
 

 دکتر امیر ربیعی فر رزومه 

 التیتحص

 ن ی واحد قزو  یعمران دانشگاه آزاد اسالم -  عمران  سانسیل •
 واحد همدان  ی دانشگاه آزاد اسالم کی ژئوتکن –عمران  سانس یل فوق •
 ز واحد تهران مرک  یدانشگاه آزاد اسالم کیژئوتکن  –عمران  ی تخصص ی دکترا •

 فعالیت  سوابق

 89 -  90سال  مشاور شورا  نی شرکت مهندس(  انیپرن  یواحد 2300  مهندس ناظر )پروژه •
 90  - 91 سال  مشاور شورا نیشرکت مهندسطراح سازه   مهندس •
 91- 94 سال طرح ابیمشاور پا نی شرکت مهندس کیطراح ژئوتکن مهندس •
 93 -  94 سال شرکت پارا سازه در کارگاه  یی اجرا  مهندس •
 93 -  94  سال ران ی ا ی شهر   یعمران و بهساز  یشرکت مادر تخصص  ییدفتر نظارت بر امور اجرا کارشناس •
 94 - 96 سال طرح ابیمشاور پا نی شرکت مهندس کیطراح ژئوتکن مهندس •
 96 -  97 سال مشاور خانه سازان  نی شرکت مهندس(  رانی پروژه بازار اناظر )  مهندس •
 97 - 98 سال ش یک  نی نگ انیمشاور آر ن یشرکت مهندسناظر )پروژه دانشگاه امام باقر )ع((   مهندس •
 تاکنون  98 سال  قرن داریشرکت سازه پاکارفرما(  یارشد نظارت )دفتر مرکز   کارشناس •

 مقاالت و کتب علمی

 ( کیژئوتکن یمهندس  انیدانشجو ژهی خاک )و ی اصالح و بهساز  •
 محدود  PLAXIS 2D  با استفاده از نرم افزار المان ی کینامیو د یکیاستات  لی کامل حل مسائل تحل مرجع  •
 GeoStudio  با استفاده از نرم افزار ی کینامیو د یکیاستات  لی کامل حل مسائل تحل مرجع  •
• The investigation of the seismic excavation effect of karim khani monument twin tunnels under near 

field earthquake  - Indian Journal of Natural Sciences 
• Modified dynamic stress concentration factor for twin tunnels using a  novel approach of FEM-

scattering  - Tunneling and Underground Space Technology 
آب و   ی مخزن نگهدار  ی مختلف آب بند  یها روش  یابیو ارز یمصارف کشاورز   تأمینبه منظور  ی مخزن خاک یمطالعه و طراح •

 مخزن  وارهید  ی دارساز یپا  مختلف یها روش
 بین المللی  های کنفرانسمقاالت ارائه شده به سمینارها و  •

 تاریخ محل کنفرانس  عنوان 

در   هایساختمانجانمایی بهینه حسگرها در توده خاک اطراف 
 های دوقلو تحت زلزله حوزه دور   مجاورت تونل

 1392 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران 



 

Seismic effect of tunnel in the saturated ambience 
on surface structures subjected to 
near field earthquake 

 1392 نوین در مهندسی   هایپژوهشدومین کنگره بین المللی 

Optimal placement of smart sensors in soil with 
considering the dug effects of twin 
tunnels on ground structures subjected to near 
field earthquake 

 1393 اولین و چهارمین کنگره بین المللی تکنولوژی های نوین 

Seismic effect of tunnel in the saturated ambience 
on surface structures subjected to 
near and far field earthquake 

 1393 زلهپنجمین کنفرانس ملی سازه و زل 

Seismic effect of tunnel in the saturated ambience 
on surface structures subjected to 
near field earthquake 

VEESD2013-wien Austria 2013 

اثر لرزه ای حفر تونل در محیط اشباع بر روی سازه های روزمینی  
 تحت زلزله حوزه دور 

 1393 دومین کنگره بین المللی سازه؛ معماری و توسعه شهری 

جانمایی بهینه حسگرها در توده خاک با در نظر گرفتن اثر حفر  
 تونل های دوقلو بر سازه های روزمینی تحت زلزله 

