
استاد راهنماموضوع رشته

سازه
بررسی پارامتریک عملکرد چرخه اي اتصاالت پیش ساخته پیچی داراي میراگرهاي 

حمید صابرياکیاصطک
حمید صابريتاثیر تغییر جنس و مشخصات تیر پیوند قائم بر عملکرد سازه اي سیستم مهاربند واگراسازه

سازه

در بهسازي ستون هاي بتنی ضعیف FRPمقایسه تاثیر چیدمان ورق هاي فوالدي و 
تحت بار محوري

حمید صابريفشاري
حمید صابريبهسازي اتصاالت تیر به ستون ساختمان هاي فوالدي با میراگرهاي اصطکاکیزلزله

سازه
ارزیابی احتماالتی خرابی سازه هاي میان مرتبه فوالدي با ترکیب مهاربندهاي کمانکش 

حمید صابريتاب و زانویی در ارتفاع
صابريحمیدتعیین درصدبهینه الیاف فوالدي و پالستیکی در بتن سازه اي حاوي ذرات نانو آلومیناسازه

زلزله

حلیل میزان خرابی در قاب هاي فوالدي داراي مهاربندي همگرا با میرگرهاي ت
ویسکوزبا توزیع هاي مختلف در ارتفاع تحت 

صابريوحیدرکوردهاي نزدیک گسل

سازه
ارزیابی ضریب رفتار قاب هاي میان مرتبه با ترکیب مهاربند کمانش تاب و قاب هاي 

صابريوحیدخمشی فوالدي در ارتفاع
وحید صابريمقایسه احتمال خرابی قاب هاي میان مرتبه خمشی ،مهاربندي ضربدري و هشتیسازه

سازه 
رفتار لرزه اي قاب هاي میان مرتبه فوالدي با ترکیب مهاربند کمانش تاب و همگراي 

يوحید صابرمعمولی در ارتفاع

سازه
تاثیر تغییرات جنس و مشخصات تیر پیوند بر عملکرد چرخه اي مهاربند کمانکش تاب 

وحید صابريواگرا

زلزله
ربند کمانش تاب و قاب خمشی فوالدي در ارتفاع بر روي رفتار لرزه ايتاثیر ترکیب مها

وحید صابريقاب هاي بلند مرتبه فوالدي
وحید صابريبا سخت کننده افقی و قائم در قاب خمشی فوالديRBSبررسی عملکرد اتصاالت صلب زلزله



زلزله
بر رفتار چرخه اي قابهاي بتنی بهسازي شده باBRBاثر مشخصات هسته مهاربند 

وحید صابريBRBمهاربند 
وحید صابريدر بهسازي دالهاي بتنیERPشبکه بندي الیافتاثیر نوع ضخامت و نحوه زلزله
وحید صابريبررسی تاثیر نانو سیلیکا به همراه الیاف فوالدي و پالستیکی در بتن سازه ايسازه

مدیریت ساخت
عمرانی (مورد مطالعه:پروژه نابع انسانی در موفقیت پروژه هايبررسی تاثیر مدیریت م

علی اصغر نیکنامهاي بزرگ بیمارستانی تهران)

مدیریت ساخت
عه مطالEPCFعمرانی ترین علل تاخیرات در پروژه هايارزیابی و اولویت بندي مهم

محمد احمدوندعلی متروي تهران4و 3موردي:اجراي قطعاتی از خطوط 

مدیریت ساخت
زنجیره اي اتکا با ایمنی در پروژه ساخت فروشگاه هاي شناسایی و ارزیابی ریسک هاي 

دوندعلی محمد احمتکنیک آنالیز حاالت بالقوه خرابی

علی محمد احمدوندلرستاندر پروژه هاي بزرگ عمرانی استان بررسی علل و عوامل تاخیر زمانی مدیریت ساخت

مدیریت ساخت
استفاده از تحلیل یت بهره وري ماشین آالت ساخت با توسعه ساختار مفهومی مدیر

شاهین دبیریانآماري و مدل سازي معادالت ساختاري
علی محمد احمدوندشناسایی و رتبه بندي دالیل تاخیر در پروژه هاي مسکن مهرمدیریت ساخت

مدیریت ساخت
زیرزمینی با استفاده از فنون روژه هاي انتخاب مناسب روش هاي پایدار سازي در پ

madmعلی محمد احمدوند
سعید محمدمتروي تهران7بررسی علل تاخیر فرایند طراحی و ساخت خط مدیریت ساخت

مدیریت ساخت
ارائه مدل تحلیل ریسک مشاور در قراردادهاي سه عاملی و قراردادهاي دو عاملی در 

