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موضوع پایان نامه :ارزیابی سختی خمشی رادیه بر سهم باربري شمع در سيستم هاي پی گسترده ـ شمع

 دکتري مهندسی عمران-ژئوتكنيک ()3181-3193
موضوع رساله :بررسی نظري و تجربی رفتار بار -نشست ستون هاي سنگی غير مسلح و مسلح شده با ژئوسنستيكها
 -3سوابق آموزشي
 -3هيات علمی تمام وقت گروه مهندسی عمران -دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس از سال 3181تا کنون
 -1استاد مدعو مقطع کارشناسی -گروه مهندسی عمران-دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب سال 3183
 -1استاد مدعو مقطع کارشناسی -گروه مهندسی عمران-دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز سال 3191-3193
 -1استاد مدعو مقطع کارشناسی ارشد -گروه مهندسی عمران-دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز سال 3191
 -3استاد مدعو  -مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر سال 3191
 -4مسئوليتهای اجرايي و علمي در دانشگاه
 -3مسئول انجمن مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس  3181-تا 3191
 -1دبير علمی همایش فن آوري هاي نوین در عمران  31خرداد  -3188دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس
 -1سرپرست تيم بتن دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس3188 -
 -1مسئول آزمایشگاه هاي گروه عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس –  – 3189تا کنون
 -3عضو شوراي پژوهشی دانشكده مهندسی 3193 -تا 3191
 -1عضو کميته تخصصی فنی واحد شهر قدس -از سال  3188تا 3191
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 -1مدیر گروه هاي مهندسی عمران -دانشگاه آزاد اسالمی شهرقدس -از سال  3191تا 3191
 -8عضو شوراي پژوهشی دانشكده مهندسی 3191 -تا کنون
 -9سرپرست تيم هاي دانشجویی واحد هاي غرب استان تهران (شهرقدس ،مالرد و صفادشت) 3191-تا کنون
 -31عضو کميته تجهيزات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس 3191-تا کنون
 -5دروس تدريس شده در دانشگاه
شماره

