
استاد راهنماموضوعرشته
حسن صادقی)تهرانمترويمورديمطالعه(شهرينقلوحملدرعاملغیرپدافندنقشارزیابیمدیریت پروژه و ساخت

صادقیحسن همعیارچندگیريتصمیمروشازاستفادهباعمرانیبزرگهايپروژهدرانسانیمنابعریسکمدیریتوارزیابیساختوپروژهمدیریت
حسن صادقیهارویچتکنیکازاستفادهباساختمانیضایعاتکمیتخمینهايروشانواعارزیابیساختوپروژهمدیریت
حسن صادقیmcdmفازيروشسیستمباايسازهايدانهسبکبتنمقاومتافزایشوبهینهاستفادهبرموثرعواملارزیابیساختوپروژهمدیریت

مدیریت ساخت
هاآنعملکردبهبودجهتمسکونیهايساختماندرنوینمصالحازاستفادهگیريتصمیممدلارائه

حسن صادقی)تهرانیکمنطقه:مطالعهمورد(زلزلهمقابلدر

مدیریت ساخت
ساختمانینوینهايفناوريرویکردباسازيساختمانکیفیتبرپایدارسازوساختنقشبررسی

حسن صادقیسرطانمرکزيبیمارستانپروژه: مورديمطالعه
حسن صادقیانرژيمصرفکاهشمنظوربهپایدارتوسعهدرBIMنقشتاثیرمدیریت ساخت

مدیریت ساخت
هايپروژههايهزینهکاهشدردانشمدیریتموفقیتکلیديعواملارزیابیمدلطراحی

حسن صادقی)ساختمانیهايپروژهمورديمطالعه(دیمتلتکنیکازاستفادهباعمرانی
حسن صادقی)نوسودتونل: مورديمطالعه(سازيتونلهايپروژهدرHSEمدیریتارزیابیمدیریت ساخت
حسن صادقیسازوساختهايپروژهدرپروژهاجرايهزینهوزمانمدتبرنظارتوارزیابیمدیریت ساخت
حسن صادقیسنتیروشباقیاسدرساختمانصنعتدرBIMبکارگیريتاثیراتارزیابیمدیریت ساخت
حسن صادقیایرانکشورسازوساختصنعتدرپروژهمدیرانعملکردارزیابیمدلارائهمدیریت ساخت
حسن صادقیپارساقتصاديویژهمنطقهبومیغیرکارشناساندرهرزبرگعاملیدوتئوريعواملتاثیربررسیمدیریت ساخت

مدیریت ساخت
روشازاستفادهباساختمانیهايپروژهدرایمنیهايریسکارزیابی FMEA مورديمطالعه(فازي، :

حسن صادقی)تهرانشهریکودوازدهمناطق
حسن صادقیBOTقراردادهايدرتکنولوژيانتقالدرموثرعواملبررسیمدیریت پروژه و ساخت

مدیریت ساخت
روشازاستفادهباساختمختلفمراحلدرراهسازيهايپروژهریسکمدیریتمدلارائه

حسن صادقیمعیارهچندگیريتصمیم



مدیریت ساخت
صورتبهشهريمعابرآسفالتیروسازيدرپایدارسازينوینهايروشارزیابی

حسن صادقیتهرانشهر18منطقهشهرداريموردي

مدیریت ساخت
بازیرزمینیهايپروژهدرپروژهمدیریتنقشوپیمانکاريهايشرکتکیفیارزیابی

حسن صادقیفازيرویکرد
حسن صادقیهوشمندفناوريازگیريبهرهباهاساختماندرانرژيسازيبهینهمدیریتمدیریت ساخت
حسن صادقیتوسعهحالدرکشورهايدرساختمانیهايپروژهریسکمدیریتوارزیابیمدیریت ساخت

مدیریت ساخت
کارگیريبهموفقیتبرکذارتاثیرعواملارزیابی BIM ومنابعتامینفرآیندتسریعدر

حسن صادقیهاپروژهاجرايو
حسن صادقیساختمانیهايپروژهدرایمنیمسائلرعایتعدماثردرمیرومرگعللارزیابیمدیریت ساخت

