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 :اطالعات شخصي
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  ساري - مازندران -  ايران: محل تولد
  مجرد: وضعيت تاهل

  خدمت كرده نخبه وظيفه و: وضعيت نظام وظيفه
 

 :اطالعات ارتباطي
                 

 آدرس: 

دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده عمران، طبقه  آزادي، خيابان آزادي،ايران، تهران، تهران، ميدان 
 102اول، اتاق 

  021- 66164299       :  تلفن
          

  09359460592   :شماره تلفن همراه
 

 پست الكترونيكي: 

Hosseinigelekolai@gmail.com 
Hosseini@civil.sharif.edu 
Mojtaba_hosse@yahoo.com   
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  :سابقه تحصيلي
 

  ،تا كنون 89 و زلزلهريف، دانشكده عمران، دكتري سازه دانشگاه صنعتي شتهران 

 )قبولي در امتحان جامع ( 76/17:  معدل
  

  ،89تا  87ريف، دانشكده عمران، كارشناسي ارشد مهندسي زلزله، دانشگاه صنعتي شتهران 

  )52/15: ها ورودي ، معدل متوسط همها ورودي رتبه اول بين هم( 31/18:  معدل
: استاد راهنما، ي بتني به علت حذف ديوار پركننده آجري طراحي طبقه نرم در سازه: نامه عنوان پايان
 )همكار(پور  ي و دكتر محمدرضا تابشاكبر گل افشان دكتر علي

  

 ،87تا  83 ،كارشناسي مهندسي عمراننصيرالدين طوسي، دانشكده عمران،دانشگاه خواجه تهران 

 ) 16/13: معدل متوسط دانشكدهها،  ورودي رتبه اول بين هم( 55/17:  معدل
  
 

  83تا  79ضي و فيزيك، آبان، ديپلم ريا 29ساري، دبيرستان 

  24/19: معدل
 

 :هاي اصلي عالقه
  

 ها آجري در سازه هاي اثرات ميانقاب 

 عملكردي اي و طراحي لرزه ها ميك سازهدينا 

 اي الگوهاي بهينه بارگذاري لرزه 

 دمپرها، ( استهالك انرژي نوين هاي سيستمو  ها زهاكنترل سTMD،كنترل فعال ، (... 

 سازه يبا كاربرد در مهندس و نوين شرفتهيمواد پ 

 اندركنش خاك و سازه 

 هاي دريايي سازه 

  

 :افتخارات
 

 عضو شوراي نويسندگان و داوران مجله عمران دانشگاه صنعتي شريف 

 محاسباتنظارت و ( عضو نظام مهندسي ساختمان استان تهران( 

 هاي بادي عضو گروه پژوهشي وزارت نيرو در زمينه طراحي توربين 

 دانشگاه صنعتي شريف 89اول در آزمون دكتراي سال   رتبه 

 دانشگاه صنعتي شريف 87ناسي ارشد مهندسي زلزله ورودي شرتبه اول در بين دانشجويان كار 
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  براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي  و پذيرفته شده 87در سال  ياستعداد درخشاندانشجوي
 طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين گرايش سازه  ارشد

  واجه نصيرالدين طوسيخدانشگاه صنعتي  83رتبه اول در بين دانشجويان كارشناسي عمران ورودي 

 87عمران سال  مهندس عمران در كنكور كارشناسي ارشد 28000ام در ميان  28ي  رتبه 

 هاي انجمن مديريت ايران و حسابداري آميز در دوره شركت موفقيت 

 بنياد ملي نخبگان وابسته به رياست جمهوري اسالمي ايران عضويت در ،87ي كشوري در سال  نخبه 

 دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 86نمونه دانشگاه در سال  دانشجوي 

 دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده عمران 86دانشكده در سال  برتر جويدانش 

  خواجه نصيرالدين طوسيعضو انجمن علمي دانشكده عمران دانشگاه 

 آموز رياضي و فيزيك در كنكور كارشناسي دانش 361253ام در ميان  781ي  رتبه 

 هاي دبيرستان و راهنمايي و دبستان ه اول و معدل ممتاز در تمام دورهرتب 
 

  :تجربيات تدريس 
  

 افزار تخصصي  نرم هاي تدريس دورهOpenSees اي براي  در زمينه مدلسازي و آناليزهاي لرزه
 صنعتي و صنعتي شريف هاي در دانشگاه سازه و زلزله دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري

كه تا  ،خانه عمران و مجتمع فني تهران و موسسات و صنعتي اصفهان خواجه نصير الدين طوسي
 .ويان انجام گرفته استرضايت دانشج% 100دوره آن با موفقيت و  چندينكنون 

 
 افزار  ارائه كارگاه آموزش نرمOpenSees المللي مهندسي عمران در دانشگاه  در نهمين كنگره بين

 1391صنعتي اصفهان در ارديبهشت ماه 

 
 در ) گرمسار(افزار در مهندسي عمران موسسه آموزش عالي عالالدوله سمناني  تدريس درس كاربرد نرم