درس

دانشگاه

مقطع

سال

3

مكانيک خاک

شهرقدس

کارشناسی -مهندسی عمران

از 3181

1

مهندسی پی

شهرقدس

کارشناسی -مهندسی عمران

از 3181

1

استاتيک

شهرقدس

کارشناسی -مهندسی عمران

3181

1

مقاومت مصالح I

شهرقدس

کارشناسی -مهندسی عمران

از 3181

3

آزمایشگاه مكانيک خاک

شهرقدس

کارشناسی -مهندسی عمران

از 3189

1

روش هاي اجرایی ساختمان

شهرقدس

کارشناسی -مهندسی عمران

از 3191

1

ژئوتكنيک دریایی

تهران مرکز

کارشناسی ارشد -مهندسی عمران

از3191

8

خاک مسلح

شهرقدس/
اسالمشهر

کارشناسی ارشد -مهندسی عمران

از3191

9

بهسازي خاک

اسالمشهر

کارشناسی ارشد -مهندسی عمران

از3191

31

خاک پيشرفته

شهرقدس

کارشناسی ارشد -مهندسی عمران

از3191

33

سمينار و روش تحقيق

شهرقدس

کارشناسی ارشد -مهندسی عمران

از3193

31

پروژه تخصصی

شهرقدس

کارشناسی -مهندسی عمران

از 3188

31

کارآموزي

شهرقدس

کارشناسی -مهندسی عمران

از 3189

 -6هدايت پايان نامه های تحصيالت تکميلي
پايان نامه های هدايت شده

مقطع

تعداد

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

9

استاد مشاور

کارشناسی ارشد

3

استاد راهنما

دکتري

1

استاد مشاور

دکتري

1

 -7جزوات درسي تهيه شده
 مكانيک خاک مهندسی پی مقاومت مصالح I مكانيک خاک پيشرفته خاک مسلح -8افتخارات علمي
 -3دارنده لوح تقدیر به عنوان مقاله برگزیده در پانل سازه در اولين همایش بين المللی سبک سازي ساختمان سال
3181
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 -1نفر اول دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد با معدل  38/81ميان ورودي هاي سال  3181دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکز
 -1تنها نفر پذیرش شده در مقطع دکتري بدون کنكور دانشگاه آزاد اسالمی 3181
 -1برنده جایزه بين المللی بهترین عكس ژئوتكنيک سال  1118-1119از طرف سایت تخصصی
 -www.geoengineer.orgیونان
 -5پژوهشگر برتر سال  3191دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس
 -6استاد نمونه دانشكده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس سال 3198
 -9کتاب
 -3تاليف کتاب "طراحی و روش هاي اجراي ستون هاي سنگی" -مولف -3:دکتر محمود قضاوي  -1مهنـدس جـواد
نظري افشار -ناشر :دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدین طوسی ( .3188 -تجدید چاپ )3191
 -11عضويت
تحريريه يا تدوين يا کارشناسي
"مشخصات فنی عمومی راه"(تجدید نظر دوم)  -نشریه شماره- 313معاونت برنامـه ریـزي و نظـارت راهبـردي
رئيس جمهور3191-
"فهرست بهاي راه ،راه آهن و باند و فرودگاه  "3193سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور3193-
داوری
-3
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-8
-9
-31
-33

داوري  1طرح پژوهشی -دهمين جشنواره علمی نظم و امنيت ناجا ( حوزه طرح هاي تخقيقاتی صـنعتی) -
تهران3191-
مقاالت پانزدهمين کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور -دانشگاه اروميه3191 -
مقاالت اولين کنفرانس ملّی مكانيک خاک و مهندسی پی دانشكده مهندسی عمـران ،دانشـگاه تربيـت دبيـر
شهيد رجایی تهران -آذرماه 3191
داوري دومين دوره مسابقات کشوري دیوار خاک مسلح -دانشـگاه تربيـت دبيـر شـهيد رجـایی-اردیبهشـت
3193
داوري سومين دوره مسابقات کشوري دیوار خـاک مسـلح -دانشـگاه صـنعتی خواجـه نصـيرالدین طوسـی-
اردیبهشت 3191
داور مجله علمی پژوهشی نشریه زمين شناسی مهندسی
داور فصلنامه علمی پژوهشی اساس
داور مجله International Journal of Civil Engineering
داور مجله Geomechanics and Engineering, An International Journal
داور مجله Geotechnical Testing Journal
داور مجله Journal of Scientia Iranica
3

انجمن های علمي
 -3عضو انجمن ژئوتكنيک ایران
 -1دبير کميته تخصصی ژئوسنتتيک -انجمن ژئوتكنيک ایران – از 3191
 -1مسئول واحد آموزش کميته تخصصی ژئوسنتتيک -انجمن ژئوتكنيک ایران – از 3191
کارگروه
 -3عضو کارگروه مخاطرات زلزله ،لغزش الیه هاي زمين ،ابنيه ،ساختمان و شهرسازي اسـتان تهـران -سـازمان
مدیریت بحران کشور و مرکز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي -از 3191تا کنون
 -11راه اندازی آزمايشگاه و طراحي و ساخت ابزار مهندسي
 -1تجهيز و راه اندازی آزمايشگاه مکانيک خاک دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرقدس1389 -
 -2طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز پي ،آزمايشگاه مکانيک خاک دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرقدس.1389 -
الزم بذکر است این دستگاه تنها دستگاه موجود در دانشگاه آزاد اسالمی می باشد و قابليت مدلسازي فيزیكی مدلهاي ژئـوتكنيكی بـا
مقياس بزرگ با وزن نمونه خاک  1111کيلوگرم می باشد .این دستگاه در سال  3191براي انجام تحقيق مقطع دکتري به لحاظ ابزار
دقيق ارتقا یافت.
 -3طراحي و ساخت قالب های مخصوص دستگاه  3محوری و طراحي و ساخت ابزار های مخصوص نمونه سازی در دستتگاه
شبيه ساز پي

