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آدرس وب سایت

-

تحصیالت
مقطع

محل تحصیل

رشته /گرایش

دکتری

دانشگاه دولتی مالير

مهندسی عمران – گرايش سازه

کارشناسی ارشد

دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی عمران – گرايش سازه

کارشناسی

موسسهي آموزش عالی خاوران

مهندسی عمران -عمران

دیپلم

دبيرستان  17شهريور

رياضی-فيزيک

سابقه تدریس
 -1دانشگاه تهران -پرديس فارابی -سال هاي 97-96
 -2دانشگاه دولتی مالير – سالهاي 94-92
 -3دانشگاه پيام نور واحد قم -سالهاي 97 -94
 -4دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم – سالهاي 99 -97
 -5موسسه غير انتفاعی خاوران مشهد– سالهاي 92-91
 -6موسسه غير انتفاعی پويش قم – سالهاي 98-94

دروس تدریس شده در دوره کارشناسی
 -1استاتيک
 -2تحليل سازههاي  1و 2
 -3سازه هاي بتن آرمه 1
 -4طراحی اجرايی 1
 -5سازه هاي بتن آرمه 2
 -6سازه هاي فوالدي  1و 2
 -7طراحی اجرايی 2
 -8مصالح ساختمانی و آزمايشگاه
 -9متره و برآورد
 -10پروژه سازههاي بتن آرمه
 -11اصول مهندسی پل
 -12رسم فنی ونقشه كشی ساختمان
 -13مهندسی پی
 -14آزمايشگاه مکانيک خاک
 -15سازه هاي چوبی
 -16اقتصاد مهندسی
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 -17نگهداري ،تعمير و ترميم سازه ها
 -18روش هاي اجراي ساختمان
 -19استاتيک و مقاومت مصالح
 -20پروژه سازه هاي فوالدي

دروس تدریس شده در دوره کارشناسی ارشد
 -1ديناميک سازه ها
 -2تئوري االستيسيته
 -3رياضی عالی مهندسی

مقاالت چاپ شده در نشریات بین المللی و داخلی
ردیف

عنوان

تاریخ

نام مجله/همایش

نویسندگان به ترتیب

1

بهينهسازي مدل خرپايی روش بست و بند در تيرهاي
عميق با بازشو

1395

مجله علمی پژوهشی
دانشگاه شريف

مهدي مرادي ،محمد
رضا اصفهانی

2

Application of the Strut-and-Tie Method for
Steel Fiber Reinforced Concrete Deep Beams

2017

Construction And
Building Materials

مهدي مرادي ،محمد
رضا اصفهانی

3

Relationship Of Tensile Strength Of Steel Fiber
Reinforced Concrete Based On Genetic
Programming

2016

International journal of
optimization in civil
engineering

مهدي مرادي ،عليرضا
باقريه ،محمد رضا
اصفهانی

4

تعيين نشست تفاضلی مجاز ساختمانهاي قاب خمشی
فوالدي بر مبناي سطح عملکرد

1397

مجله علمی پژوهشی
دانشگاه شريف

عليرضا باقريه ،ميثم
غالمی ،امين محب
خواه ،مهدي مرادي

5

Damage and Plasticity Constants of
Conventional and High-strength Concrete. I:
Statistical Optimization Using Genetic
Algorithm

2018

International journal of
optimization in civil
engineering

مهدي مرادي ،عليرضا
باقريه ،محمد رضا
اصفهانی

6

Damage and Plasticity Constants of
Conventional and High-strength Concrete. II:
Statistical Equation Development Using
Genetic Programming.

2018

International journal of
optimization in civil
engineering

مهدي مرادي ،عليرضا
باقريه ،محمد رضا
اصفهانی

7

مدلسازي سهبعدي خسارت پيشرونده در مواد مركب
اليافی بر اساس معيار آغاز گسيختگی نامتغيرها

1397

علوم و فناوري كامپوزيت -
دانشگاه علم و صنعت

مهدي مرادي ،عليرضا
باقريه ،عليرضا جهان پور

8

Tensile modeling of steel fiber reinforced
concrete

2019

Asian Journal of Civil
Engineering

مهدي مرادي ،عليرضا
باقريه ،محمد رضا
اصفهانی

9

Constitutive modeling of steel fiber-reinforced
concrete

2020

International Journal of
Damage Mechanics

مهدي مرادي ،عليرضا
باقريه ،محمد رضا
اصفهانی

10

مدلسازي و ارزيابی روشهاي طراحی تيرهاي عميق بتن
مسلح

1399

مصالح و سازه هاي بتنی

مهدي مرادي ،سيد
محمد باقر صراف زاده

11

بهينه سازي مدل خرپايی روش بست و بند در ديوارهاي
برشی بتن مسلح با بازشو به روش همگن كامل

1399

مجله رويکردهاي نوين در
تحقيقات علوم پايه ،فنی و
مهندسی

مهدي مرادي ،حسام
طايفه رحيمی
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مقاالت ارائه شده در همایشهای بین المللی و داخلی
ردیف

عنوان

تاریخ

نام مجله/همایش

نویسندگان به ترتیب

1

ترميم تيرهاي عميق بتن مسلح بر
NSMاساس روش

1395

اولين كنفرانس ملی پژوهش هاي كاربردي در
مهندسی عمران مهندسی سازه و مديريت
ساخت (دانشگاه صنعتی شريف)