علی محمد احمدوندپروژه هاي ساخت

مدیریت ساخت

بررسی علل تاخیر و افزایش هزینه پروژه هاي عمرانی درون شهري و
ارائه راهکار اجرایی مناسب مبتنی بر مهندسی ارزش

علی محمد احمدونده متروي کرج)(مورد مطالع



مدیریت ساخت
هاي ساختمانی کشور و تداول پایدار سازي گود در پروژه بررسی انواع روشهاي م

علی محمد احمدوندانتخاب مناسب ترین روش با استفاده از یک مدل تصمیم گیري مناسب

مدیریت ساخت
سازي با استفاده از تصمیم گیري وین سقفی در ساختمان انتخاب بهترین سیستم ن

حسن صادقیچند معیاره

مدیریت ساخت
(مطالعه موردي : آزاد راه خصوصی-ر قراردادهاي مشارکت عمومیمدیریت ریسک د

حسن صادقیکاشان اصفهان)

مدیریت ساخت
مسکونی شهر ارکت در ساخت و ساز ساختمان هاي آسیب شناسی قراردادهاي مش

علی محمد احمدوندتهران و ارائه الگوي جامع قراردادي 

ید محمدسعپروژه هاي سد سازي مناقصه به تفکیک انواع قرارداد ارائه الگوي مدیریت بسته فنیمدیریت ساخت

مدیریت ساخت
تصمیم گیري مورد مقایسه روشهاي پایدار سازي گود با استفاده از روشهاي ترکیبی

دکتر سعید محمدتجاري  ایران زمینمطالعه ساختمان

مدیریت ساخت
بررسی مدیریت ریسک مبتنی بر مهندسی ارزش با مطالعه بر ساختمان هاي اداري 

علی محمد احمدوندتجاري

مدیریت ساخت
هاي متداول کشور سازهدي رایج ترین ضعف هاي اجرایی در شناسایی و اولویت بن

علی محمد احمدوند)(مطالعه موردي:استان تهرانتحت اثر زلزله 

مدیریت ساخت
احداث سد(مطالعه ر الیه هاي مخرب روانگرا در محل تحلیل دینامیکی اثر عمق استقرا

علی محمد احمدوندموردي:سد کمال صالح اراك)

مدیریت ساخت
هزینه در پروژه هاي عمرانی مل موثر در بروز تاخیر و افزایششناسایی و رتبه بندي عوا

علی محمد احمدوند)تهران22ه (مطالعه موردي:صنعت ساختمان سازي در منطق

مدیریت ساخت
به PMBOKاستانداردریسک پروژه هاي فراساحلی براساس بررسی ورتبه بندي انواع 

محمد احمدوندعلی (مطالعه موردي پروژه میدان گازي کیش)TOPSISروش 



مدیریت ساخت
ابا رویکرد بهبود انجام هروش مهندسی ارزش در کاهش هزینه بررسی نقش بکارگیري

علی محمد احمدوندن)(مطالعه موردي :انبوه سازي در شهر تهراپروژه ها

ی محمد احمدوندعلساختمان هاي مسکونیهاي غیر ایمن در اجراي پروژه هايبررسی عوامل موثر بر رفتارمدیریت ساخت

مدیریت ساخت
پروژه هاي  ندسی ارزش وتاثیر آن بر زمانبندينقش مدیریت ریسک مبتنی بر مه

حسن صادقیشهر پیشواي:شبکه جمع آوري و انتقال فاضالبعمرانی(مطالعه مورد

مدیریت ساخت
بزرگ آزادراهی با ي تامین منابع مالی در پروژه هايطراحی مدل تصمیم گیري روش ها

علی محمد احمدوندتوجه به شرایط پسا برجام

مدیریت ساخت
مسکونی اداري با تمرکز هاي صنعتی سازي ساختمان هاي سبکارائه مدل ارزیابی روش 

علی محمد احمدوندLSFبر سازه هاي سبک 

مدیریت ساخت
EPCارائه مدل تلفیقی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک دراجراي موفق پروژه هاي

حسن صادقید)واحدي مسکن مهر شهرجدید پرن440(مطالعه موردي: مجتمع 

مدیریت ساخت
پروژه هاي سد مرتبط با سالمت عوامل انسانی درطراحی مدل تعیین ریسک هاي

علی محمد احمدوند)سازي(مطالعه موردي سد پلرود رحیم آباد گیالن

مدیریت ساخت
تمرکز بر کالن شهر راحی ساختمان هاي سبز مسکونی با بررسی مولفه هاي اصلی ط

علی محمد احمدوندتهران

مدیریت ساخت
محور عمرانی ت مدیریت دانش در شرکت هاي پروژهارائه مدل عوامل حیاتی موفقی

علی محمد احمدوندتهران

مدیریت ساخت
طبقاتی (مطالعه و امنیت فاز بهره برداري پل هاي بررسی پدافند غیر عامل در ایمنی 

