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  (بدون آزمونصنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی عمران گرایش سازه با سهمیه استعداد درخشان )پذیرفته شدن در دانشگاه 
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and Construction (EASEC-15), China, 11 October 2017 - 13 October 2017. 
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 پژوهشی-ب( مقاالت علمی

 Seyed Sina Shid Moosavi, Alireza Rahai, "The performance of integral and semi-integral pre-tensioned concrete 
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 دلخواه  یخم با مش بند یپوسته ها دارا کیاتومات یو مش بند یمربع یبا المان ها وستهیپ یها طیخرپا، قاب، مح لیتحل ینوشتن کد برا

 Matlabو  توسط نرم افزار فرترن

 توسط نرم افزار فرترن یخط ریغ یمثلث یبا المان ها وستهیپ یها طیو مح یخط ریو غ یکینامیخرپا و قاب د لیتحل ینوشتن کد برا 

 افزارتوسط نرم یرخطیغ یسازه چند درجه آزاد یزمان خچهیتار یکینامید لیتحل Matlab 
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 92-93یار درس محاسبات عددی در نیمسال اول تدریس 

 92-93در نیمسال اول  1یار درس تحلیل سازه تدریس 

 92-93در نیمسال دوم  2یار درس تحلیل سازه تدریس 

 92-93یار درس استاتیک در نیمسال دوم تدریس 

 92-93در نیمسال دوم  1یار درس مقاومت مصالح تدریس 
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  96-97تدریس خصوصی مقاومت مصالح برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 