مدیریت ساخت

مورديمطالعه(معیارهچندگیريتصمیمروشازاستفادهباساختمانیبزرگهايپروژهدرریسکمدیریتارزیابی
سیتیپروژه
حسن صادقیپردیسسنتر

مدیریت ساخت
ریسکمدیریتدیدگاهازکوچکهايآپارتماندربتنییافوالديسازهساختروشانتخابتاثیربررسی

حسن صادقیتهرانشهرمطالعهمورد
حسن صادقیغیررسمیهايگاهسکونتوفرسودههايبافتنوسازيجهتساختمدیریتراهکارهايمدیریت ساخت
حسن صادقیراهسازيآالتماشینعمرافزایشبرگذارتاثیرعواملارزیابیمدیریت ساخت
صادقیحسن فازيویکورازاستفادهبابناییزیرعمرانیهايپروژهریسکمدیریتمدلطراحیمدیریت ساخت
حسن صادقیفازيعصبیمدلپیمانکارانفنیتوانوعمرانیهايپروژهاجرايکیفیتبینارتباطارزیابیمدیریت ساخت

مدیریت ساخت
ساختمانیهايپروژه: مورديمطالعه(بزرگساختمانیهايهزینهمدیریتدرپروژهمدیریتفرایندنقشتاثیر

عمرانشرکت حسن صادقی(
حسن صادقیشهرهاکالندروسازساختکیفیتبرساختنوینهايروشتاثیرساختمدیریت 

مدیریت ساخت
راهکارهايبررسی BMI مطالعه(فازيسیستمازاستفادهباعمرانیهايپروژهتاخیراتکاهشدر

هاي شهر تهران)ساختمان:موردي حسن صادقی(



حسن صادقیعمرانیبزرگهايپروژهدرگذاريسرمایهریسکمدیریتوارزیابیمدیریت ساخت
ورقتقویتباتقویتبامسلحبتنستونبهسازيوبررسیسازه CFRP روشبه NSMحمید صابري
حمید صابرياصطکاکیمیراگرهايدارايپیچیساختهپیشاتصاالتايچرخهعملکردپارامتریکبررسیسازه

سازه
فوالديهايساختماندرپیرامونیهايستونرويبرپیشروندهتخریبدرهمگرامهاربندهايعملکردبررسی

حمید صابريمرتبهمیان
حمید صابريآتشبرابردراتصالسپريوانتهاییصفحهباستونبهتیرپیچیاتصاالتعملکردمقایسهسازه
حمید صابريضعیفآرمهبتنهايقابدرايلرزهبهسازيدرواگرامهاربندپیوندتیرطولتاثیرسازه

سازه
مختلفالگوهايباویسکوزمیراگرهايازاستفادهبامسلحبتنیخمشیهايقابايلرزهسازيمقاوم

حمید صابريارتفاعدرتوزیع
حمید صابرياصطکاکیوویسکوزمیراگرهايباشدهبهسازيفوالديهايقابخرابیاحتمالمقایسهسازه
حمید صابريواگرامهاربندسیستمايسازهعملکردبرقائمپیوندتیرمشخصاتوجنستغییرتاثیرسازه

سازه
وفوالديهايورقچیدمانتاثیرمقایسه FRP محوريبارتحتضعیفبتنیهايستونبهسازيدر

حمید صابريفشاري
حمید صابريفوالديايحلقهفیوزهايدارايفوالديهمگرايهايمهاربندايلرزهعملکردبررسیسازه
حمید صابريهانجافزودنباآتشبرابردرضعیفانتهاییصفحهباپیچیاتصاالتبهسازيسازه
حمید صابريمتغیرپیوندتیرطولدارايواگرامهاربندبافوالديهايسازهخرابیاحتمالمقایسهسازه
حمید صابريمرتبهمیانفوالديهايقابخرابیاحتمالدرمایلهايستونشیبتاثیربررسیسازه
حمید صابريحريبرابردرآنمقاومتبراتصالسپريباستونبهتیراتصالپارامترهايتاثیربررسیسازه
علی خیرالدینفوالديحلقهبادستککمکبهشدهتقویتايآرمهبتنهايقابايلرزهرفتارعدديبررسیسازه

