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پذيرش  07:00الي 08:00
افتتاحیه  08:00الي 00:54
پذيرايي  00:54الي 00:00
سالن 00:00 0تا 01:00
سازه
هيات رئيسه

ساعت

كد مقاله

عنوان مقاله

پیش بیني مقاومت فشاری بتن مغناطیسي با
10:00 - 10:20

10:20 - 10:40

10:40 – 11:00

11:00 – 11:20

20170

20130

20135

20163

نام نويسندگان

علي حیدری ،جمال شیخ ،ندا حیدری ،کمال شیخ

استفاده از منطق فازی

بررسي تاثیر شش مولفه ای زلزله های حوزه

سید جواد نبوی اجارستاقي  ،حسین معتقدی ،سیدتقي

نزديک گسل بر پاسخ لرزه ای خطي ساختمان

رسولي امرئي

بهینه سازی عملگر مورد استفاده در سازه تحت
بار دينامیکي به کمک الگوريتم ژنتیک
کاربرد منطق فازی در پیش بیني مقاومت فشاری
بتن پلیمری

11:20 – 11:40

20112

سناريوهای ارزيابي کیفي منابع آب اختالط بتن

11:40 – 12:00

20230

کرنش سنجهای مقاومتي رسانا و نیمهرسانا

اسماعیل سردارآبادی ,جواد عالمتیان

علي حیدری ،ندا حیدری  ،جمال شیخ ،مهدی کريمیان

حسین حسیندخت ،شهناز دانش ،محمدرضا توکليزاده

حمید رضا غفاريان جم ،مهدی امیری دلويي
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سالن 00:00 1تا 01:00
سازه

هيات رئيسه

ساعت

كد مقاله

10:00 - 10:25

20176

عنوان مقاله

بررسي اثر امواج فراصوت بر مقاومت فشاری بتن

10:25 - 10:50

10:50 – 11:15

11:10 – 11:40

11:40 – 12:00

20190

20226

20223

20187

حاوی مواد افزودني

بررسي رفتار سیستم يکدرجه آزادی با میراگر
جرمي غیرفعال تحت بارگذاری هارمونیک

پیشنهاد نوع جديدی از بتن گازی اتوکالو شده

بررسي رفتار سیستم يکدرجه آزادی با میراگر
جرمي غیرفعال تحت بارگذاری لرزهای

کاربرد شبکه عصبي در پیش بیني مقاومت فشاری
بتن حاوی مواد افزودني

نام نويسندگان

علي حیدری ،جمال شیخ ،ندا حیدری ،کمال شیخ

سیامک گل نرگسي  ،محمد صبح خیزی

مهران قیاسي فرخ فال

حسین تقي زاده اصفهاني

علي حیدری ،ندا حیدری  ،جمال شیخ

2

برنامه ارائه مقاالت همايش ملي عمران و پژوهشهای نیازمحور

سالن 00:00 0تا 01:00
راهسازی و ترافیک

هيات رئيسه

ساعت

كد مقاله

10:00 - 10:30

20103

عنوان مقاله

نام نويسندگان

بهینه سازی عملکرد ترافیک و ايمني شبکه در پروژه های

کامران رحیم اف ،اسماعیل عرشیان ،محمدرضا

تعمیر و نگهداری با به کارگیری ابزار STARs

صداقت جم

اثرسنجي استفاده از  COORDINATIONدر تقاطع های
10:30 - 11:00

20201

متوالي با فاصله ی کم با استفاده از سیستم ( SCATSنمونه
موردی ؛ بررسي تقاطع های لشگر و بیسیم در محور خیابان

مرتضي مصطفوی نژاد ،سجاد حسین پور

ملک الشعرا بهار شهر مشهد)
تحلیل ايمني و بررسي فاصله بین رمپ های ورودی خروجي
11:00 – 11:30

20199

و مدلسازی قابلیت رفتار سرفاصله در رمپ)(مطالعه
موردی:بزرگراه کرمان

اندازه گذاری خطوط انتقال سرعت در رمپ های ورودی
11:30 – 12:00

20168

سواره رو و تقاطع جاده های حومه شهری

جواد تن زاده،مهال آتشین بار،محمد حسین باقری
نسب ساراب

محمد قبادی
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سالن 00:00 5تا 01:00