عبدالرحمن کشوريموردي: پل طبقاتی صدر)

مدیریت ساخت
ساختمانی با استفاده از نتخاب مجري پروژه هاي انبوه سازيطراحی مدل برنامه ریزي ا

ANPGPعلی محمد احمدوند

علی محمد احمدوندساختمان سازي در ایرانقیت بکارگیري تکنولوژي هاي نوین تعیین عوامل حیاتی موفمدیریت ساخت



علی محمد احمدوندBOTطراحی مدل آسیب شناسی قراردادهاي عمرانی به روشمدیریت ساخت
علی محمد احمدوندهاي شهريب عوامل موثر بر سرعت اجراي تونلطراحی مدل تصمیم گیري انتخامدیریت ساخت

مدیریت ساخت
پاالیشگاه ها (مطالعه تهدیدات انسان ساز در پروژه هاي بررسی و تدوین ریسک ها و 

دالرحمن کشوريعبموردي: پاالیشگاه نفت تهران)

مدیریت ساخت
ر طبیعی و ارائه راهکار بالیاياولویت بندي عوامل موثر بر مدیریت بحران شهري در براب

علی محمد احمدوندمناسب

علی محمد احمدوندحوادث قهريحمل و نقل اضطراري در زمان وقوع ارائه مدل مدیریت زمان شبکه مدیریت ساخت

علی محمد احمدوندساختمان هاي مهم و اثرگذار در مدیریت پروژهارائه مدل اولویت بندي ریسک هامدیریت ساخت
علی محمد احمدوندارائه مدل مدیریت ریسک در پروژه هاي سد سازي ایرانمدیریت ساخت

مدیریت ساخت
)در مدیریت سازه هاي بتنی BIMاستفاده از تکنولوژي مدل سازي اطالعات ساختمان (

علی محمد احمدوندپیش ساخته

مدیریت ساخت
ارائه مدل ریسک در چرخه عمر پروژه هاي عمرانی با استفاده از روش هاي تصمیم 

علی محمد احمدوندگیري چند معیاره

عبدالرحمن کشوريشهر ورامین)یت ساخت و ساز شهري(مطالعه موردیدافند غیرعامل در مدیرنقش پمدیریت ساخت

مدیریت ساخت
ارائه مدل استقرار سیستم نگهداري و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

RCMعلی محمد احمدوندبراي ماشین آالت پروژه هاي راه

مدیریت ساخت
نمایشگاه ه هاي کالن (مطالعه موردي پروژه طراحی مدل حل و فصل دعاوي در پروژ

علی محمد احمدوندبین المللی شهر آفتاب تهران
حمید صابريارزیابی پارامتریک رفتار تناوبی اتصاالت خمشی با صفحه انتهاییسازه
حمید صابريبهسازي لرزه اي قاب هاي خمشی بتن آرمه با استفاده از غالت فوالديسازه



سازه
تاثیر پالن معماري سازه بر روي کارایی و عملکرد سیستم مهار بازویی و

وحید صابريکمربند خرپایی
وحید صابريفوالدي خمشیلرزه اي در ارتفاع سازه هاي قاب تاثیر طبقه نرم بر توزیع پاسخ هاي سازه

سازه
تاثیر ضخامت صفحات انتهایی دراتصاالت پیچی با صفحه انتهایی بر عملکرد لرزه اي

حمید صابريسازه هاي نزدیک به گسل

سازه
بررسی جذب انرژي دیوار برشی فوالدي با سخت کننده براي سازه هاي کوتاه متوسط و 

عالیشاهیعلی اکبر بلند با در نظر گیري اندر کنش خاك و سازه
حمید صابريPCBRBبررسی پارامتري عملکرد لرزه اي مهاربند هاي سازه
وحید صابريبررسی رفتار لرزه اي دیوار برشی ورق فوالدي با بازشوهاي مختلفسازه

سازه
ته با هسداساز لرزه اي چند الیه الستیکی بررسی تاثیر ترکیب میراگرویسکوز با ج

علی اکبر عالیشاهینزدیک گسلمیان مرتبه در پالن تحت حرکت هايسربی در سازه هاي فلزي 
حمید صابريآزمایشگاهیخت بتن خود تراکم به صورت بهینه سازي پارامترهاي مکانیکی ساسازه

زلزله
در سازه هاي قاب خمشی IDAبررسی میزان تاثیر مولفه قایم زلزله بر منحنی هاي 

حمید صابريفوالدي منظم و نامنظم
وحید صابريتحت بازگذاري لرزه ايCBF,EBFتاثیر تعداد دهانه بر شدت خرابی هاي قاب خمشی زلزله


