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 سوابق شغلی       

 اتکنون : طراحی و نظارت  رپوژه اهی عمرانی و مسکونی رد شهرستان اهی بابلسر ، بابل ، فریدونکنار ،  ساری ، تهران و ...-1390سال 

 



  

گاه صنعتی نوشیروانی بابل و ...1395-1390سال    : حل تمرین ردوس کارشناسی و کارشناسی ارشد رد دانش

 ات کنون : عضو نظام مهندسی استان مازندران 1393سال  

صصی  تخ
 رنم افزار اهی 

 - ETABS , SAFE , SAP 

 - PERFORM 3D 

 - SEISMO STRUCT 

 - SEISMO SOFT 

 - OPENSEES 

 - TEKLA STRUCTURE 

 - ALL PILE 

 - SHAKE & DEEP SOIL 

 - AUTO CAD 

 - MICROSOFT OFFICE 

 

 سوابق ژپوهشی و مقاالت 

 حمید رجب ژناد ،جواد واثقی امیری ، حامد حمیدی جمنانی ،   "تحت ارث تکرار زلزله یبتن  یربش  واری دوگاهن با د یرد طبقات سازه اه یارنژ عی توز : پایان انمه :"1395 

Energy distribution in stories of dual system structures with concrete shear wall under the effect 

of repeated earthquakes 

 اولین کنفرانس مهندسی سازه ". متارث از تکرار زلزله یبتن  یربش  واری دوگاهن د یسطوح عملکرد سازه اه راتیی تغ  یاب یارز"،  یجمنان  یدیحامد حم  جواد واثقی امیری ، ،  حمید رجب ژناد: 1395 

گاه صنعتی شریف    و مدرییت ساخت ، دانش

گاه  و اولین کنفرانس مهندسی سازه ".یبتن  یربش  واری دوگاهن د یتکرار زلزله رب سازه اه ری اتث  "،  یجمنان  یدیحامد حم  جواد واثقی امیری ، ،  حمید رجب ژناد: 1395   شریفمدرییت ساخت ، دانش

گاه  ی عمران دهمین کنگره ملی مهندس  ". یبتن  یربش  واری دوگاهن د یسازه اه یارنژ عی توز یتکرار زلزله رو ری اتث  "،  یجمنان  یدیحامد حم  جواد واثقی امیری ، ،  حمید رجب ژناد: 1396   شریف، دانش

   



 

 ومیند ". خاک و سازه با احتساب اندرکنش یفوالد یسازه اقب خمش  یربرو نی زم  یارث مدت زمان حرکت قو یربرس  "،  سید ابوالفضل انصری  جواد واثقی امیری ، ،  حمید رجب ژناد: 1396 

گاه خوارزمی تهران   کنفرانس بین المللی عمران معماری و مدرییت بحران، داشن

گاه صنعتی ، دهمین کنگره ملی مهندسی عمران  ". یفوالد یپس از زلزله رب رفتار اقب خمش  ی آتش سوز ری اتث  "،  احمد رضا شاه بهرامی ، مید رضا توکلیح  ،  حمید رجب ژناد: 1396   شریف دانش

گاه ص  دهمین کنگره ملی مهندسی عمران  ". سازه یپس از زلزله رب پاسخ اه ی آتش سوز ری اتث  "،  احمد رضا شاه بهرامی ، مید رضا توکلیح  ،  حمید رجب ژناد: 1396   نعتی شریف، دانش

من ، حامد حمیدی ،  حمید رجب ژناد: 1396   نشرهی علمی  ".  یشکنندگ  یاهیاستفاده از منحن  ا ب ییو کمربند خرپا ییمهاربازو ستمی بلند با س  یهارفتار ساختمان  سهی و مقا یاب یارز "احسان جهانی   ،  جعفر پاکدا

 ژپوهشی مهندسی سازه و ساخت 

رد  شی اریرباساس و یسازاه یستمهای س  یعملکرد اقتصاد سهی مقا "،امیر حسام رجب ژناد  ،  حمید رجب ژناد: 1394   کنگره  نی سوم  ".ربای سازه اهی بتن آرمه منظم 2800 سوم وچهارم استاندا

گاه شهید بهشتی یو توسعه شهر ی رعمران، معما یالملل  نی ب     ، دانش

 Rajabnezhad.Y, Rajabnezhad.H ,” Effect of Various Parameters on Dynamic Response of 

 Shallow Foundation by Physical Model test”, 6th International conference on Seismology 

 and Earthquake Engineering ,IRAN.2010. 

 

تحل  "،  یاسین رجب ژناد  ،  حمید رجب ژناد: 1391 
متخلخل االست  طی گروه شمع ردمح  لی 

ر کی  .کیوتکن سازه، زلزله و ژئ  یکنفرانس مل  نی دوم  ".یجانب  یلرزه ا ی تحت بارگذا

ر یک ی نام ی د یسخت  یو موهوم  یق ی حق  بی ضرا نی تخم  "،  یاسین رجب ژناد  ،  حمید رجب ژناد: 1391   .کیسازه، زلزله و ژئوتکن  یکنفرانس مل  نی دوم  ".یدوره ا یجانب  ی گروه شمع تحت بارگذا

گاه سمنان ، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ".یهسته ا یدفن زباله اه یک ی ارثات ژئوتکن  یربرس  "،  یاسین رجب ژناد  ،  حمید رجب ژناد: 1390   .دانش

ر یک ی نام ی د یسخت  یب ی ربآورد تقر "،  یاسین رجب ژناد  ،  حمید رجب ژناد: 1389   .منطقه ای مهندسی عمرانکنفرانس  اولین ".یدوره ا یجانب  ی گروه شمع تحت بارگذا

 .ه ای مهندسی عمرانمنطق کنفرانس  اولین ".ماهس شزیمختلف توسط روش ر یبا رتاکم نسب  یخاک ماهس ا یک ی زی ف  ینحوه ساخت مدل اه "،  یاسین رجب ژناد  ،  حمید رجب ژناد: 1389 

ر ".خاک رس کائولن یارث حرارت رو یربرس  "،  یاسین رجب ژناد  ،  حمید رجب ژناد: 1389   .همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدا

   