آب
هيات رئيسه

ساعت

كد مقاله

10:00 - 10:15

20126

عنوان مقاله

عملکرد هیدرولیکي قرارگیری مانع در ابتدای کانال
سرريز نوک اردکي به منظور کاهش محسوس
آشفتگي و کمک به ضريب آبگذری

10:15 - 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 11:00

20113

20116

20185

نام نويسندگان

سامان خواجه اسحاقي ،سید محمدرضا علوی مقدم،
کیوان بینا

اثر نصب کنتور هوشمند بر روند افت تراز آب

علي کوثری سیوکي ،سید محمد رضا علوی مقدم ،کیوان

زيرزمیني (مطالعه موردی :آبخوان مه والت)

بینا

تعیین تابع تقاضای آب شهری با استفاده از
الگوريتم ژنتیک (مطالعه موردی شهر سالمي)

پیش بیني مصرف آب شرب شهرمشهد با استفاده از
موجک

سیّد فريدالدين قوام هاشمي ،محمد سلطاني اصل

مرتضي پاکدل ،علي قیامي باجگیراني ،کیوان بینا

فريد جامي فر ،علیرضا تکاوندی ،محمود فغفور مغربي،
11:00 – 11:15

11:15 – 11:30

11:30 – 11:45

20196

20202

20203

بررسي پروفیل سطح آب در سرريزهای کنگره ای

کیوان بینا

مطالعه عددی خصوصیات هیدرولیکي جريان در

عباس خوشگفتار پسیخاني ،بابک امین نژاد ،حسن

سرريزهای قوسي داخل کانال

احمدی

شبیهسازی عددی حوضچه های رسوبگذار ثانويه
به کمک روش  VOFبرای مدلسازی سطح آزاد

بهزاد لک ،بهار فیروزآبادی ،حسین افشین
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برنامه ارائه مقاالت پوستری
 00:00تا 00:00
كد مقاله

عنوان مقاله

20227

مدلسازی شکست سد بر بستر خشک با استفاده از روش عددی حجم محدود

مهدی امیری دلوئي ،ابراهیم عالمتیان،حمید غفاريان جم

20229

اثر خاک بر کنترل لرزه ای سازه ها با میراگر جرمي غیر فعال

سیامک گل نرگسي

ارائه روشي در نشت يابي خطوط جمع آوری و انتقال آب با استفاده از حداقل

حمیدرضا عسگری ،محمد عطاری ،محمود فغفور مغربي

20231

20102

نام نويسندگان

فشارسنجي (مطالعه موردی  :خط جمع آوری و انتقال کورده مشهد)
همايش ملي مهندسي عمران و پژوهشهای نیاز محور

ايمان کديور ،کیوان بینا ،امیر قلي پور،

ارزيابي جذب انرژی لرزه ای و پاسخ شتاب زلزله در قابهای دو بعدی فوالدی
20107

مفصلي  4و  00طبقه مجهز به مهاربند ضربدری همگرا ،مهاربند کمانش تاب و

شهزاد عنايت ،محسن اعتمادی

مهاربند میراگر اصطکاکي
20110

20115

20129

20130

20131

طراحي بهینه سیستم سازه ای لوله در لوله در ساختمان های بلند بتن آرمه
بهینه سازی شبکه توزيع آب شهری با استفاده از الگوريتم ژنتیک (مطالعه
موردی شهر سالمي)