علی محمد احمدوندساختمانیهايپروژهدرجامعریسکمدیریتارزیابیو ساختمدیریت پروژه 
بکارگیريتاثیراتارزیابیمدیریت پروژه و ساخت BIM علی محمد احمدوندزیرزمینیهايپروژهمدیریتفرآیندبهبوددر



علی محمد احمدوندپایدارسازهايوساختموقعیتدرآنهايمهارتودانشمدیریت،ارزیابیساختوپروژهمدیریت
علی محمد احمدوندمرتبهبلندهايساختمانساختزماندربحرانمدیریتالگويارائهساختوپروژهمدیریت

علی محمد احمدوندمتروي4خط:مورديمطالعهایرانکشورساختیزیرهايپروژهموفقیتهايمعیارارزیابیمدلطراحیمدیریت ساخت

مدیریت پروژه و ساخت
پروژهمدیریتاستانداردهاياعمالتاثیرات (PMBOK) باصنعتینیروگاهیهايپروژهدر

سازمانیپروژهمدیریتراهکارازاستفاده (EPM)علی محمد احمدوند
احمدوندمحمدعلیعمرانیهايپروژهدرریسکبهپاسخهاياستراتژيبرايبهینهروشانتخابمدیریت پروژه و ساخت

وحید صابريحرارتتحتجوشینشیمننبشیبااتصاالترفتاربرهندسیپارامترهايتغییراثرسازه
وحید صابريايسازهبتندرپالستیکیوفوالديالیافهمراهبهسیلیکانانوتاثیربررسیسازه
وحید صابريهندسیپارامترهايتغییربادارموججانبافوالديمیراگرهايايچرخهرفتارسازه
وحید صابريستونبهتیردرختیاتصاالتروندهپیشخرابیبرموثرپارامترهايارزیابیوبررسیزلزله
آرماتورهايدارايبااليمقاومتبتنبامسلحبتنیتیرهايايسازهعملکردزلزله frpوحید صابري

وحید صابريسوراخداروموجدارجاندارايپیوندتیربافوالديبرشیدیواررفتار

سازه
پیشروندهخرابیاحتمالبرانتهاییصفحهباستونبهتیرپیچیاتصاالتدرموربصفحاتمشخصاتتاثیرارزیابی

حمید صابريهاي فوالديقابدر

حسن صادقیگیري چند معیارهارائه مدل مدیریت ریسک در قراردادهاي ساختمانی با استفاده از روش تصمیممدیریت ساخت

مدیریت ساخت
عمرانی و انتخاب بهترین استراتژي پاسخ به ریسک هاي ارزیابی روش هاي پاسخ گویی به ریسک هاي پروژه هاي

علی محمد احمدوندساخت

محمدسعید ارائه مدلی براي انتخاب نوع قرارداد در پروژه هاي مترو( مطالعه موردي:شهر تهران)مدیریت ساخت

علی محمد احمدوندمتروي تهران)7ارائه مدل تلفیقی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه هاي زیر بنایی (مطالعه موردي: خط مدیریت ساخت



علی محمد احمدوندشناسایی و تعیین سیستم هاي سازه اي مناسب از میان سیستم هاي نوین و سنتی ساختمانمدیریت ساخت

علی محمد احمدوندشهري-طراحی مدل تصمیم گیري انتخاب مصالح نوین در پروژه هاي عمرانی مدیریت ساخت

مدیریت ساخت
) و BSCطراحی مدل ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه هاي راهسازي با رویکرد تلفیقی کارت امتیازي متوازن(

احمدوندعلی محمد ویکور فازي(مطالعهموردي:شرکت مشاوره تدبیر فرودراه)
حسن صادقیدر پروژه هاي راه سازيbotارائه مدل ریسک قراردادهاي مدیریت ساخت

