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 استاد مشاور:

 ارشد: کارشناسی نامهیانپا عنوان
های ای سازهتوسعه یک مدل تحلیلی برای رفتار چرخه
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 عنوان  مقاله 
نام مجله/کنفرانس و تاریخ 

 چاپ/پذیرش

 گانترتیب نام نویسند

 ISIمقاالت 
A New Displacement-Control Analytical Hysteresis Model for Structural Systems IJCE-2016 

* Mehran Zeynalian 

Mehdi Mokhtari 
Seismic resilience evaluation of base-isolated RC buildings using a loss-recovery 

approach 

Bulletin of Earthquake 

Engineering-2020 
* Mehdi Mokhtari 

Hosein Naderpour 

 پژوهشی-مقاالت علمی 

شدگي، کاهش سختي، کاهش مقاومت و رفتن اثرات باريکگ ها با در نظرای سازهمدلسازی رفتار چرخه -1

 لغزش

 شريف مهندسي عمران مجله

1396-1394 

  هران زينليانم

 مهدی مختاری* 

 حسين تاجميررياحي

 اثرات گرفتن نظر با در هاسازه ایچرخه رفتار برای کنترل مكان تغيير تحليلي مدل يک توسعه -2

 لغزش و مقاومت کاهش سختي، کاهش شدگي،باريک

فردوسي  مهندسي عمران مجله

 مشهد

1395-1394 

 هران زينليانم

 مهدی مختاری* 

 آرمهاتصاالت بتن یابر رفتار چرخه يدار شكلحافظه یاژهايآل ريتأث -3

نشريه مهندسي عمران و محيط 

 زيست دانشگاه تبريز

1399-1400 

محمدیمحمد گل  

 نويد آروين خيبری

مهدی مختاری*   

 یمقاالت کنفرانس

 نگرفت نظر در با هاسازه ایچرخه يدوخط هایستميس برای کنترل –مكان  رييتغ يليمدل تحل کيارائه  -1

 کاهش مقاومت و لغزش ،يکاهش سخت ،شدگيکباري اثرات

دومين کنفرانس ملي مصالح و 

های نوين در مهندسي سازه

 92اسفند -عمران

 مهران زينليان

 * مهدی مختاری

 تاجمير رياحي حسين

 با در نظر گرفتن اثر لغزش يچند خط یاچرخه ستميس یبرا يليمدل تحل کيتوسعه  -2

دومين کنفرانس ملي مصالح و 

های نوين در مهندسي سازه

 92اسفند -عمران

 مهران زينليان

 * مهدی مختاری

 حسين تاجمير رياحي

 در نظر گرفتن اثر لغزش ها باای سازهرائه يک مدل تحليلي برای رفتار چرخها -3

هشتمين کنگره ملي مهندسي 

تي دانشگاه صنع -عمران 

 93رديبهشت ا-نوشيرواني بابل

 مهران زينليان

 * مهدی مختاری

 ایسازه هایسيستم ایلرزه آوری تاب به مربوط بازيابي توابع کمي ارزيابي -4
 مهندسي ملي کنگره دهمين

 عمران، مهندسي دانشكده عمران،

 * مهدی مختاری

 حسين نادرپور
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 شريف صنعتي دانشگاه

 96فروردين 

 ها ، افتخارات علمیجشنواره

 1392اسفند  -انشگاه اصفهاند-های نوين در مهندسي عمرانکسب مقاله برتر در دومين کنفرانس ملي مصالح و سازه -1

 1387برگزيده استاني مسابقات جوان خوارزمي در زمينه پياز کار زعفران  -2

 و کسب مقام دوم سازه های سنگين 1388سفند ا -های ماکاروني دانشگاه سيستان و بلوچستانشرکت درمسابقات سازه -3

 و کسب مقام اول سازه های سنگين 1389سفند ا -های ماکاروني دانشگاه سيستان و بلوچستانشرکت درمسابقات سازه -4

 1391-يستان و بلوچستانورودی کارشناسي دانشگاه س نفر 62و کسب رتبه دوم به لحاظ معدل بین  هم ورودیجز ده درصد برتر بین دانشجویان هم رشته و  -5

 1395دانشجوی برگزیده دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان سال  -6

 کشور ژاپن -یودانشگاه توک -دکتری دوره فرصت مطالعاتی شش ماهه -7

 سابقه تدریس در رشته

 93-92تا نيمسال اول  92-91زبان تخصصي، کارشناسي، گروه مهندسي عمران، دانشگاه اصفهان، از نيمسال دوم  -1

 93-92تا نيمسال دوم  93-92شناسي، دانشگاه اصفهان، از نيمسال اول استاتيک و مقاومت مصالح، کارشناسي ارشد، گروه زمين -2

 94-93تا نيمسال اول  93-92برداری، دانشگاه اصفهان، از نيمسال دوم شهاستاتيک و مقاومت مصالح، کارشناسي، گروه نق -3

 94-93اول  تا نيمسال 93-92بتني و فوالدی، کارشناسي، ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه اصفهان از نيمسال دوم های طراحي سازه -4

 بادپارس رضوی گنا غيرانتفاعي غيردولتي مؤسسه آموزش عالي، هاها، پايداری سازهای سازهلرزهطراحي ، فوالد پيشرفته ها،ديناميک سازهشامل  دروس کارشناسي ارشد -5

 باد()دانشگاه گنا ش عالي گنابادآموز های بنايي مقاوم در برابر زلزله، مجتمعها، سازهها، ترميم، تعمير و نگهداری ساختمانتحليل سازهدروس کارشناسي شامل  -6

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد گناباد های ساختماني و دروس کارداني و کارشناسي عمراننامهراهسازی و روسازی، مقررات ملي، آيين، بتني و فوالدیهای طراحي سازه -7

 سابقه کار در رشته

 1/6/89تا تاريخ  1/5/89ز تاريخ ا -کارآموز شهرداری شهرستان گناباد -1

 1/6/90تا تاريخ  1/5/90ز تاريخ ا -شهرستان گنابادکارآموز آزمايشگاه فني مكانيک خاک  -2

 تا اکنون 1394ار سال  -ظام مهندسي ساختمان شهرستان گنابادن -ضو پايه سه نظارت و اجراع -3

 ای شهرستان گنابادفني و حرفه -ETABS ساختمان طراحي افزار نرم تخصصي دوره مدرس -4

 پارس رضوی گناباد انتفاعي غيردولتيغير ؤسسه آموزش عاليم -نامه دوره کارشناسي ارشدراهنما و مشاور چندين پايان -5

 تا اکنون 1397، ایران، از سال Reliability Engineering and Resilience (RER) المللی بین مجله سردبیران عضو -6

 


