خالصه سوابق ()Resume

محمدرضا تابشپور
هیأت علمی ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف

تلفن 66165515 :فکس66165563 :
ایمیل:
tabeshpour@sharif.edu
tabeshpour@yahoo.com

تحصيالت
سوابق تحصيلي

رشته  -گرايش

کارشناسي (شاگرد ممتاز)

مهندسي عمران  -عمران

دانشگاه صنعتي شريف 1373 - 1377

کارشناسي ارشد (شاگرد اول)

مهندسي عمران  -سازه

دانشگاه صنعتي شريف 1377- 1379

دکترا (شاگرد اول)

مهندسي عمران (سازه و زلزله )
مهندسي مکانیک (مهندسي دريا)

محل تحصيل

دانشگاه صنعتي شريف 1379- 1386

پايان نامه:

 .1خواص مكانيكي پليمرهاي مورد استفاده در ايزوالسيون لرزهاي پايه ،کارشناسي.1377 ،
 .2روشي جديد براي تحليل حساسيت سازههاي برشي ،کارشناسي ارشد.1379 ،
 .3تحليل ديناميكي غيرخطي و بهينه سازي سكوي پايه کششي عميق  ،دکترا.1386 ،
زمينههای تحقيقاتی

سازههای دریایی و فراساحلی
ارتعاشات کاربردی
اختراعات

سه نوع سيستم جديد جاذب ارتعاش
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سال تحصيلي

جوايز و افتخارات:
 .1رتبه  16کنکور سراسري کارشناسي ()1373
 .2دانشجوي ممتاز دوره کارشناسي ()1377
 .3رتبه اول دوره کارشناسي ارشد ()1379
 .4رتبه اول دوره دکترا ()1386
 .5داوري ژورنالهاي  ISIدر دوره دانشجویی به دعوت سردبیر مجله ( 1383تاکنون)
 .6تقدیر در ارائه سخنرانی در همایش صنایع فراساحل ()1383
 .7تقدیر در ارائه سخنرانی در همایش صنایع فراساحل و بازارهاي جهانی ،در دوره دکترا ()1384
 .8رتبه اول دانشجوي محقق در جشنواره سراسري دانشجويان عمران سراسر کشور در سال 84-85
 .9عضو بنياد ملي نخبگان ( 1384تاکنون)
 .10رتبه اول دانشجوي نمونه کشوري ()87-86
 .11قرارگیري در فهرست  Hottest Papersدر )2006( Elsevier
 .12مقاله منتخب در کنفرانس ریاضیات کاربردي (ترکیه)2006 ،
 .13برنده جايزه استادياران جوان از بنياد ملي نخبگان ()1387
 .14تقدیر در ارائه سخنرانی در سومین همایش صنایع فراساحل ()1388
 .15پژوهشگر برگزيده دانشگاه1388 ،
 .16کتاب برگزیده از هفتمین جشنواره دوساالنه فردوسی1388 ،
 .17پایاننامه برگزیده از هفتمین جشنواره دوساالنه فردوسی1388 ،
 .18برگزيده ستارگان شريف1388 ،
 .19مجله برتر دانشجویی ،خشت (جشنواره حرکت)1389 ،
 .20معرفی به وزارت علوم به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه1389 ،
 .21کتاب برتر دانشجویی (دانشجو :حسین ابراهیمیان)1389 ،
 .22مقاله برتر ()1391
 .23مقاله برتر ()1392
 .24مقاله برتر ()1393
 .25قرارگیري در فهرست  Hottest Papersدر )2014( Elsevier

عضویت در انجمنها:
انجمن مهندسي دريايي ايران (عضو هيأت مديره  1391تا )1393
انجمن آکوستيک و ارتعاشات ايران
انجمن مهندسي مكانيک ايران
انجمن مهندسي زلزله ايران
انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران
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داوري مجالت
فارسي
انگليسي
سوابق اجرايی علمی:

 .1دبير علمي ششمين همايش بينالمللي صنايع دريايي ( )1394
 .2دبير علمي شانزدهمين همايش ملي صنايع دريايي ()1393
 .3دبير علمي دومين سمينار ديوار ()1393
 .4دبير علمي پنجمين همايش ملي فراساحل ()1392
 .5همكاري در دبيرخانه سومين همايش ملي آموزش مهندسي ( )1392
سوابق آموزشی درسی (سال شروع تدريس):
 .1ارتعاش پیشرفته سازههای دریایی (دانشگاه صنعتی شریف)1394 ،
 .2تحلیل و طراحی سازههای فراساحلی (دانشگاه صنعتی شریف)1391 ،
 .3تحلیل و طراحی سکوهای شناور (دانشگاه صنعتی شریف)1390 ،
 .4مقاومت مصالح (.)1379
 .5دینامیک (.)1382
 .6تحلیل غیر خطی سازهها (.)1386
 .7ریاضیات پیشرفته (.)1381
 .8استاتیک (.)1377
خالصه سوابق حرفهای:
 .1سکوهای مناسب برای دریای خزر ،دانشگاه صنعتی شریف.1382 ،
 .2کنترل و طراحی سیستم پایه و دکل حفاری ( 1389 .)Pony Base
 .3طراحی سیستم مهار لوله آزاد قائم در خلیج فارس 1390
 .4ساخت نمونه بتنی برای شبیه سازی سنگ در الیه نفتی 1392
 .5طراحی و ساخت قالبهای بتنسازی شبیهسازی برای عملیات مشبک ک اری و نفوذ گلوله در لوله چاه نفت و محیط اطراف 1392
 .6بررسی رفتار نوعی دیوار مقاوم در برابر انفجار برای کاربرد در ساختمانها 1392
 .7روشهای ساده برای تحلیل سازهها تحت بارهای ضربهای انفجارگونه 1390
 .8رئ یس کمیته فراساحلی (انجمن مهندسی دریایی ایران 1391 ،تا )1393
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نرم افزار
عنوان

کاربرد

MATLAB

برنامهنويسي

SIMQKE

توليد رکوردهاي تصادفي زلزله

STAAD ،SAFE ،ETABS ،SAP

تحليل و طراحي سازه و پي

NONLIN ،BISPEC

پاسخ سيستمهاي يکدرجه آزادي

Shake

تحليل ستون خاک

IDARC

تحليل غيرخطي سازهها

Office

عمومي

نرم افزارهای تدوين شده
کاربرد

عنوان

تحليل ديناميکي غيرخطي سکوي پايه

NonlinTlp

کششي تحت باد و موج تصادفي

WaveSpec

توليد موج تصادفي

WindSpec

توليد باد تصادفي

CREST

توليد سطح آزاد دريا با موج
Long Crested

دروس تدوين شده برای تدريس:
کارشناسي

کارشناسي ارشد

دکتري

هيدروديناميک

ديناميک سازهها

ارتعاشات پيشرفته سازههاي دريايي

هيدرواستاتيک

رياضي مهندسي پيشرفته

طراحي سازه هاي دريايي در آبهاي عميق

ديناميک

ديناميک سازههاي دريايي 1

بارگذاري سازههاي دريايي

مباني مهندسي فراساحل تحليل و طراحي سازه هاي فراساحلي
تحليل سازهها (1و) 2

استاتيک
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مقاومت مصالح (1و)2

