
 

 بسمه تعالی

 6913ورودی ور استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد ظمنه ب سازه -مهندسی عمران اطالعات اساتید گروه 

 نامه و پایان جهت تعیین استاد راهنمای سمینار

ف
دی

ر
 

نام و نام 

 خانوادگی
 E-mail ظرفیت گرایش تفصیلی گرایش کلی

1 

دکتر 

محمدحسین 

 وفایی

مهندسی 

 -عمران 

 سازه

 تاریخچه خطی غیر دینامیکی آنالیز ها، سازه ای لرزه رفتار

 مقیاس نوین های روش خطی، غیر استاتیکی آنالیز زمانی،

 نوین های روش طراحی، طیف زلزله، های رکورد سازی

 مودی، مشارکت سهم بررسی هدف، مکان تغییر ی محاسبه

 الگوریتم ی ارائه ای، سازه سازی بهینه رفتار، ضریب تعیین

 اثر بررسی نوین، طراحی های روش ی ارائه ابتکاری، های

 ای سازه رفتار در پذیری شکل

8 m_h_vafaee@yahoo.com 

2 
دکتر مسعود 

 گلشنی

مهندسی 

 -عمران 

 سازه

 سازه ای لرزه رفتار، تکنولوژی عالی بتن، مکانیک شکست مواد

 ۀارائ ابتکاری، های الگوریتم ی ارائه ای، سازه سازی بهینه، ها

 رفتار در پذیری شکل اثر بررسی نوین، طراحی های روش

 ای سازه

5 masoudgolshani@yahoo.com 

3 
دکتر سجاد 

 رضائی

مهندسی 

 –عمران 

 راه و ترابری

تکنولوژی عالی بتن، اصالح اساس و زیر اساس، پلسازی، 

 تونلسازی، مکانیک شکست مواد
5 rezaei@pooyesh.ac.ir 

4 
اسماعیل دکتر 

 اسدزاده

مهندسی 

 -عمران 

 سازه

 سازه ای لرزه رفتار، تکنولوژی عالی بتن، مکانیک شکست مواد

 ۀارائ ابتکاری، های الگوریتم ی ارائه ای، سازه سازی بهینه، ها

 رفتار در پذیری شکل اثر بررسی نوین، طراحی های روش

 ای سازه

3 es.asadzadeh@gmail.com 

5 
مهدی دکتر 

 مرادی

مهندسی 

 -عمران 

 سازه

 تاریخچه خطی غیر دینامیکی آنالیز ها، سازه ای لرزه رفتار

 مقیاس نوین های روش خطی، غیر استاتیکی آنالیز زمانی،

 نوین های روش طراحی، طیف زلزله، های رکورد سازی

 مودی، مشارکت سهم بررسی هدف، مکان تغییر ی محاسبه

 الگوریتم ی ارائه ای، سازه سازی بهینه رفتار، ضریب تعیین

 اثر بررسی نوین، طراحی های روش ی ارائه ابتکاری، های

 ای سازه رفتار در پذیری شکل

3 mehdimoradi@live.com 

6 

حسین دکتر 

زنجیرانی 

 فراهانی

مهندسی 

 –عمران 

 راه و ترابری

اصالح اساس و زیر اساس، پلسازی، تکنولوژی عالی بتن، 

 ، مکانیک شکست موادتونلسازی
3 farahani1404@gmail.com 

 

 


