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 مشخصات فردیمشخصات فردی  --11

  ملکيملکي  ::نام خانوادگينام خانوادگي                                                  مهدی مهدی   ::نامنام

                                                                                              31013101  تاريخ تولد:تاريخ تولد:

 maleki@atr.ac.ir: : پست الکترونيکيپست الکترونيکي

 
 

  

 تحصيالت دانشگاهي تحصيالت دانشگاهي سوابق سوابق   --22

مقطع تحصيلي و مقطع تحصيلي و 

  رتبه علميرتبه علمي
  سال اخذ مدرکسال اخذ مدرک  محل تحصيلمحل تحصيل  رشته تحصيليرشته تحصيلي

  31393139  دانشگاه بوعلي سينادانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمرانمهندسي عمران  کارشناسيکارشناسي

  31313131  دانشگاه گيالندانشگاه گيالن  سازه سازه   --مهندسي عمرانمهندسي عمران  ارشدارشدکارشناسي کارشناسي 
  

  

    سوابق آموزشيسوابق آموزشي  --33

  ها :ها :همکاری آموزشي با دانشگاههمکاری آموزشي با دانشگاه  

  عضو هيأت علمي مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه4مربي پايه ، 

 های بتني و آزمايشگاه بتن در مقطع کاردانياجرای ساختمانآالت ساختماني، ماشينريس تد 

 ها ، تحليل سازه2و 3، پروژه بتن آرمه، استاتيک، مقاومت مصالح 2و  3های بتن آرمه تدريس سازه
، سازه 2و3، مهندسي پي، اصول مهندسي زلزله، ديناميک، اصول فن طراحي بنا، ايستايي 2و 3

 سازه بتني و پروژه فوالد در دوره کارشناسي فلزی،

 مدرس دانشگاه پيام نور همدان 

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان و مالير 

  سينا جهت راهنمايي و مشاوره دانشجويان کارشناسي ارشدسينا جهت راهنمايي و مشاوره دانشجويان کارشناسي ارشدهمکاری با اساتيد دانشگاه بوعليهمکاری با اساتيد دانشگاه بوعلي  

 و توسعه استاد راهنمای دانشجويان جديدالورود در مؤسسه آموزش عالي عمران 

 

   و غيردولتيو غيردولتي  ييها و مراکز دولتها و مراکز دولتسازمانسازمانهمکاری آموزشي با همکاری آموزشي با  ::  

  ها( در دانشگاه بوعلي سينا و ها( در دانشگاه بوعلي سينا و سازی سازهسازی سازههمکاری جهت برگزاری همايش )پديده زلزله و مقاومهمکاری جهت برگزاری همايش )پديده زلزله و مقاوم

  دريافت لوح تقدير از طرف رياست محترم دانشگاه بوعلي سينادريافت لوح تقدير از طرف رياست محترم دانشگاه بوعلي سينا

  ان استان همدانان استان همدانهای ارتقای پايه در سازمان نظام مهندسي ساختمهای ارتقای پايه در سازمان نظام مهندسي ساختممدرس دورهمدرس دوره  

  

  

 



  ييشناسنامه علمشناسنامه علم

  و اجراييو اجرايي، پژوهشي ، پژوهشي ييآموزشآموزش

  5959//6060//3311  ::تاريختاريخ
  مهدی ملکيمهدی ملکي  نام و نام خانوادگي:نام و نام خانوادگي:

  

 

 

 

 پژوهشيپژوهشي  سوابقسوابق  --44
  

  مقاله علميمقاله علمي  

، نتهرا های حافظ و طالقاني شهرارزيابي کمي وکيفي آسيب پذيری پل فلزی تقاطع خيابان  
  3131 ،دانشگاه بوعلي سينا ،سازیهمايش ملي مقاوم

کنگره  هشتمين  ،ناپذيرکمانش هایهای مهاربندی شده با المانقاب برآورد ومقايسه ضرايب رفتار  
  3133، دانشگاه شيراز ،المللي مهندسي عمرانبين

المللي مهندسي کنگره بينهشتمين موجود،  های فوالدیای پايه پللرزه پذيریبارزيابي آسي 

 3133، دانشگاه شيراز ،عمران

های جديد ای افقاولين همايش منطقه ،رشي فوالدیپاسخ ديوارب ابعاد و مکان بازشو در بررسي اثر 

 3153، دانشگاه آزاد واحد همدان،ندسي عمراندرمه

چهارمين کنگره بين  ،های پليمری درتقويت دال بتن آرمه تحت انفجارکامپوزيت ارزيابي عددی اثر 

 3153، وزارت راه و شهرسازی، المللي بتن وتوسعه

، ها، دوفصلنامه مؤسسه عمران و توسعهای سازهپذيری لرزههای ديناميکي آسيببررسي روش  

3151  
 ، کنگره بين المللي مهندسي عمران،تقويت دال بتن آرمه تحت ضربه ارزيابي عددی اثر پليمرها در 

 3154دانشگاه تبريز، 

دانشگاه فردوسي  لي مهندسي عمران،کنگره مها، ای سازهپذيری لرزهآسيب هایشاخصبررسي  

 3159مشهد، 

  

 اجرايياجرايي  سوابقسوابق  --55

  عضو بسيج اساتيد استان همدانعضو بسيج اساتيد استان همدان  

  سيج مهندسين استان همدانسيج مهندسين استان همدانعضو بعضو ب  

های مسکن مهر های مسکن مهر در خصوص نظارت پروژهدر خصوص نظارت پروژههمکاری با بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان همکاری با بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان   

  شاهد در سطح استانشاهد در سطح استان

  سازسازهای خيرين مدرسههای خيرين مدرسههمکاری با اداره کل نوسازی مدارس استان همدان در خصوص طراحي پروژههمکاری با اداره کل نوسازی مدارس استان همدان در خصوص طراحي پروژه  

  مسئول کنترل سازه سازمان نظام مهندسي استان همدانمسئول کنترل سازه سازمان نظام مهندسي استان همدان  

  های نوين ساختماني استانداری همدانهای نوين ساختماني استانداری همدانعضو کميته مصالح و فناوریعضو کميته مصالح و فناوری  

ها در همايش ملي ها در همايش ملي ای سازهای سازهپذيری لرزهپذيری لرزههای ارزيابي آسيبهای ارزيابي آسيببرگزاری کارگاه تحت عنوان بررسي روشبرگزاری کارگاه تحت عنوان بررسي روش  

  31313131سازی، دانشگاه بوعلي سينا همدان، سازی، دانشگاه بوعلي سينا همدان، مقاوممقاوم

 