 91- 90 تحصيليسال  دومنيمسال 
  

 91-90دانشگاه صنعتي شريف، ترم دوم ، ها اي سازه اصول طراحي لرزه دستيار آموزشي درس 

  )استاد(حسن مقدم  پروفسور: استاد درس
  

  91- 90دانشگاه صنعتي شريف، ترم اول ، ارتعاشات سازهدستيار آموزشي درس 

 )استاد(حسن مقدم  پروفسور: استاد درس
  

 قيام دشت(هاي فلزي و عناصر و جزييات ساختمان در دانشگاه آزاد تهران شرق  تدريس دروس سازه (
 91- 90تحصيلي سال در نيمسال اول 
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 ها تدريس درس تحليل سازه )II( ،لتي و غير انتفاعي صدرالمتالهين موسسه آموزش عالي غير دو
 90-89سال تحصيلي  دوم نيمسال، )صدرا(
 

 اجرايي تدريس دروس طراحي)II() فوالدI  وII ( دانشگاه پيام نورتهران، ها و ترميم و تقويت سازه ،
 90-89دوم سال تحصيلي  نيمسال، دانشكده فني مهندسي، مديريت اجرايي و مديريت پروژه

  

  دانشكده عمران خواجه نصيرالدين طوسي1دستيار آموزشي درس مكانيك خاك ، 

  )دانشيار(كتر قضاوي د: استاد درس
 

 دانشكده عمران خواجه نصيرالدين طوسي1هاي  دستيار آموزشي درس تحليل سازه ، 

 )استاديار( و دكتر فنايي) استاديار(مهندس بديعي : استاد درس
 

 دانشكده عمران خواجه نصيرالدين طوسي1هاي بتني  دستيار آموزشي درس طراحي سازه ، 

 )دانشيار(دكتر بهرام بهشتي اول  :استاد درس
 

 هاي خصوصي زلزله در كالس سازه و روس كارشناسي عمران و كارشناسي ارشدتدريس د 
 

 افزارهاي مهندسي عمران  نرم خصوصي تدريس)Autocad, Opensees, Etabs, Sap2000(  
 

 :مقاالت و تحقيقات
  
  

  15th world conference on earthquake engineering, 24-28 September 
2012, Lisbon, Portugal (submitted) 

Title: EVALUATION OF VARIOUS PROPOSED LATERAL LOAD 
PATTERNS FOR SEISMIC DESIGN OF STEEL MOMENT RESISTING 
FRAMES 
Authors: Hassan Moghaddam, Seyed Mojtaba Hosseini Gelekolai, Farhang 
Tajalli, Iman Hajirasouliha 

  
  

  Journal of Engineering Structures 
Title: Soft Story Design of R.C.Frames with Irregularity Distributed 
Masonry Infills 
Authors: Golafshani A.A., Tabeshpour M.R., Hosseini Gelekolai S.M. 
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  Sixth International Conference of Seismology and Earthquake 
Engineering 16-18 May 2011 Tehran, Iran 

Title: SOFT STORY DESIGN IN REINFORCED CONCRETE 
STRUCTURE AND EFFECT OF MASONRY INFILL WALL 
Authors: S. M. Hosseini-Gelekolai, M. R. Tabeshpour 

 

 
 1389اي، تهران، دي ماه دومين كنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه   

 نامنظم در ارتفاع در آناليز شبه ديناميكياثر وجود ديوارهاي آجري پركننده  :عنوان

 
  :گان نويسند

  )صنعتي شريفدانشكده مهندسي عمران دانشگاه  ،ارشد مهندسي زلزله كارشناس( كالئي گله مجتبي حسيني سيد
  )تربيت معلم سبزواردانشكده مهندسي عمران دانشگاه  استاديار(پور  محمدرضا تابش

  
  1389 آذر، بابلسر،ژئوتكنيك- زلزله-سازهاولين همايش ملي    

 ضريب افزايش نيرو در طراحي طبقه نرم در اثر حذف ديوار آجري پركننده :عنوان

  :گان نويسند

 )تربيت معلم سبزواردانشكده مهندسي عمران دانشگاه  استاديار( پور محمدرضا تابش

  )صنعتي شريفدانشكده مهندسي عمران دانشگاه  دانشيار( افشاني اكبر گل علي
 )صنعتي شريفدانشكده مهندسي عمران دانشگاه  ،ارشد مهندسي زلزله كارشناس( كالئي گله مجتبي حسيني سيد

  
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS 
      Issue 1, Volume 2, 2008 
Title: Comparing central and upwind flux averaging schemes of 
overlapping finite volume method for simulation of spillway flow with 
shock waves  
Authors: S.R. Sabbagh-Yazdi, N.E. Mastorakis, and S.M. Hosseini-
Gelekolai 

 
 

 The 12th International Conference of International Association for 
Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG) ,1-6 
October, 2008, Goa, India 

