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 -4پروژههای پژوهشی:
شرکت نفت و گاز پارس:
 مطالعه تجربی و عددی در خصوص پایش سالمتی سکوهای دریایی تحلیل خطوط لوله کف دریا در اثر حرارت و فشارشرکت یادمان سازه:
 ثبت رفتار سازه برج میالد و تحلیل غیرخطی دینامیکیپژوهشگاه وزارت راه و شهرسازی:
 -ارزیابی کمی آسیب پذیری و مقاوم سازی پلهای بوز مسیر راه آهن پرندک -قم

 -5زمینههای تحقیقاتی:
 تحلیل پایداری و ارتعاشی اعضای االستیک تحلیل غیرخطی سازهها طراحی سازههای فوالدی تحلیل خطی و غیرخطی تیرهای جدار نازک تحلیل خطوط لوله فراساحل مواد هدفمند تابعی و کامپوزیتها تحلیل سازه با استفاده از روش انرژی و روشهای عددی -6دروس ارائه شده:
 استاتیک مقاومت مصالح  Iو II سازههای فوالدی  Iو II مقدمهای به مدلسازی و شبیهسازی روش اجزاء محدود -پایداری سازهها
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