
 

 عمران موسسه آموزش  مهندسید تمام گروهزندگینامه فریدون ایرانی استا
  عالی اقبال الهوري

   داراي دو فرزند– متاهل – درشهر مراغه 1324متولد 
  )1387پائیز (

  سوابق تحصیلی
  بارتبه اول در آذربایجان در تبریز 1343اخذ مدرك دیپلم ریاضی درسال  - 1
 با درجه فوق لیسانس وبا رتبه اول از 1347ل اخذ مدرك مهندسی راه وساختمان درسا - 2

 تبریزدانشگاه 
 tres ي با درجه در رشته ساختمانهاي فلز1355بهمن اخذ مدرك دکتراي مهندسی در  - 3

honorable 6 وتبریک هیات داوران از دانشگاه پاریس 

  سوابق کاري
   بعد از مدرك مهندسی وقبل از اخذ مدرك دکتري–الف 

  رخانه تراکتورسازي تبریزرئیس کارگاه پروژه کا - 1
ذوب آهن (مهندس کارگاه ،سرپرست دفتر فنی ،معاون اجرائی کمپلکس اگلومراسیون  - 2

 ) سال2اصفهان ،حدود 
 )سال2،حدود،تهرانشرکت فرانسوي آنتروپوز(مهندس محاسب وطراح ساختمانهاي فلزي  - 3
 ) ماه2پاریس،حدود ETPMشرکت فرانسوي (مهندس محاسب وطراح  - 4

  ذ مدرك دکتري بعد از اخ–ب 
                                   فنی وسرناظر پروژه کارخانه ، مسئول)سازه هاي فوالدي وبتنی( مهندس محاسب وطراح -  1    
  ) سال5/2مهندسین مشاور اینکوتک،تهران،( یمان ري س

   تاکنون ،محاسب آزاد چند پروژه1358 عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه از مهر - 2    
  برگزیده اي از مسئولیت هاي اجرائی وعلمی در دانشگاه

  )ابازگشائی دانشگاههات1358از مهر(مدیر گروه عمران - 1
 )سال3 به مدت 1365از مهر (آموزشی وپژوهشی دانشکده مهندسیمعاون  - 2
 )1377تامرداد1371از اردیبهشت (معاون عمرانی ورئیس ستاد رفاهی دانشگاه - 3
 )تا باز گشایی دانشگاهها1359از بهمن (عضو شاخه تخصصی سازه ستاد انقالب فرهنگی - 4
 عضو کمیسیون گزینش علمی اساتیدعمران در ستاد انقالب فرهنگی - 5
 عضو شوراي انتشارات دانشگاههاي فردوسی وامام رضا - 6
 عضو کمیته ارتقاو استخدام،کمیته تحصیالت تکمیلی درگروه ودانشکده - 7
 مه ریزي دانشگاهعضو شوراي برنا - 8
 ورئیس کمیته تخصصی فنی ومهندسی هیات ممیزه دانشگاه فردوسیعضو  - 9



 مسئول هماهنگی کمیته هاي تخصصی برنامه ریزي درسی دانشگاه - 10

  اهم دروس تدریس شده در دانشگاه
  )کارشناسی(روش اجراي سازه ها - 1
 )کارشناسی(تحلیل سازه ها - 2
 )کارشناسی(مقاومت مصالح - 3
 )سیکارشنا(تکنولوژي بتن  - 4
 )کارشناسی(طرح خمیري سازه ها - 5
 )کارشناسی وکارشناسی ارشد(طراحی سازه هاي فوالدي - 6
 )کارشناشی ارشد(تئوري صفحات وپوسته ها - 7
 )کارشناسی ارشد(تئوري پایداري سازه ها - 8
 )دکتري( نازكسازه هاي جدارتئوري  - 9

  اهم اقدامات پژوهشی
  ه پایان نامه کارشناسی ارشد ساز20استاد راهنماي بیش از  - 1
 " به کمک تئوري صفحاتzبررسی الپه "مجري طرح پژوهشی - 2
 "درجه گیرداري تکیه گاههاي خورجینی" مجري طرح پژوهشی - 3
 "اتصال تیرهاي فوالدي به ستون بتنی"هشی ومجري طرح پژ - 4
 "طراحی واجراي آزمایشگاه سازه سنگین دانشگاه"مجري طرح پژوهشی  - 5
 "ساله5 ژوهشی دانشگاه درقالب برنامهزشی وپبرنامه ریزي آمو"همکار اصلی طرح پژوهشی - 6
 "رداري مشهدبرنامه میان مدت عمرانی شه"مجري طرح - 7

