المپیاد در وکشوری استانی برتر رتبه کسب -

 8612 درسال هندسه و جبر

 

 تدریس

 به عنوان دستیار آموزشی تدریس مهندسی پی در دانشکده فنی دانشگاه تهران -

 به عنوان دستیار آموزشی در دانشکده فنی دانشگاه تهران سازی پی پروژهتدریس  -

 شاندیز استاد دانشگاه غیرانتفاعی -

استاد حل تمرین درس تحلیل سازه ، گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس: دکتر قلعه نوی،  -

 8611استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 

 

 

 :اجراییسوابق 

 تهران -میدان قزوینواقع در کج شده مسکونی پروژه بهسازی ژئوتکنیکی ساختمان  یطراح -

 امارات متحده عربی -شارجهبرای اولین بار در ی کارخانه بتن بازیافت یطراح -

  پروژه تاالر شهر -بزرگترین طرح کشور -میدان شهدادوره کارآموزی در طرح بزرگ  طی -

 " صنعت گوشت خراسان"بر اجرای ساخت سوله دوطبقه شرکت  و طراحی نظارت -

 

 

 

 

 



 تالیفات: 

 انتشارات مدرسان شریف)آمادگی برای آزمون دکتری( -مهندسی پی پیشرفته -2

 مسعود خبازیان -نویسندگان: معین خبازیان

 
 شریف)آمادگی برای آزمون دکتری(انتشارات مدرسان  -دینامیک خاک -2

 خبازیان معین -خبازیان مسعودنویسندگان:        

 موسسه مدرسان شریف -طراحی سواالت آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران -9

 موسسه مدرسان شریف -طراحی سواالت آزمون دکتری خاک و پی -2

 

 

 مقاالت:

 "بررسی اثر ناهمسانگردی در دیوار های خاک مسلح با ژئوگرید" .8

 زاهدان -در هفتمین کنگره ملی عمران شفاهی پذیرفته شده -

 

 "بررسی و تحلیل اثر موقعیت شمع مورد استفاده در شیب، قبل و بعد از بارندگی" .5

 زاهدان -در هفتمین کنگره ملی عمران پوستر به عنوان پذیرفته شده -

 

 "های گودبرداری نگهداری شده به وسیله دیوار برلنی تحلیل و بررسی تغییر شکل"  .6

 8695اردبیل -ژئوتکنیککنگره ملی پذیرفته شده در  -

 

 "عمیقهای گودبرداری  تحلیل و بررسی تغییر شکل"  .0

 8695اردبیل -کنگره ملی ژئوتکنیکپذیرفته شده در  -

 :"در مهندسی عمران ژئوتکستایلکاربرد ". 2

 8619ارائه شده به پنجمین کنگره ملی عمران -

 8619پذیرفته شده به عنوان پوستر در همایش دانشگاه خاوران  -

 8619پذیرفته شده به عنوان پوستر در همایش دانشگاه ساری  -

 ختپژوهشی طرح و سا –پذیرش و چاپ در مجله علمی   -

http://7ncce.cecongress.ir/3?p_p_id=JournalManagement_WAR_JournalManagement&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_JournalManagement_WAR_JournalManagement_param_from_page=completed_paper_information&paper_id=17063
http://7ncce.cecongress.ir/3?p_p_id=JournalManagement_WAR_JournalManagement&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_JournalManagement_WAR_JournalManagement_param_from_page=completed_paper_information&paper_id=16984


 

 "ساختگاه بر نحوه انتشار امواج در پروفیل خاک الیه فوقانی بررسی اثر" .3

 8698، زمستان 9سال ششم، شماره  -پژوهشی طرح و ساخت –پذیرش و چاپ در مجله علمی  -

 "راهکارهای موثر در کاهش خطر جوشش در سد خاکی همگنمدلسازی "  .7

 پذیرش و چاپ در مجله علمی طرح و ساخت -

 

 :مهارت ها     

 تسلط بر زبان انگلیسی -

 )با اعتبار دو ساله( (UTEPT) دارای مدرک زبان عمومی دانشگاه تهران                   

 

 (ABAQUS)تسلط بر نرم افزار آباکوس -

 دارای گواهی رسمی آموزش دوره در موسسه توسعه و آموزش ارشد                   

 
 PLAXIS(3D Foundation)و   PLAXISنرم افزار  بر تسلط -

 Geo slopeنرم افزار  بر تسلط -

 safeو  etabsافزارهای  تسلط بر نرم -

 فعالیت های فوق برنامه

 8695 عمران ملی کنگرههفتمین  در شرکت   -

 8611 مشهد، فردوسی ماکارونی،دانشگاه های پل سراسری مسابقات دوره دومین برگزاری در شرکت -

 8619 عمران ملی کنگره پنجمین در شرکت -

 8611مهرماه  -"صرف در صنعت ساختمانم الگوی اصالح "همایش در شرکت -

  8619 عمران ملی کنگره پنجمین اجرایی کمیته عضو -

 "ساختمان صنعت در مصرف الگوی اصالح "همایش اجرایی کمیته عضو -

  8619در حاشیه پنجمین کنگره ملی عمران"گود برداری"آموزشی کارگاه در شرکت -