علی محمد احمدوندFAHPارزیابی سیستم هاي سازه اي از منظر مدیریت زمان و هزینه و انتخاب بهترین سیستم سازه اي با استفاده از مدیریت ساخت

مدیریت ساخت
سیستم سازه اي و تاثیرآن بر منابع انسانی کیفیت ماشین آالت و تجهیزات با استفاده طراحی مدل انتخاب بهترین 

علی محمد احمدونداز روش هاي تصمیم گیري
حسن صادقیارائه مدل ارزیابی عوامل موثر بر افزایش کارایی کارگران در پروژه هاي عمرانیمدیریت ساخت

علی محمد احمدوندبا استفاده از روش تصمیم گیري چند معیارهEPCطراحی مدل ارزیابی ریسک قراردادهاي نوین مدیریت ساخت
حمید صابريبررسی رفتار چرخه اي انواع جدید اتصاالت خمشی با کاهش مقطع تیرسازه

محور سازان متیندر شرکت پروژه pmbokتدوین فرآیند هاي مدیریت ریسک براساس استاندارد مدیریت ساخت
سید رسول حسینی 

بهارانچی

علی محمد احمدوندارائه مدل سنجش فرسودگی شغلی و عوامل موثر با آن در پروژه هاي ساختمانی مورد مطالعه استان تهرانمدیریت ساخت

علی محمد احمدوندقدس تهران)مطالعه موردي:هنرستان(کاربرد پدافند غیرعامل در طراحی و اجراي فضاهاي آموزشی مدارسمدیریت ساخت

مدیریت ساخت
شناسایی و رتبه بندي عوامل کلیدي در انتخاب بهترین تامین کننده ها در پروژه هاي عمرانی(مطالعه موردي 

علی محمد احمدوند:موسسه ویژه شهید رجایی)

علی محمد احمدوندموردي سد سرنی)در اجراي پروژه هاي سدسازي(مطالعه HSEارائه مدل ارزیابی ایمنی مدیریت ساخت



علی محمد احمدوندارائه مدل مدیریت بحران به منظور کاهش تلفات ناشی از زلزله در ساختمان هاي مسکونیمدیریت ساخت

حسن صادقیارزیابی ریسک محیط زیستی پل ها در طول عملیات با استفاده از روش ویکور(مطالعه موردي: پل دریاچه ارومیه)مدیریت ساخت
علی محمد احمدوندمدیریت دانش و تاثیر آن در پروژه هاي مدیریت پیمانمدیریت ساخت
علی محمد احمدوندطراحی مدل ارزیابی ریسک هاي سرمایه گذاري در پروژه هاي باال دستی نفت و گاز بااستفاده از ویکور فازيمدیریت ساخت
علی محمد احمدوندقراردادي در پروزهاي عمرانی (مطالعه موردي:قراردادهاي راه آهن ایران)بررسی علل ایجاد ادعا هاي مدیریت ساخت

مدیریت ساخت
در بهبود برنامه ریزي بازسازي و تعمیر و نگهداري ساختمان هاي BIMاستفاده از مدل سازي اطالعات ساختمان 

علی محمد احمدوندصنعتی

مدیریت ساخت
شرکت هاي پیمانکاري در پروژه هاي زیرزمینیبا استفاده از کارت امتیازي متوازن(مطالعه ارائه مدل ارزیابی عملکرد

علی محمد احمدوندمتروي تهران)7موردي:پروژه خط 
حسن صادقیشناسایی و ارزیابی فاکتورهاي ایمنی در اجراي ساختمان هاي بلند مرتبهمدیریت ساخت
علی محمد احمدوندCSFمبتنی بر عوامل حیاتی موفقیت BIMطراحی مدل اطالعات ساختمان مدیریت ساخت

علی محمد احمدوندارزیابی شاخص هاي پیش صالحیت در انتخاب پیمانکار مناسب رتبه یک ابنیه در مناقصاتبه کمک روش ویکورمدیریت ساخت

مدیریت ساخت
مسکونی بر کاهش مصرف آب(مطالعه موردي: پروژه شهرك شهید تاثیر هوشمندسازي تاسیسات آبی شهرك هاي 

