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 :ج( سوابق پژوهشی

 جی:خاراخلی و دهای ها و سمینارها و همایشمقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانس

  مقاالت کنفرانس

نویسندگان به  سال انتشار نام مجله یا کنفرانس عنوان مقاله ردیف 

 ترتیب
 نوع ارائه

های هیدرولیکی از پدیده روشهای حفاظت سازه 1
 آبشستگی موضعی 

کنفرانس سراسری 
آبخیزداری و مدیریت 

 منابع خاک

 

جت ح -حسین باصر 1390
 حامد باصر –کرمی 

 

 چاپ

مه و شناخت اصول و معیارهای طراحی و برنارائه ا 2
 ریزی شبکه های معابر پیاده شهری

همایش منطقه ای 
 ودبارر - مهندسی عمران

افرام  -امد باصر ح 1391
نونا  -کیوانی 

 اصالنی

 پوستر

ی دفاع غیرعامل با نگرشی بر تأثیر آن در فضاها 3
 عمومی شهری

 

-مدیرت بحران در سازه

-های زیرزمینی و شریان

 های حیاتی

 

افرام  –حامد باصر  1391
 کیوانی

 چاپ

 های ژهاثیر استفاده از مواد بازیافتی بتنی بر پروت 4
 عمرانی

مهندسی تخریب در 
 – صنعت ساختمان

 دانشگاه امیرکبیر

افرام  –حامد باصر  1391
 کیوانی

 پوستر

ای ههها و شیوهای پلبررسی تاثیر زلزله روی المان 5
 سازی آنمقاوم

 

 –کنفرانس ملی سازه 
 ژئوتکنیک –زلزله 

 

افرام  –حامد باصر  1391
 کیوانی

 چاپ

شی نگر ها در برابر زلزله باسازی سازهبررسی مقاوم 6
 سازی )مطالعه موردی بتن سبک(بر سبک

ها و همایش ملی اندیشه
 های نو در معماریفناوری

 

هانیه  –حامد باصر  1391
غالمرضا  –فرخادی 

 خسرویان

 

 پچا

 ایهامواج مختلف زلزله و اثر هر یک بر روی سازه 7
 زیرزمینی

 

المللی و کنگره بین
 تخصصی علوم زمین

 

افرام  –حامد باصر  1392
 کیوانی

 

 
 پوستر

ر ه بهای ارائه شده در مورد زلزلبررسی انواع روش 8
 های فضاکارروی سازه

المللی سومین کنگره بین
عمران معماری و توسعه 

 –شهری پایدار 
 شهیدبهشتی

 –سولماز فرجی  1394
ارژنگ  –حامد باصر 

 صادقی

 پوستر

قابل بازیافت در کاهش  یها نقش بتن یبررس 9
 منطقه آذربایجان یمحیط زیست روستای یآلودگ

 

المللی سومین کنگره بین
عمران معماری و توسعه 

 شهیدبهشتی –پایدار شهری 

حامد  –سپیده مغانی  1394
 کیوانیافرام  –باصر 

 چاپ
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های فضاکار های دینامیکی سازهتعیین مشخصه 10
 چلیکی دو الیه

 

المللی نوآوری در کنگره بین
 مهندسی و توسعه تکنولوژی

حامد  -افرام کیوانی 1395
زاله سید غ -باصر

 احمدی

 چاپ

یه های فضاکار چلیکی دوالتعیین سختی افقی سازه 11
 در حالت دینامیکی

 

نوآوری در المللی کنگره بین
 مهندسی و توسعه تکنولوژی

افرام  –حامد باصر  1395
هانیه  –کیوانی 

 کسرایی

 چاپ

ای میراگرهای اصطکاکی و مقایسه عملکرد لرزه 12
 ویسکوز در سازه قابهای خمشی فوالدی

المللی کنفرانس بیندومین 
و مدیریت معماری  –عمران 

 بحران

حامد  –آزاد نجمیرضا  1396
 کیوانیافرام  – صربا

 چاپ

 

 :)علمی پژوهشی( فارسی مقاالت نمایه دار

نویسندگان  سال انتشار نام مجله  عنوان مقاله ردیف

 به ترتیب
 های دوالیه باتعیین معیاری برای صلبیت چلیک 10

 آور استفاده از آنالیز پوش

 

نجمن مهندسی سازه ا
 ایران

 –امد باصر ح 1394
 ارژنگ صادقی
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 سوابق آموزشی:د( 
 نام موسسه سال تحصیلی مقطع نام درس ردیف

 دانشگاه آزاد تبریز 94 حل تمرین  مقاومت مصالح –ایستاتیک  1
 هنرستان ندای دانش 95 هنرستان ریاضیات 2
 ایدانشگاه فنی حرفه 95-96 لیسانس کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران 3

 ایدانشگاه فنی حرفه 95-96 لیسانس کارگاهتجهیز  4

 ایدانشگاه فنی حرفه 95-96 کاردانی تنیدهبتن پیش  5

 ایدانشگاه فنی حرفه 95-96 کاردانی بندی قالب  6

 

 :افتخاراته( 
 85رزمی سال استانی جشنواره جوان خوا 3کسب رتبه 

 نامه کارشناسی ارشددریافت امتیاز عالی از پایان
 ی سرابارونی دانشگاه فنی حرفه اهای ماکتیم اول مسابقات سازهسرپرست 

 

 

   عضويت در دفاتر استعداد های درخشانو( 
 تاریخ عضویت سازمان ردیف

 94خرداد  باشگاه پژهشگران جوان و نخبگانعضو استعدادهای درخشان   1
 

 

 شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی و تخصصی مرتبط با رشته:ح( 
 سال برگزارکننده مدرس نام کارگاه دیفر

های دبیرخانه دائمی کنفرانس دکتر ژوبین معتمد مقایسه فرهنگ ساخت و ساز در ایران و غرب 1
 سازیمقاوم

91 

دکتر شهرام  سیمقاله نویسی پیشرفته به زبان فارسی و انگلی 2
 حنیفیان

باشگاه پژوهشگران جوان و 
 نخبگان دانشگاه آزاد تبریز

94 

دکتر شهرام  های علمیاعتبارسنجی پایگاه 3
 حنیفیان

باشگاه پژوهشگران جوان و 
 نخبگان دانشگاه آزاد تبریز

94 

دکتر حسین  ها با میراگرهاکنترل سازه 4
 غفارزاده

 95 یاستانداری آذربایجان شرق

 