 کهای حوزه دور و نزدی
 1393 دومین کنگره بین المللی سازه؛ معماری و توسعه شهری 

The effect of increasing the angle of incidence of 
earthquake on tunnel in the saturated 
ambience on surface structures subjected to near 
field earthquake 

 1394 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران 

The effect of increasing the angle of earthquake 
on tunnel in saturated ambience on 
surface structures subjected to far field 
earthquake 

 1394 دومین کنگره بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی زلزله 

پایدارسازی دیواره مخزن   های روشارزیابی و تحلیل انواع 
 نگهداری آب کشاورزی در اراضی سازمان اتکا در منطقه چات 

 گنبد
 1394 اولین کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران 

The effect of increasing the angle of incidence of 
earthquake on tunnel in the saturated 
ambience on surface structures subjected to near 
and far field earthquake 

International conference on Civil 
Engineering 2016- Istanbul Turkey 

2016 



 

 دوره های آموزشی گذرانده شده 

 1393وسسه پژوهش و توسعه ارشد  م MSP پروژه   تی ری کنترل و مد یدوره آموزش •
 1392موسسه پژوهش و توسعه ارشد   ی مقدمات Plaxis  نرم افزار المان محدود  آموزش •
 1392موسسه پژوهش و توسعه ارشد    شرفتهیپ Plaxisنرم افزار المان محدود   آموزش •
 1393رشد  موسسه پژوهش و توسعه ا  کیژئوتکن  ی در مهندس Abaqusکاربرد نرم افزار  آموزش •
 1389 ر یرکبیام   یجهاد دانشگاه Etabs با استفاده از نرم افزار  یو فوالد ی بتن  ی ها ساختمان  یو طراح  لی تحل •
 1389  ر ی رکبیام  یجهاد دانشگاه Safe  در نرم افزار  یپ  یو طراح  لی تحل •
  ی ها ساختمان  ی برا 2800 چهارم استاندارد  شی را ی ها در برابر زلزله و ساختمان  ینامه طراح نییچهارم آ ش ی رایو  یآموزش دوره •

 1394 ی شهرساز   راه و مسکن و قات یتحق مرکز  متداول
 1394 ی عی سازه ها پژوهشکده سوانح طب یرفتار لرزه ا  یبررس •

 دوره های آموزشی برگزار شده

 واحد تهران جنوب تاکنون  ی دانشگاه آزاد اسالم •
 واحد اسالمشهر تاکنون  ی آزاد اسالم دانشگاه •
 1397 -  یواحد شهر ر  ی آزاد اسالم دانشگاه •
 1397 -  واحد پرند ی آزاد اسالم دانشگاه •
 1398  - ( یعیپژوهشکده سوانح طب)  یو کاربرد  ی جامع علم دانشگاه •
 1397  - آرا(  نیهوشمند سازه آرو ن یشرکت مهندس)   یو کاربرد  ی جامع علم دانشگاه •
 شهر تهران( تاکنون   یسازمان نوساز )   یو کاربرد  ی جامع علم دانشگاه •
 1398 -  (فرهنگ و هنر واحد )   یو کاربرد  ی جامع علم دانشگاه •

 عضویت در انجمن های علمی

 ساختمان استان تهران  ینظارت سازمان نظام مهندس  2  هیپا •
 ساختمان استان تهران  یاجرا سازمان نظام مهندس   2  هیپا •
 LSF  سرد نورد شده ی ها ساختمان  انجمن  •
 ران ی بتن ا انجمن  •
 ران یا  کیژئوتکن نی مهندس انجمن  •
 ران ی ا  تونل سازیتونل و  ی مهندس انجمن  •
 سازمان اتکا یو نوآور  قات یمرکز تحق  پژوهشگر •