 -12طرح های پژوهشي انجام شده
 -3مجري طرح پژوهشی "بررسی عددي تاثير نيروي دیناميكی بر ظرفيت باربري پی هاي سطحی" در دانشگاه
شهر قدس سال 3188
 -1مجري طرح پژوهشی "بررسی آزمایشگاهی مقاومت برشی خاک ریز دانه مسلح شده با ستون هاي
ماسه اي" در دانشگاه شهر قدس سال 3193
 -13سمينار و سخنراني های علمي
 -3سخنران سمينار علمی  :آیين نامه  1811ایران در مورخ  -88/31/1در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس-
برگزار کننده سمينار  :معاونت پژوهش دانشگاه
 -1سخنران همایش روش هاي نوین در علم عمران  :در مورخ  -91/1/13در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس-
برگزار کننده همایش  :بسيج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس
 -1سخنران کارگاه آموزشی :اصول و مبانی گودبرداري -93/8/13 :فرمانداري شهر قدس
 -1سخنران سمينار تخصصی دیوار خاک مسلح -91/8/11 -انجمن ژئوتكنيک ایران
 -3سخنرانی کارگاه تخصصی :سازه هاي خاک مسلح :نكات فنی و اجرایی معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی -مهر
ماه 3191
 -1سخنرانی کارگاه تخصصی :دیوارهاي حایل سنگی و بتنی :نكات فنی و اجرایی معاونت عمرانی دانشگاه آزاد
اسالمی -آبان ماه 3191
 -1سخنرانی کارگاه تخصصی :طراحی اجرا و نگهداري دیوارهاي حایل :مرکز آموزش راه آهن 11-11 -شهریور
3198
4

 -14توانايي فردی
 -3نرم افزار مهندسی (ژئوتكنيک)  Plaxisو  Flacو  Slideو  MSEWو  RESSAو Settle 1D
 -1طراحی و اجراي تخصصی سازه هاي خاک مسلح (دیوار -MSEWشيب -RSSبستر)
 -1طراحی تخصصی سيستم هاي آب بندي با استفاده از روشهاي نوین
 -1طراحی تخصصی روش بهسازي خاک به روش ستون سنگی
 -3طراحی و بررسی مطالعات ژئوتكنيک تخصصی در پروژه هاي بزرگ( خطی :راه و راه آهن و سطحی :پاالیشـگاه و
نيروگاه و کارخانجات) با رویكرد مهندسی ارزش به منظور کاهش هزینه ها
 -1مشاوره و طراحی و اجراي روشهاي بهسازي خاک زیر مخازن نفتی و پاالیشگاه و بنادر با استفاده از روشهاي نوین
بهسازي و ترکيب با ژئوسنتتيک ها
 -1مشاوره و طراحی تخصصی و اجراي روشهاي بهسازي با روشهاي نوین مصالح Geosynthetics
 -15ليست مقاالت علمي
کنفرانس های داخلي و خارجي
-1

-2

-3

-4

-5

-6
-7

نظري افشار ،جواد و وثوقی فر ،حميد رضا" استفاده از سيستم مهاربندي  UBFبراي کاهش وزن سازه هاي
فلزي" مجموعه مقاالت اولين همایش بين المللی سبک سازي ساختمان ،دانشكده فنی دانشگاه قم،
(3181روي )CD
نظري افشار ،جواد و عبداللهی ،رضا و وثوقی فر ،حميد رضا" استفاده از ستون هاي سنگی براي کاهش
نشست هاي شالوده هاي سطحی" اولين همایش بين المللی مقاوم سازي لرزه اي ،سالن همایش هاي صدا و
سيما-تهران(3183،روي )CD
عبداللهی ،رضا و نظري افشار ،جواد و وثوقی فر ،حميد رضا" کاربرد و روشهاي اجراي ستون هاي سنگی براي
تثبيت شالوده هاي سطحی بر روي زمين هاي سست" اولين همایش بين المللی مقاوم سازي لرزه اي ،سالن
همایش هاي صدا و سيما-تهران(3183،روي )CD
نظري افشار ،جواد و کالنتري ،فرزین و همتی ،خشایار و قربانی ،علی" ارزیابی سختی خمشی رادیه بر سهم
باربري شمع و کنترل نشست هاي کلی و تفاضلی رادیه در پی هاي شمع – رادیه" چهارمين کنگره ملی
عمران ،دانشكده فنی دانشگاه تهران(3181،روي )CD
همتی ،خشایار و کالنتري ،فرزین و نظري افشار ،جواد و قربانی ،علی" بررسی تاثير مشخصات هندسی شمع
ها بر روي ميزان نشست کل سيستم پی ـ شمع" چهارمين کنگره ملی عمران ،دانشكده فنی دانشگاه
تهران(3181،روي )CD
قضاوي ،محمود ونظري افشار ،جواد " روش تحليل مقاوم سازي پی در خاک چسبنده با استفاده از ستون
سنگی" همایش ملی مقاوم سازي ایران ،دانشگاه یزد(3181 ،روي )CD
قضاوي ،محمود و نظري افشار ،جواد" افزایش ظرفيت باربري لرزه اي پی احداث شده در خاک هاي چسبنده
با استفاده از ستون سنگی" سومين کنفرانس ملی و اولين کنفرانس بين المللی مقاوم سازي،
تبریز(3181،روي )CD
8Nazari afshar, Javad. Ghazavi, Mahmoud. Hemmati, Khashayar." Analytical Method