عبدالرحمن کشوريخرازي)

مدیریت ساخت
پیاده سازي و اجراي کنترل هاي پیش بینی در یک سیستم مدیریت انرژي ساختمان تجاري با استفاده از شبکه 

علی محمد احمدوندهاي عصبی
علی محمد احمدوندمهندسی در پروژه هاي ساختمانیارائه مدل مدیریت ریسک بیمه هاي مدیریت ساخت
علی محمد احمدوندارائه مدل ارتقا سطح ایمنی مبتنی بر مدیریت ریسکمدیریت ساخت

حمید صابريبررسی تاثیر میراگرهاي با میرایی هاي مختلف در بهبودعملکردمهاربندهاي شورونسازه



سازه
میان مرتبه تحت نگاشت هاي نزدیک و دور از LSFمقایسه عملکرد لرزه اي و احتمال خرابی سازه هاي فوالدي و 

حمید صابريگسل

سازه
الگوي بهینه ترکیب فوالد پرمقاومت و نرمه در ارتفاع سازه بر اساس عملکرد لرزه اي سازه مرکب تحت نگاشت هاي 

حمید صابرينزدیک و دور گسل

سازه
بهینه سازي پارامترهاي هندسی سخت کننده هاي برشی عرضی در تیرورقهاي سوراخ دار با رویکرد افزایش 

ظرفیت برشی و شکل پذیري
حمید صابريبررسی عملکرد تیر ورق هاي با جان موجدار در سیستم دیوار برشی کوپلهسازه

وحید صابريCFRPتقویت شده با ورق FRPرفتار خمشی تیرهاي بتنی مسلح با میلگرد فوالدي و سازه

حمید صابريبررسی تاثیر مشخصات سخت کننده قائم در عملکرد تناوبی اتصاالت پیچی با صفحه انتهایی سخت کنندهسازه

وحید صابريبهینه سازي ترکیب سیستم مهار بازویی و مهاربندي بزرگ بر رفتار سازه هاي بلند در مقابل بار بادسازه

بررسی تاثیر بکارگیري میراگرهاي شیاردار در ارتفاع هاي مختلف بر رفتار لرزه اي سازه ي میان مرتبهسازه
کورش مهدي زادهارزیابی احتماالتی فرو ریزش قاب هاي خمشی فوالدي با ستون هاي مایل کناريسازه

وحید صابريکمانش تابتاثیر شکل هندسی و جنس فوالد صفحه اتصال بر رفتار چرخه مهاربندهاي سازه
حمیدصابريعملکرد چرخه اي مهاربندهاي کمانش تاب با هسته داراي میراگرهاي لوله ايسازه

حمید صابريتعیین طول بهینه تیرپیوند در مهاربند واگرا با تغییر در ارتفاع سازه تحت نگاشت هاي نزدیک و دور از گسلسازه

وحید صابريبه صورت موضعی و کلی تحت بارهاي جانبیERPرفتار چرخه اي قاب هاي بتن آرمه تقویت شده با زلزله
وحید صابريارزیابی تاثیر پریود پالس زلزله بر الگوي توزیع خرابی در سازه هاي قاب خمشی فوالدي ویژهزلزله
وحید صابريحاوي الیافمطالعه آزمایشگاهی رفتار پس از آتش بتن سبک پالستیک سازه



حمید صابريبررسی آزمایشگاهی تاثیر نوع الیاف بر رفتار بتن سبک پالستیکسازه
وحید صابريBRBبر رفتار چرخه اي قابهاي بتنی بهسازي شده بامهاربند BRBاثر مشخصات هسته مهاربند زلزله
حمید صابريمیراگرهاي اصطکاکیبهسازي اتصاالت تیر به ستون ساختمان هاي فوالدي با زلزله
حمید صابريبررسی تکنیک اتصال مالت براي مقاوم سازي لرزه اي دیوارهاي آجري با چیدمان مختلف آجرزلزله
وحید صابريدر بهسازي دالهاي بتنیERPتاثیر نوع ضخامت و نحوه شبکه بندي الیافزلزله