  مقاالت در مجله هاي معتبر علمی
  وهشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسیعلمی پژمجله 
  )1369 ربها(تئوري صفحات  روش مقاطع به کمک - 1
 )1370تابستان (محاسبه تنش در تاوه هاي باتقویت طولی به روش مقاطع - 2
 )1382 ،2،شماره15سال( خودرو–ندر کنش پل یک جزء محدود براي اپیشنهاد  - 3
 )زیر چاپ(عملکرد لرزه اي دیوارهاي آجري  - 4

  مجله علمی پژوهشی امیرکبیر
تحلیل مرتبه دوم کشسان قابها با اعضاي تحت اثربارگذاري نامتقارن جانبی وبار محوري  - 1

  )1380،تابستان47سال دوازدهم،شماره (
،بهار 43سال یازدهم،شماره(جزءقوسی پیشنهادي براي تحلیل تیرها وشبکه هاي قوسی - 2

 )1379وتابستان
- سال شانزدهم،شماره ج (توانائی توابع جهش دهنده همگرا کننده درروندتحلیل غیرخطی - 3

 )1384 ،گروه مهندسی عمران،معدن،متالورژي ،زمستان 63



  شگاه علم وصنعت ایرانمجله علمی پژوهشی بین المللی علوم مهندسی دان
ره دوم ،جلددوازدهم، تابستان شما(تحلیل ارتعاش آزادپوسته ها به روش اجزاء محدود - 1

1380(  
م ،جلد سیزدهم، شماره چهار(روشی نو در تحلیل غیر خطی براساس سختی وتري پیشرو - 2

 )1381ائیز پ
 شماره دوم ،(معرفی الگوئی ازجرم متحرك به صورت یک دستگاه سه درجه آزادي - 3

 )1383جلدپانزدهم ،
  مجله علمی پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز

مهندسی عمران ،زمستان  3ّّّّ ،شماره28جلد( در اتصال خورجینیدوران- تغییرات لنگر - 1
1381(  

، مهندسی عمران، 3، شماره34جلد(دیافراگم هاي بتنی کف برانعطاف پذیري اثرنسبت جرم - 2
 )1386پائیز 

  جمهوري اسالمی ایرانمجله علمی پژوهشی مهندسی 
1-Stability of One Bay Symmetrical Frames with Non Uniform Members (Volume 1, 

Number 4, November 1988) 
2- Reinforced Concrete Columns in Torsion (Volume 6, Number 4, November 1993) 

  مجله علمی پژوهشی شریف
ظرفیت کمانش موضعی ارتجاعی اعضاي فشاري ساخته شده  تاثیر شعاع خمیدگی گوشه بر- 1     

  )زیر چاپ(از مقاطع نورد سرد
  مقاله در پنجمین کنفرانس بین المللی عمران

 )1379اردیبهشت (تحلیل پوسته ها ي تاشده منشوري به روش نوار محدود - 1
  مقاله درهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

شیشه توسط /دي مقاوم سازي شده با سیستم کامپوزیت کربن بررسی رفتار تیرهاي فوال-1      
   ANSYSنرمافزار

   تعیین اثر دیافراگم در تحلیل تیرها وشبکه هاي خمیده ي افقی فوالدي-2      
  مقاله در اولین همایش منطقه اي مهندسی زلزله و زلزله شناسی

  قاوم سازي لرزه اي سازه هااستفاده از سیستم نوین دیوارهاي برشی فوالدي در ساخت وم -1    
  ترجمه وتالیف کتب دانشگاهی

   ترجمه–الف 
  )1374انتشارات دانشگاه فردوسی (مباحث بنیادي تحلیل سازه ها - 1
 )1368انتشارات دانشگاه فردوسی (طرح ومحاسبه سازه هاي فوالدي  ،جلد اول - 2
 )1372انتشارات دانشگاه فردوسی ( حاسبه سازه هاي فوالدي، جلد دوم مطرح و - 3



  تالیف –ب 
  )1367انتشارات دانشگاه امام رضا، ( مباحث بنیادي اجراي سازه هاي فوالدي- 1    
  )1381انتشارات دانشگاه فردوسی( ضوابط طراحی-  راهنماي طراحی سازه هاي فوالدي- 2    
  )1387انتشارات دانشگاه فردوسی( فوالديطرح ومحاسبه سازه هاي)تشریحی( راهنماي- 3    
  )1390انتشارات نما( روش حاالت حدي  سازه هاي فوالدي به طراحی- 4   
   ترجمه واقتباس–ج 

انتشارات دانشگاه امام رضا (ضریب بار وضریب مقاومت فوالدي به روش  طراحی سازه هاي- 1     
1377 (  

  )1386انتشارات دانشگاه فردوسی ( طراحی ارتجاعی وخمیري سازه هاي فوالدي - 2     
  
     
  
  
  
  
 

            
 

  
  
 
  
  
 
  
 
  
 

 
  
  


