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متولد 0331 :تهران
مدارك علمي:
دكتري راه و ساختمان با تخصص بتن از دانشگاه ليدز انگلستان در سال 0311
فوق ليسانس راه و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال 0331
دانشيار در سال  0331و استاد در سال 0333
تجربياتعلميوعملي :
 -0311تا كنون
 -0311تا كنون

استاد دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اميركبير
مشاور عالي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

مشاور پروژههاي سد كرخه و كارون ،3اهر ،زيردان ،استور ،برج نمادين
 -0331تا كنون
تهران ،فرودگاههاي تهران و تبريز ،تعميرات بنادر جنوب كشور و بندر
شهيد رجايي ،مخازن نفتي بتني،پل صدر،پل قشم و چند پروژه ديگر
استاد مدعو دانشگاه تورنتو كانادا
0333-0331
استاد مدعو دانشگاه ياماگوچي ،ژاپن
0331 -0333
استاد مدعو دانشگاه اتاوا ،كانادا
0331 -0330
كمک استاد در دانشكده راه و ساختمان دانشگاه ليدز انگلستان
0311 -0311
عضو هيئت علمي دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اميركبير
0311 -0311
مربي دانشكده عمران دانشگاه سيستان و بلوچستان
0311 -0331
رئيس كارگاه ساختماني
مهر -0331بهمن0331
تدريس دروس تكنولوژي بتن ،بتن مسلح ،0بتن مسلح ، 1راهسازي ،شناخت و كنترل كيفيت بتن ،تكنولوژي
بتن پيشرفته ،سدهاي بتني ،تعمير و تقويت سازه هاي بتني ،تكنولوژي عالي بتن
تجربياتمديريتي :
 -0330تاكنون
0333 -0333

رئيس مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن دانشگاه صنعتي اميركبير
معاونت تحقيقات مصالح و تكنولوژي ساختمان و سرپرستي معاونت تحقيقات زلزله

 -0331تاكنون
0330 -0313
0311 -0311
0311 -0310
0311 -0311

و سازه
رئيس بخش بتن و مشاور عالي مركز
رئيس دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اميركبير
رئيس دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اميركبير
معاون آموزشي دانشگاه صنعتي اميركبير
قائم مقام رياست دانشگاه صنعتي اميركبير

0311 -0333

معاون طرح و برنامه دانشگاه سيستان و بلوچستان

فعاليتهايبينالملليوملي :

 -عضو كميسيون  3فدراسيون بين المللي بتن fib

 عضو مؤسسه بتن آمريكا ) (ACIكميتههاي ( 110دوام بتن) و ( 131سيمانهاي پوزوالني) عضو انجمن بتن انگلستان )(Concrete Society -عضو انجمن بين المللي متخصصين خرابي و تعميرات بتن )(IACRS

 رئيس سابق كميته مواد سدهاي بزرگ ايران -عضو سابق كميته اجرايي سدهاي بزرگ ايران و عضو كميته سدهاي بزرگ ICOLD

-

عضو كميته عمران گروه برنامهريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي
عضو شوراي تدوين مقررات ساختماني ايران و رئيس مبحث پنجم
عضو سابق كميته انرژي شوراي پژوهشهاي علمي كشور
عضو مؤسسين انجمن مهندسين عمران ايران
عضو مؤسسين انجمن بتن ايران
عضو كميته آيين نامه بتن ايران(آبا)
عضو هيئت تحريريه چندين مجله نظير اميركبير ،علم و صنعت،شريف  ،ساختمان و مسكن ،بين
المللي راه و ساختمان و مجله آسيايي سازه
عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران ورئيس شاخه عمران

جوايزونشانها :
 برنده جايزه  ACIآمريكا برنده جايزه اول چند مقاله در كنفرانسهاي ملي و بينالمللي برنده جايزه كتاب سال برنده جايزه بهترين محقق در يادواره مهندسي عمران برنده جايزه تحقيق در جشنواره مهندسي عمران برنده جوايز استاد نمونه در چند سال در دانشگاه برنده جوايز محقق نمونه در چند سال در دانشگاه برنده جايزه استاد نمونه كشور در سال 0333 برنده جايزه نخبگان علمي كشور عالمه طباطبائي-International award for the 5 distinguished scientists in concrete technology, Coventry, UK,
7002
-International ACI award as a distinguished scientist in concrete technology, ACI
International Conferences, 7002

اختراعاتواكتشافات :
 -0سيمان دوده سيليسي مخلوط
 -1سيمان پوزوالن طبيعي سهند
 -3كوره سوزاندن پوسته برنج
 -1بهينه سازي كيفيت خاكستر پوسته برنج
 -3بتن الكترومغنا طيسي با تغيير ريزساختار و مواد حاصله از واكنشهاي سيماني
 -1كاهش نفوذپذيري نمونههاي بتني با استفاده از نانو ذرات سيليس
 -3بهبود خصوصيات نفوذپذيري بتن با استفاده از پودر سنگ آهک
 -3افزايش دوام بتن هاي خودمتراكم با استفاده از پوزوالن خاكستر پوسته برنج
 -1افزايش خواص مكانيكي بتن هاي خودمتراكم با استفاده از پوزوالن خاكستر پوسته برنج
 -01طراحي و ساخت دستگاه هوشمند شناسايي و ارزيابي خرابي پلهاي بتني
 -00بهبود پديده واكنش قليايي (سرطان بتن) در نمونه هاي بتني با استفاده از پوزوالن خاكستر پوسته
برنج
 -01ساخت دستگاه خوردگي تسريعشده در نمونههاي بتني
 -03ساخت و افزايش خواص مكانيكي نمونههاي بتني با استفاده از پوزوالن خاكستر پوسته برنج
 -01ساخت بتن هاي با دوام در برابر نفوذ يون كلرايد و خوردگي با استفاده از پوزوالن خاكستر پوسته
برنج
…..

 10اختراع ثبت شده
طرحهايصنعتيوپروژههايملي :
01طرح خاتمه يافته
انتشارات :
كتابها13:كتاب به زبانهاي فارسي و انگليسي
مقاالت 133:مقاله در مجالت و كنفرانسهاي بين المللي