     Title:A comparison between Angle of Repose and Friction angle of sand 
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Authors:  
Dr. Ghazavi (Dept. of Civil Engineering, K N Toosi University of Technology, Tehran, Iran) 
 

Mr. Hosseini (Dept. of Civil Engineering, K N Toosi University of Technology, Tehran, Iran)  
  

Mr. Mollanouri (Dept. of Civil Engineering, K N Toosi University of Technology, Tehran, Iran) 
 

 
 

 1387ارديبهشت ( هاي برقابي نيروگاه دومين كنفرانس ملي سد و(    

شيب تند و ا ق بحراني موازي بستر در تنداب بسازي جريان فو براي مدل NASIRر واسنجي نرم افزا :عنوان
 كاربرد در سرريز سد نازلو

  :گان نويسند

 )نعتي خواجه نصير الدين طوسيدانشيار دانشكده مهندسي عمران دانشگاه ص( سعيدرضا صباغ يزدي

 )دانشكده مهندسي عمران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ي هيدروليكي،ها كارشناس ارشد سازه( حبيب رضائي

 )دانشكده مهندسي عمران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي كارشناس عمران،( كالئي گله مجتبي حسيني سيد
 

  :ها مهارت
   

 Perform, Abaqus , Loop , Tecplot, IDARC, DRAIN  :آشنا به 

  
 ,Microsoft Office(MS Word, Excel, Powerpoint) , Autocad, Etabs  :تسلط در

Safe, Sap2000 , OpenSees , OpenSeesPile, OSP, Active Tcl, 
SeismoSignal , Nonlin, Matlab 

  
 ها سازه تحليل رانشي: هاي غيرخطي مانند هاي متعارف و غيرمتعارف، تحليل تحليل و طراحي سازه :مهندسي

)pushover(تحليل ديناميكي غير خطي ،)آشنا به مباحث مهندسي زلزله و ، )تاريخچه زماني و افزايشي
  كشي، حسابداري مقدماتي، مديريت، مهندسي ارزش هاي مربوطه، نقشه نامه آيين

  
  :زبان
 داراي مدرك  )خواندن، نوشتن، مكالمه(خوب : انگليسيMCHE:73 

 مكالمه( يفضع: آذري( 

 فارسي 
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  :نامه كارشناسي ارشد پايان
  

 افشاني اكبر گل دكتر عليتحت نظر  ي بتني به علت حذف ديوار پركننده آجري طراحي طبقه نرم در سازه
  )معلم سبزوار استاديار دانشگاه تربيت(پور  و دكتر محمدرضا تابش) دانشيار دانشگاه صنعتي شريف(

  
  :كارشناسي ارشد مقطع دروس اخذ شده در

  
 رتبه در كالس نمرهواحد نام استاد نام درس

 1 20 1 گل افشاني سمينار زلزله

 1 19.5 7 گل افشاني ارشد پايان نامه كارشناسي 

 1 19.4 3 مقدم ساختمانها دربرابر زلزله  طراحي

 1 18.3 3 مقدم ها ارتعاشات سازه

 1 17.6 3 ملكي هاي فوالدي طراحي پل

 2 18.3 3 ملكي LRFDطراحي فوالد با روش 

 3 18.3 3 روفويي رحيم زاده مهندسي زلزله پيشرفته

 4 18.1 3 روفويي رحيم زاده ها كنترل سازه

 7 17.5 3 روفويي رحيم زاده رياضي مهندسي پيشرفته

 14 15.6 3 خوانساري عناصر محدود

 

  
  :دروس اخذ شده در مقطع دكتري

  
 رتبه در كالس نمرهواحد نام استاد نام درس

 2 18 3 مقدم ديناميك سازه پيشرفته

 3 18 3 كاظمي ها تحليل غيرخطي سازه

 4 18.5 3 اسمعيل پوراستكانچي هاي صنعتي طراحي سازه

 4 18.8 3 جغتائي طراحي بهينه در سازه

 12 15.5 3 خوانساري ي فوالديها رفتار شكل پذير سازه
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  :كاري سوابق
  الر در امور سدسازيهمكاري با شركت مهندسي : 1386سال 

  در شركت عمران راه دوران تاش طراحبه عنوان  بتنيسازه فوالدي و  ينطراحي چند: 1387سال 

  در زمينه كنكور كارشناسي ارشد عمران در موسسه ارشد گاج مهندسي مشاور و سرگروه: 1388سال 

  وط انتقال آبي خطي و نظارت و اجراطراح( ي شركت بالياي شمال عضو هيئت مديره: 1389سال( 

 بادي هاي وزارت نيرو در طراحي توربين همكاري با پژوهشگاه نيرو وابسته به: 1390ل سا 

  هاي مقاوم در برابر انفجار همكاري با دانشگاه مالك اشتر در زمينه طراحي سازه: 1390سال 

  متصل طبقه 20برج  4( سيستانيكا مجموعههمكاري با شركت اوج در طراحي و اجراي : 1390سال( 

  مدير بخش طرح و برنامه شركت ابنيه فني تهران: 1391سال  


