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 سوابق تحصیلی

 زمان دوره محل تحصیل        دوره تحصیلی   

 8319 -8314 آنجلس، آمریکادانشگاه کالیفرنیا، لس کارشناسی سازه و مکانیک

  8317 -8319 دانشگاه کرنل، نیویورک، آمریکا ارشد کارشناسی

 8338 -8317 دانشگاه استنفورد، کالیفرنیا، آمریکا درجه مهندسی

  8331 -8338 دانشگاه صنعتی سوئیس، زوریخ، سوئیس *دکترا

 .بود 3.8/4و  3.7/4دوره کارشناسی ارشد و درجه مهندسی به ترتیب  GPAنمره 

بین دانشگاه برکلی کالیفرنیا و "جداسازهای پایه کامل در زلزله  "پروژه دوره دکترا شامل کار تحقیقاتی مشترک با عنوان *

 .  دانشگاه صنعتی سوئیس بود

 

 تخصصی سوابق

 (8337-8331)ای، استنفورد، کالیفرنیا، آمریکا مهندسین مشاور، ایمنی لرزه 

  مرکز تحقیقاتیABB ، ،(8398-8331) سوئیسبادن 

  گروهEmch +Berger (8393-8398)، زوریخ، سوئیس 

 مهندسی شرکت GmbH SMTEAM(اکنونتا هم 8393) ، سوئیس، میلن 

 

 



 داوری مجالت بین المللی

 International Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Elsevier Press, 

Oxford, England. 

 Earthquake Engineering and Engineering Vibration, eeev, Peking, China and mceer, 

Buffalo, USA. 

 Journal of Seismology and Earthquake Engineering, JSEE, of IIEES, Tehran. 

 Member of Scientific Committee for the SMAR Conference, Istanbul Technical 

University and EMPA, Zurich, Switzerland. 

 های فارسیکتاب

  (8317)ترجمه فارسی کتاب تحلیل ارتعاشات پی، انتشارات الزویر، آکسفورد، انگلستان  

  تحلیل ارتعاش پی به روش مقاومت مصالحکتاب 

 (8378)، انتشارات جان وایلی، انگلستان ترجمه فارسی کتاب روش اجزای محدود مرزی مقیاس شده  

  اجزای محدود مرزی مقیاس شدهروش کتاب 

 ویراستار برای . و اولیای امور ها بر اساس اصول برای مهندسین، معماران، مالکانای سازهطراحی مفهومی لرزهIIEES. 

 مقاالت پژوهشی 

 Mohasseb S., John P. Wolf: Recursive Evaluation of Interaction Forces of Unbounded 

Soil in Frequency Domain; Journal of Soil Dynamic and Earthquake Engineering, Vol. 8, 

Oct. 1989. 

 Mohasseb S.: Soil-Structure Interaction Analysis Using Cone Models; JSEE, Winter 

2009. 

 Mohasseb S.: Dynamic Response of pile Group Subjected to Seismic Loads Using Finite 

Difference and Cone Models; SMAR Conference, Istanbul Technical University, 

September 2013. 

 

 

 