for
Seismic Bearing Capacity of Stone-Column Reinforced Shallow Foundations" Fifth
5

international conference on recent advances in geotechnical earthquake engineering and soil
dynamics and symposium in honor of professor I. M. IDRISS SAN DIEGO, CA – May 11-19,
)1131(on CD

 -9نظري افشار ،جواد وقضاوي ،محمود " بررسی عددي تاثير نيروي دیناميكی برظرفيت باربري پی هاي
سطحی" ششمين کنـگره ملی مهنـدسی عمـران ،دانشگاه سمنان(3191 ،روي )CD
11- Ghazavi, M. and Nazari Afshar, J."Improving the bearing capacity of soft soil beds by

using of stone columns" 1th National Congress on Civil Engineering, 1-8 May 1131
University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
Nazari afshar, Javad. " Numerical Investigation of Dynamic Load-Settlement Behaviour of
Stone-Columns Reinforced Shallow Foundations" sixth international conference on
Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran – May, 31-38, 1133(on CD).
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-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-21

11-

نظري افشار ،جواد " بررسی آزمایشگاهی تاثير ستون ماسه اي بر افزایش مقاومت برشی خاک ریزدانه"
پنجمين کنفرانس بين المللی مدیریت جامع بحرانهاي طبيعی(.)INDM-1131
عاطفی نيک ،محسن و نظري افشار ،جواد " مطالعه تاثير پارامترهاي موثر در ظرفيت باربري و نشست
ستونهاي سنگی" اولين کنفرانس ملّی مكانيک خاک و مهندسی پی دانشكده مهندسی عمران ،دانشگاه تربيت
دبير شهيد رجایی تهران 31و  31آذرماه.3191
عاطفی نيک ،محسن و نظري افشار ،جواد " مطالعه عددي بهسازي زمين هاي سست با استفاده از ستون
سنگی و بالنكت" اولين کنفرانس ملّی مكانيک خاک و مهندسی پی دانشكده مهندسی عمران ،دانشگاه تربيت
دبير شهيد رجایی تهران 31و  31آذرماه.3191
نظري افشار ،جواد و کسایی ،سيدصدرا و صميعی ،اميرعباس " بررسی عملكرد و عمق تراکم غلطک کوبشی
مربعی در ساختگاه ها و خاک هاي مختلف" اولين کنفرانس ملّی مكانيک خاک و مهندسی پی دانشكده
مهندسی عمران ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی تهران 31و  31آذرماه.3191
محمودي مهریزي ،محمدعماد و دقيقی ،یونس و نظري افشار ،جواد" مروري بر استفاده از مهارهاي مارپيچ
) (Helical anchorدر پایدارسازي دیواره ها " دومين کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه هاي
عمرانی ،سمنان  1خرداد .3191
محمودي مهریزي ،محمدعماد و دقيقی ،یونس و نظري افشار ،جواد" مروري بر استفاده از اعضاي مارپيچ
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