علي همتي ،حمید میرزاحسیني

مصطفي برزگری حاجي آباد ،عباسعلي قزل سوفلو

تحلیل غیرخطي ارتعاشات و پاسخ دينامیکي سازههای بلند در مقابل باد

ياسر مودی ،محمدرضا سهرابي

بررسي تاثیر شش مولفه ای زلزله های حوزه نزديک گسل بر پاسخ لرزه ای

سید جواد نبوی اجارستاقي  ،حسین معتقدی ،سیدتقي

خطي ساختمان

رسولي امرئي

بررسي رفتارشناسي اثر بازشوها در شکل پذيری سازه های برشي بتن مسلح
کوپله

20134

تقريب فرکانس¬های سازه بااستفاده از روش چگالي طیف توان

20138

ارزيابي عملکرد ديوارها با مصالح بنايي غیر مسلح تحت بارگذاری جانبي

20145

رفتار پل های مقاوم سازی شده با  FRPتحت انفجار

20146

شناسايي آسیب در سازه با استفاده از معادله شاخص آسیب المان

20147

بررسي پارامترهای موثر بر ظرفیت باربری شالوده های سطحي بر روی

گالويژ تیرانداز ،رضا آقاياری

سید اسحاق موسوی ،سید صادق ناصر علوی ،افشین
ايرانمنش
بهرام صفي زاده  ،احمدملکي
محمدکاظم دريجاني  ،سید صادق ناصر علوی  ،افشین
ايرانمنش
هادی جعفرنژاد ،امین قلي زاد ،مهدی دانشمند ،اکبر منصور
خیاوی
عیسي شوش پاشا ،نیما اسماعیلي نامقي
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خاکهای چنداليه دانه ای

20149

20150

20152

20153

20154

20160

20161

20172

20173

20174

20175

20179

بررسي درصد جذب آب و مقاومت بتن در برابر خوردگي های اسیدی در سازه
های آبي بوشهر(پوشش گوگردی)

جمشید سلحشور ،مرتضي همايون نسب

بررسي مکان بهینه سیستم مهار وکمربند بازويي در سازه های بلند با تکیه بر

علي اکبر پیراسته،عبداهلل حسیني دهدشتي،سیف االه

رفتار غیرخطي

کرمزاده

ارزيابي متغییرهای زمان و هزينه ی اجرای بتن خودمتراکم در مقايسه با بتن
معمولي

ارزيابي لرزهای پلهای تعريض شده مطالعه موردی پل سوم اهواز

بررسي مقاومت فشاری و خمشي نمونه های بتني حاوی الیاف شیشه در
معرض حرارت
بهینه سا زی توپولوژی به منظور بهینه کردن فرکانس طبیعي با استفاده از
روشsoft-kill BESO
بررسي آزمايشگاهي اثر قیر اصالح شده با پودر الستیک و سرباره بر روی
پارامترهای زهکشي آسفالت متخلخل
تخمین بیشترين عمق آبشستگي در اطراف پايه پل با استفاده از سیستم

ايمان هدايت ،جمشید سلحشور

ايرج رسوالن،سید عبداهلل حسیني دهدشتي،افشین
افضلينیا

صالح فیض بخش  ،امیر حمزه کیخا

ايمان منافي ،سعید شجاعي

علي نظری نسب  ،مجتبي قاسمي  ،سید مرتضي مرندی

میثم علیزاده بابکیکي ،محمد نجف زاده ،عصمت راشدی

خود سازماندهی  NF-GMDHبر مبنای الگوريتم بهینهسازی PSO
ارزيابي خصوصیات مقاومتي ،استقامت مارشال و مدول االستیسیته مخلوط
های آسفالتي متخلخل اصالح شده با پودر الستیک و سرباره آهن
اندازه گیری پارامترهای تخلخل و نفوذپذيری در آسفالت متخلخل اصالح

علي نظری نسب ،مجتبي قاسمي ،سید مرتضي مرندی

شايان شهباء  ،مجتبي قاسمي  ،سید مرتضي مرندی

شده با پلیمر  SBSو پودر سرباره فوالد
بررسي تغی یرات مدول آسفالت متخلخل اصالح شده با استفاده از پلیمر
 SBSو پودر سرباره فوالد
بررسي اثر پارامترهای ژئوتکنیکي سنگ بستر مايل بر ظرفیت باربری پيهای

شايان شهباء  ،مجتبي قاسمي  ،سید مرتضي مرندی

مرتضي دهقاني ،رسول اجل لوئیان

سطحي

20181

فیلتر کردن امواج ناشي از انفجار سطحي بر سازههای مجاور

مجتبي شیخ داراني

20183

کاربرد نانو سیلیس در بهبود مقاومت فشاری بتن پلیمری

علي حیدری ، ،ندا حیدری ،جمال شیخ ،مهدی کريمیان
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20184

