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 (1397فرج ا.. بانويی ) -نتیکالگوريتم ژ

 (1396محمدحسین نوذريان )  -طراحی بهینه قابهاي خمشی فوددي سه بعدي با الگوريتم ژنتیک -4

سازي -5 شبیه  تلفیقی  رويکرد  از  استفاده  با  بتن  اختالط  طرح  سازي  اربابی    -بهینه  فرشته  سازي،  بهینه 

(1395) 

ايسه الگوريتم ژنتیک و الگوريتم ازدحام ذرات، بهینه سازي سايز گسسته و پیوسته خرپاهاي دوبعدي، مق -6

 (1395مجتبی حنطه )

 (1395بهبود خواص مکانیکی بتن با سنگدانه بازيافتی به وسیله الیاف، مهران شیرانی ) -7

پوزودن  -8 با  همراه  بازيافتی  هاي  سنگدانه  حاوي  خودمتراكم  بتن  رئولوژي  و  مکانیکی  خواص  بررسی 

 (1395میکروسیلیس )

 (1395میراگر جرمی تنظیم شونده با الگوريتم ژنتیک، لیال بخشی ) طراحی بهینه -9

 ( 1395متروي تهران، ابوالفضل حجازي ) 7بررسی و ارزيابی ريسک احداث تونل خط  -10

 ( 1395طراحی بهینه قابهاي فوددي مهاربندي شده با الگوريتم ژنتیک، محمد ياسر عبدي ) -11

باد   -12 حرارت  درجه  با  بتن  مکانیکی  خواص  خواص  بررسی  تخمین  براي  عصبی  شبکه  مدل  يک  توسعه  و 

 ( 1395مکانیکی بتن )

 (1395طراحی بهینه سقف مركب عرشه فوددي، محمد عزيزي ) -13



به   -14 مسلح  آجري  میانقاب  ديوار  اي  لرزه  رفتار  سامعی    FRPارزيابی  علیرضا  مختلف،  هاي  آرايش  تحت 

(1394) 

حمید نظامی  ،  FRPشی تیرهاي مسلح به  توسعه مدل شبکه عصبی براي پیش بینی مقاومت برشی و خم -15

 ( 1394نیا )

 ( 1394طراحی بهینه قابهاي فوددي با اتصادت صلب با الگوريتم ژنتیک، احمدرضا زاهدي ) -16

شبیه سازي رفتار لرزه اي خطوط لوله آبرسانی فوددي پیوسته مدفون تحت اثر امواج زلزله، حامد سالمی   -17

(1393) 

عصبی تطبیقی،  -تفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازيبرآورد مقاومت فشاري بتن با اس -18

 ( 1393سینا باقرزاده )

 

   :  شغليسوابق  

 1382 ،مسئول اجرايی مغار نیروگاه فاز توسعه سد مسجد سلیمان ، شركت حرا،مسجد سلیمان-1

 با سمت هاي :   1382-1383،  مسجد سلیمان كارشناس دفتر فنی شركت حرا،-2

 هاي اجرايی پروژه                 نقشهتهیه  ارت برنظ مسئول -    

 مسئول تهیه و ارائه روشهاي اجرا در پروژه -    

 1384-1385مشاور علمی قرارگاه خاتم ادنبیاء، معاونت عمران، مديريت سد وشبکه، -3

 1385-1389 سرپرستی ونظارت ساختمانهاي مسکونی،تهران،-4

 

 عضویت ها: 

 1391شركت آب و فاضالب كاشان از سال عضو كمیته تحقیقات  -1

 1392عضو انجمن بتن ايران از سال  -2

 1393عضو شوراي عمرانی دانشگاه كاشان از سال  -3

 1393عضو كمیته آب و فضاي سبز دانشگاه كاشان از سال  -4

 1394گاه كاشان از سال نشعضو كمیته عمران و معماري دا -5

 1397آب از سال عضو انجمن علوم و مهندسی منابع  -6

 

 زمينه های پژوهشي مورد عالقه:

 مديريت منابع آب -1

 محاسبات نرم در حوزه هاي آب و سازه  -2

 بهینه سازي در حوزه هاي آب و سازه  -3

 ريسک و عدم قطعیت -4

 هیدرولوژي و مدل هاي پیش بینی جريان -5

 كنترل سیالب -6

 طراحی سازه هاي هیدرولیکی  -7

 فاضالب شبکه هاي جمع آوري آب و توزيع طراحی شبکه هاي  -8

 تکنولوژي بتن  -9

 

  :  و اجرایي دانشگاهي  سوابق آموزشي

از سال به صورت حق التدريس  دانشگاه آزاد كاشان  كاشان،  هاي علم و صنعت ايران، دانشگاه    تدريس در دانشگاه-1

 1389تا  1385



 1389عضو هیات علمی دانشگاه كاشان از سال  -2

 1396تا  1391مهندسی عمران دانشگاه كاشان از سال  مدير گروه  -3

 تا كنون  1397رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه كاشان از سال  -4

  

   دروس تدریس شده:

آب منابع  هاي  سیستم  سیل،  تحلیل  ها،،  كنترل  سیستم  نرم،  مهندسی  سیادت  محاسبات  و    هیدرولیک،  مکانیک 

مهندسی،  آزمايشگاه فاضالبآب    مهندسی   ، هیدرولوژي  پروژه   و  آبی،  ،و  مقاومت    ،استاتیک  ، مکانیک خاک  بناهاي 

 فودديسازه هاي طراحی مصالح و 

 