مهدي مرادي ،محمد رضا
اصفهانی ،عليرضا باقريه

2

طراحی نواحی تنش پيچيده در
تيرهاي عميق با بازشو

1392

ششمين همايش فرا منطقه اي پيشرفت هاي
نوين در علوم مهندسی

مهدي مرادي ،محمد رضا
اصفهانی

3

محصور سازي ،روشی براي افزايش
مقاومت فشاري ستونهاي بتن
مسلح

1393

كنگره ملی مهندسی ساخت و ارزيابی پروژه
هاي عمرانی

مهدي مرادي

4

بررسی رفتار و پايداري تونلها در
محيط سنگی

1393

دومين كنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنيک ايران

مهدي مرادي ،واحد قياسی

5

مدلسازي خسارت پيشرونده در مواد
مركب اليافی

1393

دومين كنگره بين المللی سازه ،معماري و
توسعه شهري

مهدي مرادي ،عليرضا
جهان پور ،عليرضا باقريه

6

مروري بر روش هاي مدل سازي
رفتاري بتن

1396

هفتمين كنفرانس بين المللی توسعه پايدار و
عمران شهري

مهدي مرادي ،عليرضا
باقريه ،محمد رضا اصفهانی

7

بهبود مقاومت برشی بتن با استفاده
از الياف هيبريدي

1396

هفتمين كنفرانس بين المللی توسعه پايدار و
عمران شهري

مهدي مرادي ،سيد حسين
آل طه ،محسن محموديان
قم زاده

8

مروري بر انواع بتنها مسلح با الياف
يگانه و تركيبی

1398

چهارمين كنفرانس معماري،مهندسی
عمران،كشاورزي و محيط زيست

مهدي مرادي ،امير گليار،
غالمرضا داودخانی

9

تحليل خوردگی و مشخصات
مقاومتی بتن مسلح الياف فوالدي
در اثر حمله يونهاي كلريدي

1399

سومين كنفرانس بين المللی عمران ،معماري و
مديريت توسعه شهري در ايران

مهدي مرادي ،يحيی
امراللهی بيوكی

10

بررسی دوام بتن با سنگدانههاي
بازيافتی

1399

سومين كنفرانس بين المللی عمران ،معماري و
مديريت توسعه شهري در ايران

مهدي مرادي ،سيد محمد
حسين برقعی

11

تأثيررفتار غيرخطی خاک در
مدلسازي خطوط لوله مدفون در
معرض جابجايیهاي گسل معکوس

1399

دوازدهمين كنگره ملّی مهندسی عمران

فرشيد آرزومند ،عليرضا
باقريه ،مهدي مرادي
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راهنمایی پایان نامه (کارشناسی ارشد/دکتری)
ردیف

عنوان

نام دانشجو

دوره

سال

1

تحليل تيرهاي عميق بتن مسلح به روش بست وبند و مقايسه با
روش هاي موجود

سيد محمد باقر
صراف زاده

كارشناسی
ارشد

1397

2

طراحی بهينه ديوار برشی بتن مسلح بر اساس روش بهينه سازي
همگن كامل

حسام طايفه
رحيمی

كارشناسی
ارشد

1397

3

تحليل و ارائه مدلی براي مقاومت برشی تيرهاي بتن مسلح با الياف
فوالدي تقويت شده با خاموت

سيد حسين آل طه

كارشناسی
ارشد

1397

4

تحليل لرزه اي ساختمان هاي رايج بتنی و فوالدي با استفاده از
تهيه منحنی شکنندگی (مطالعه موري :شهر قم )

زهرا محسنی

كارشناسی
ارشد

1397

5

ارزيابی و مدل سازي مقاومت برشی تير هاي بتن مسلح خاموت دار
با الياف هيبريدي

مهران شيخ
محمدي

كارشناسی
ارشد

1399

6

تحليل و رابطه سازي مشخصات مقاومتی بتن اليافی هيبريدي
مسلح به الياف فوالدي و پلی پروپيلن

امير گليار

كارشناسی
ارشد

1399

7

ارزيابی مقاومت كششی و فشاري بتن مسلح تقويتشده با الياف
هيبريدي در برابر باران اسيدي

محسن محموديان
قم زاده

كارشناسی
ارشد

1399

8

ارزيابی مقاومت خمشی بتن مسلح تقويتشده با الياف در برابر
باران اسيدي

حسن زين العابدين
مشرف

كارشناسی
ارشد

1399

جوایز و افتخارات (در زمینههای مختلف)
 -1كسب رتبه اول در بين دانشجويان دوره دكتري
 -2كسب رتبه اول در بين دانشجويان دوره كارشناسی

زمینه تحقیقاتی
•

مدلسازي رفتاري مصالح

•

بهينهسازي سازهها

•

بتن هاي اليافی و تکنولوژي بتن

•

طراحی و ارزيابی آزمايشگاهی سازه هاي بتن مسلح

•

تيرهاي عميق و روش STM

سوابق شغلی
 -1مديريت گروه مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی استان قم ،از سال  99تا كنون
 -2عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،از سال  98تا كنون
 -3پروانه اشتغال به كار پايه  2رشتهي عمران صالحيت محاسبات ،نظارت و اجرا با سابقه طراحی بيش از  15000متر مربع
ساختمان هاي مسکونی و تجاري در شهر مقدس قم