مديريت هزينه قطعات پیش ساخته بتني به کمک ماده ايزوسیانات

علي حیدری و ندا حیدری وجمال شیخ

20188

پیش بیني مصرف آب شرب شهرمشهد با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

حسن غالمي ،علي قیامي باجگیراني  ،کیوان بینا

20189

20191

بررسي خنک شدن تسريعي و تدريجي بر مقاومت فشاری نمونه های بتني
حاوی الیاف شیشه در معرض حرارت زياد
مطالعه عددی دو بعدی رفتار جريان چگال پیوسته در سطح دارای شیب

صالح فیض بخش  ،امیر حمزه کیخا

فرخ عباسي  ،نادر برهمند

بسیار زياد
20192

20195

بهسازی خاک ماسه ای سست با استفاده از میکروپايل ها
کاربرد روش بدون شبکه به کمک توابع پايه ای شعاعي جهت مدل سازی
جريان آب زيرزمیني

هاشم جم ،فضل اله سلطاني ،محمدصباغ گل ،علي نصری

الهام قدرتي ،کیوان بینا

20197

برسي میزان صلبیت ديافراگم در قاب های بتن آرمه دارای ديوار برشي

محمدعلي دشتي رحمت آبادی ،محمدحسین میرزايي

20198

بهبود خواص مکانیکي روسازی های بتني خودتراکم با پوزوالن

علي باوندی ،امیر ايزدی

20200

کا ربرد توزيع های احتمال برای برازش جريان های روزانه (مطالعه موردی

جواد غفاری گوشه ،سهیل عباسي ،روح اهلل فتاحي نافچي،

حوضه زاينده رود)

عباس غفاری گوشه

بررسي الگوی جريان در اطراف مقاطع دايره ای با استفاده از روش مرز غوطه

خشنود شکری پاشا،علي رحماني فیروزجايي

20207

ور

20209

20210

20105

20208

20212

22241

بررسي چند روش  Image Fusionدر آشکارسازی تغییرات خطوط
ساحلي درياچه ارومیه
ارزيابي روش های آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلي درياچه مهارلو با
استفاده از داده های سنجش از دور
استفاده از مدل پويايي سیستم در مديريت آب شهری (مطالعه موردی :شهر
نیشابور)
معرفي شاخص های ماهواره ای خشکسالي و ارزيابي عملکرد آنها
ارائه روشي جهت جلوگیری از وقوع پديده شکست زودرس در تقويت
خمشي تیرهای بتن آرمه مسلح با استفاده از الیاف کربن و شیشه

نرجس سادات جوادپور ،روزبه شاد ،مرجان قائمي

نرجس سادات جوادپور ،روزبه شاد

الهام بني فخر ،ابراهیم عالمتیان

مهسا خدايي ،روزبه شاد ،ياسر مقصودی

حمید وارسته پور ،میالد بادران

مقايسه طراحي ساختماني بیمارستان ها در ايران و کشورهای پیشرفته

مهدی امیری دلويي  .رسول صرافان

بررسي سیستمهای نوين سقف در ورزشگاه های مسقف

سیامک گل نرگسي ،مهدی امیری دلويي ،الهام مالزاده
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20120

20225

20114

پیش بیني غلظت  CODپساب خروجي تصفیه خانه فاضالب اولنگ مشهد با استفاده

سید محمود سیدی بیرجند ،حسین علیزاده گلستاني  ،منصوره

از شبکة عصبي مصنوعي در فصول مختلف سال

ماليي

مدل سازی فرآيند تصفیه بیولوژيکي فاضالب در مخازن با جريان سری و
موازی مطالعه موردی تصفیه خانه پرکند آباد مشهد

محمد بماني نائیني ،ابراهیم عالمتیان ،امیر قلي پور

انتخاب بهترين روش درونيابي در برآورد سطح آب زيرزمیني (مطالعه

علي کوثری سیوکي ،سید محمد رضا علوی مقدم ،کیوان

موردی :آبخوان مه والت)

بینا

بررسي مباني کمي مصرف آب و تولید فاضالب واحدهای صنعتي مستقر در
20104

شهرک و نواحي صنعتي(مطالعه موردی صنايع غذايي در استان خراسان

هومن اسکناسي

رضوی)
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