 (0200-0202)های بین المللی پروژه

 .71137187شمارهزوریخ، جرثقیل ساختمانی،  بار .8

 .79147187هتل داوس، شماره  .7

 .87147187، زوریخ، شماره Fermenterفنداسیون شمع  .3

 .87137187الگانو، شماره ، طبقه 1برج آپارتمانی  .4

 .871387، برن، شماره بیمارستان روانی .1

 .83177187، ایتینگن، کارتن، سوئیس، شماره طبقه 1خانه آپارتمانی  .3

9. Block of flats (D  وE) 11177187، هرگن، سوئیس، شماره. 

1. Block of flats (C  وB) 13177187، هرگن، سوئیس، شماره. 

7. Block of flats (A)،  13177187هرگن، سوئیس، شماره. 

 .81187187ساخت جرثقیل کمکی، گاسگن، سوئیس، شماره  .81

 .14187187ساخت جرثقیل موقتی، گاسگن، سوئیس، شماره  .88

 .718788، سوئیس، Engadinساختمان تاریخی  .87

 .87877188برن، شماره عمارت واحد پست جهانی،  .83

 .11877188ساختمان تجاری واحد پست جهانی، برن، شماره  .84

 .818888، شماره Zouzطبقه تاریخی  3ساختمان  .81

 .8488188طبقه، زوریخ، شماره  3خانه تجاری  .83

 .118188، شماره Schlierbach  های دوبلکسخانه .89

 .711988ساختمانهای پله دار، میلن، کارتن، سوئیس، شماره  .81

 .89117188، شماره Buchs SG طبقه 1خانه تجاری و آپارتمان  .87

 .771988، شماره Zuozخانه تاریخی  .71

 . 711988خانه آپارتمانی، میلن، شماره  .78

 .731388، زولیکون، سوئیس، شماره طبقه 3خانه آپارتمانی  .77

 .741188خانه آپارتمانی، زومیکون، سوئیس، شماره  .73



 .811188، شماره Ospizio Berninaساختمان ایستگاه  .74

 .71147188شماره ، گالن، Logo theropyساختمان مدرسه برای  .71

 .83137188، سوئیس، شماره Kuznachtآپارتمان و ساختمان تجاری   .73

 .181488و خانه تجاری، زوریخ، شماره  طبقه 4آپارتمان  .79

 .771388ساختمان تجاری، زوریخ، شماره  .71

 .83137188، شماره Kussnachtطبقه  1ساختمان تجاری و آپارتمانی  .77

 .84187188، شماره Rorschach طبقه 83ساختمان  .31

 .81187188، برن، شماره Swissmedicساختمان آزمایشگاه  .38

 .13187188، سوئیس، شماره Wollerau طبقه 3ساختمان تجاری  .37

 .83877181، شماره Winterthurو ساختمان تجاری  طبقه 9آپارتمان  .33

 .111381، شماره Sils-Mariaهتل  .34

 .318881، شماره Weggisخانه مدرسه  .31

 .878181، زوریخ، شماره بقهط 9خانه آپارتمانی  .33

 .118181، زوریخ، شماره طبقه 9ساختمان تجاری  .39

 .7141، شماره Davos-Platz طبقه 1هتل  .31

 .7171، زوریخ، شماره طبقه 9ساختمان تجاری  .37

 .318، زوریخ، شماره طبقه 4خانه آپارتمانی  .41

 .117، زوریخ، شماره Triemliبیمارستان  .48

 .87147181خانه آپارتمانی، زوریخ، شماره  .47

 .981، شماره Bischofszell طبقه 7بیمارستان روانی  .43

 .381، میلن، شماره طبقه 3خانه قدیمی   .44

 .381طبقه، میلن، شماره  1و  3خانه بازنشتگی  .41

 .181، میلن، شماره Single familyخانه  .43

 .89137181، شماره Single family ،Kilchbergخانه  .49

 .447شماره ، Zernezساختمان ایستگاه راه آهن  .41



 .448، شماره Kussnachtبیمارستان روانی   .47

 .118781، شماره St.Moritzآپارتمانها برای کارمندان  .11

 .831781، شماره Multifamily ،Thunهای خانه .18

 .771781، شماره Bergunآهن  موزه راه .17

 .188181، زوریخ، شماره طبقه 9ساختمان آپارتمانی و تجاری  .13

 .841781، شماره Pontresina طبقه 4خانه آپارتمانی  .14

 .318، زوریخ، شماره طبقه 4خانه آپارتمانی  .11

 های آموزشی و دانشگاهی دوره 

 .8378، مشهد، اردیبهشت خسارت زلزلهای در کاهش نقش بهسازی لرزه .8

 .8378حرم مطهر امام رضا، مشهد، اردیبهشت معیارهای بهسازی برای  .7

 .8378خاک، دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت  -ای سازهاندرکنش لرزهگزارش جامع  .3

 .8378از، برنامه ریزی شده برای آبان روش اجزای محدود مرزی مقیاس شده، دانشگاه شیر .4

5. Seismic Evaluation of Masonry Building Using Displacement Based Method, (in 

German), Ingware GmbH, Zurich, Switzerland, November 2011. 

دانشگاه  از اجزای محدود مرزی مقیاس شده تا روش مخروطی،: ای خاک و سازههای تحلیل اندرکنش لرزهروش .3

 .8371 صنعتی اصفهان، آبان

 8371دانشگاه شیراز، آبان ، SSIتحلیل جامع روی   .9

 .8371طی، دانشگاه صنعتی شیراز، آبان مدلهای مخرو: تحلیل ارتعاش پی .1

 .8371روش اجزای محدود مرزی مقیاس شده، دانشگاه تبریز، اردیبهشت  .7

 .8371، دانشگاه آزاد قزوین، اردیبشت های تحلیل اندرکنش خاک و سازهروش .81

 .8371های مخروطی، دانشگاه تبریز، سه دوره، آبان با استفاده از روش SSIهای تحلیل .88

 .8371دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت  سازه،-های اندرکنش خاکروی تحلیلگزارش جامع  .87

استفاده از مدل مخروطی در تعیین سختی دینامیکی خاک، موسسه بین المللی مهندسی زلزله و لرزه شناسی،  .83

 .8371تهران، سال 



آزادی، بزرگ بهسازی هتل : مورد مطالعاتی .های موجودهای جدید و بهسازی ساختمانای ساختمانطراحی لرزه .84

   .8317، تهران، اسفند وانحانس بین المللی مدیریت سن کنفرچهارمی

 های کارشناسی ارشد و دکتراهمشاور پایان نام

سازه با استفاده از مدل مخروطی، دانشگاه صنعتی -تعلیل اندرکنش خاک: نامه کارشناسی ارشد با موضوعدو پایان .8

 .امیرکبیر

 .71-17دانشگاه تبریز،  "های مخروطیاستفاده از روش سازه با-تحلیل غیرخطی خاک "نامه کارشناسی ارشد، پایان .7

دانشگاه آزاد  "سازه شامل اثرات حوزه نزدیک و رفتار غیرخطی-اندرکنش خاک تحلیل "نامه کارشناسی ارشد، پایان .3

 .اکنونتا هم 8371، قزوین

دانشگاه  "نای روش مخروطیبرمب محاسبه سختی دینامیکی خاک مستقیماً در حوزه زمان "نامه کارشناسی ارشد، پایان .4

 .اکنونتا هم 8371، صنعتی اصفهان

 .8378، فردوسی مشهددانشگاه  "های بازگشتی برمبنای روش های پیچیدهارزیابی انتگرال "، نامه دکتراپایان .1

های اجزای محدود و اجزای محدود مرزی سازه برمبنای روش-های خاکآنالیز غیرخطی سیستم "، نامه دکتراپایان .3

 .اکنونتا هم، شیرازدانشگاه  "مقیاس شده

های قوی یک مسجد با در طی لرزه SSIهای مخروطی برای ارزیابی اثرات کاربرد روش "نامه کارشناسی ارشد، پایان .9

 .اکنونتا هم 8371، صنعتی استانبولدانشگاه  "سال در ترکیه 911قدمت 

 "ی ساختمانها با استفاده از روش اجزای محدود مرزی مقیاس شدهبررو SSIارزیابی اثرات "نامه کارشناسی ارشد، پایان .1

 .8371تا  8317، تهراندانشگاه 

 "های بازگشتیارزیابی نیروهای اندرکنشی فصل مشترک فنداسیون سد با استفاده از روش "نامه کارشناسی ارشد، پایان .7

 .اکنوندانشگاه صنعتی شریف، تا هم

 های اجراییپروژه

 .8371-8313سالای هتل بزرگ آزادی، ایران، بهسازی لرزه .8

 .8313 سال سوئیس، Lotschbergطراحی و محاسبه یک دهانه تونل برای تونل بنیادی  .7

 .8313 سال ارزیابی ایمنی خانه برق کارخانه برق هیدروالکتریک، کانتون، زوریخ، سوئیس، .3

 .8313 سال لی تعلق دارد، ایران،یک ساختمان خشتی دو طبقه که به موزه م: بهسازی خانه دکتر شریعتی .4



 .8314 سال ای و مقاوم سازی هتل استقالل، تهران، ایران،ارزیابی لرزه .1

 .8313 سال ها در یک سد بتنی، ایالت گریسون، سوئیس،بررسی تنش .3

  .  8317 سال ای برای موسسه فدرال تحقیق مواد و آزمایش، برلین،بررسی محدود کردن یک بتن هسته .9

 .8318 سال کانتون،شاه تیرهای پل رودخانه تیسینو درصفحه فوالد کامپوزیتی و الستیکی برای  وشبیه سازیطراحی  .1

 .8397 سال طراحی یک ترمینال اتوبوس بزرگ، استرابورگ، فرانسه، کارشناس .7

 .8397تا  8393 سال، ایتالیا، M.E.Tبررسی ایمنی کاله ایمنی دوچرخه برای شرکت  .81

 .8391 سال یک مخزن فوالدی بزرگ، تورینو، ایتالیا، کارشناس بررسی کمانش .88

 .8394 سال ،، ایرانبررسی کمانش یک جرثقیل بزرگ در یک معدن .87

 .8393 سال طراحی دینامیکی یک ساختمان آپارتمانی مرتفع بتنی، قاهره، مصر، .83

 .8397 سال ها در ایستگاه خط آهن مرکزی برای امکان برخورد قطار، زوریخ، سوئیس،طراحی ستون .84

 عضویت تخصصی

 در عضویت SGEBانجمن سوئیسی مهندسین زلزله ،. 

 مصاحبه

 8371ای هتل آزادی تهران، تلویزیون ملی ایران، اردیبهشت بهسازی لرزه. 

  8378مهندسی زلزله ایران، مجله دانشگاه شریف، اردیبهشت. 

 امتیازات و جوایز

  مهندسی عضو انجمنTau Beta Pi. 

  نمره فارغ التحصیل باGPA  باال(honor cum laude 78.) 

  8338کمک هزینه تحصیلی از دانشگاه کمبریج، انگلستان، سال.  

 سطح زبان

 های انگلیسی و آلمانی به زبانکامل سلط ت 

 فهم خوب از مکالمات روزانه و مقاالت تکنیکی زبان فرانسوی. 


