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 1400  ،و تجربیاتخالصه سوابق  

(Resume) 

 
 پور      تابش محمدرضا

 

 )و مدیر طرح جامع دانشگاه(   ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف  عضو هیأت علمی 

 

 ها:تخصص
 های فراساحلی و استحصال انرژی پاک از باد و دریا: امواج و مهندسی دریایی و سازهمکانیک  ❖

 ی خشکی و دریاییهامقاومسازی انواع سازهعمران: زلزله و  ❖

 

 

 66165515تلفن:            --------------همراه:              

  ایمیل:            

tabeshpour@yahoo.com           

tabeshpour@sharif.edu 

 

 

 

  

 dastnameh.ir          :و پایگاه علمی سایت

  های آموزشی، ویدئوهای درسی، خالصه کارگاهآموزشی خالصه کتابها، جزوات، آزمونها، ویدئوهای شامل:

 

 

 تحصيالت 

 

 سال تحصيلی  محل تحصيل  گرایش -رشته سوابق تحصيلی 

 1373 -1377 یف دانشگاه صنعتی شر عمران -رانمهندسی عم  کارشناسی )شاگرد ممتاز( 

 1379-1377 دانشگاه صنعتی شریف  سازه  -مهندسی عمران کارشناسی ارشد )شاگرد اول(

 دکترا )شاگرد اول(
 مهندسی عمران )سازه و زلزله(

 مهندسی مکانیک )مهندسی دریا( 
 دانشگاه صنعتی شریف 

1379-1382 

1382-1387 
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 ها هنامپايان

 
 کارشناسی:

 1377، )عمران( اي پایهخواص مکانیکی پلیمرهاي مورد استفاده در ایزوالسیون لرزه                

 کارشناسی ارشد: 

 1379، )عمران، زلزله( ، کارشناسی ارشدهاي برشیوشی جدید براي تحلیل حساسیت ارتعاشی سازه ر                

 :.الفدکترا 

 1382اي،  مقاومسازي لرزه  ها قبل و بعد ازغیرخطی سازه تحلیل                  

   : .ب دکترا 

 1386،  )مهندسی دریایی و سازه هاي فراساحلی(   سازي سکوي پایه کششی عمیق خطی و بهینه تحلیل دینامیکی غیر                     

 

 های تحقيقاتیزمينه

 

 مقاله  110      :های دریاییسازه  ❖

     مقاله 14      :ایازه های مکانیکی و سارتعاش سیستم ❖

 مقاله 16      :اد نوین )عایق صوت، عایق حرارت، عایق رطوبت(وم ❖

 مقاله  105      :هاتحلیل غیرخطی و پالستیک سازه و مقاومسازی مهندسی زلزله  ❖

 مقاله 18      :های تاریخی(های خاص )دودکش نیروگاهی، پانی بیس، سازه بلند، سازه سازه  ❖

 

 

 ت تأليفا 

 

 (dastnameh.ir)  جلد 7ه مهندسی دریا و فراساحل: حوز

 (dastnameh.irجلد ) 28حوزه مهندسی زلزله و مقاومسازی: 

 جلد   3استاتیک و مقاومت مصالح: 

 جلد  5شعر: 

 

 

 اختراعات

 

 عایق صوت و حرارت )ثبت شده(سبک ضدزلزله و نوعی پانل 

 گیر )در حال ثبت(نوعی سیستم ارتعاش
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 هانانجمعضويت در 

 
 ( 1393تا  1391یران )عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ا

 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

 انجمن مهندسی مکانیک ایران 

 انجمن مهندسی زلزله ایران 

 

 

 جوايز و افتخارات
 

 ( 1373کنکور سراسری کارشناسی )   16رتبه   . 1

 ( 1377دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی )  . 2

 ( 1379اسی ارشد ) رتبه اول دوره کارشن  . 3

 ( 1376ره دکترا ) رتبه اول دو  . 4

 تاکنون(   1383در دوره دانشجویی به دعوت سردبیر مجله )   ISIداوری ژورنالهای  . 5

 ( 1383تقدیر در ارایه سخنرانی در همایش صنایع فراساحل )  . 6

 ( 1384تقدیر در ارایه کارگاه مقاوم سازی ساختمانها با استفاده از میراگر )  . 7

 ( 1384له در همایش مقاوم سازی ) تقدیر در ارایه مقا  . 8

 ( 1384یه سخنرانی در همایش صنایع فراساحل و بازارهای جهانی، در دوره دکترا ) ا تقدیر در ار  . 9

   84-85رتبه اول دانشجوی محقق در جشنواره سراسری دانشجويان عمران سراسر کشور در سال   . 10

 تاکنون(   1384عضو بنیاد ملی نخبگان )  . 11

 ( 1385امبر اعظم ) برگزیده مسابقه شعر سال پی  . 12

 ( 1386و شعر در صدای جمهوری اسالمی ایران ) ز شکوفایی برگزیده را  . 13

 ( 87-86رتبه اول دانشجوی نمونه کشوری )  . 14

 1387رتبه اول پايان نامه در جشنواره اسرار،   . 15

 Elsevier   (2006 )در   Hottest Papersقرارگیری در فهرست  . 16

 ( 2006 مقاله منتخب در کنفرانس ریاضیات کاربردی )ترکیه،  . 17

 ( 1387)  از بنياد نخبگان ان جوانبرنده جايزه استاديار .18

 ( 1388تقدیر در اریه سخنرانی در سومین همایش صنایع فراساحل )  . 19

 1388،  حکيم سبزواری   پژوهشگر برگزيده دانشگاه  . 20

 1388کتاب برگزيده از هفتمين جشنواره دوساالنه فردوسی،   . 21

 1388ه فردوسی،  نامه برگزيده از هفتمين جشنواره دوساالن پايان  . 22

 1388گان شريف،  برگزيده ستار  . 23

 ( 1389مجله برتر، خشت )جشنواره حرکت،   . 24

 1389به وزارت علوم به عنوان پژوهشگر برگزيده دانشگاه،    معرفی . 25

 1389دانشجو: حسين ابراهيميان(،  همراه با  کتاب برتر دانشجويی )  . 26
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 ( 1391مقاله برتر )  . 27

 ( 1392مقاله برتر )  . 28

 ( 1393مقاله برتر )  . 29

 Elsevier   (2014 )در   Hottest Papersیری در فهرست قرارگ  . 30

 ( 1394مقاله برتر )  . 31

 ( 1394راهنمایی پایان نامه برتر )  . 32

 ( 1395کتاب برگزيده سال انجمن مهندسی دريايی ايران )  . 33

 ( 1397)   بيستمين همايش صنايع دريايی کتاب برگزيده   . 34

 ( 1398)   دانشکده در زمينه چاپ کتاب برگزيده    استاد  . 35

 

 

 

 س(درسی )سال شروع تدري یسوابق آموزش

 ( 1394های دریایی )دانشگاه صنعتی شریف، پیشرفته سازه عاش ارت .1

 ( 1391های فراساحلی )دانشگاه صنعتی شریف، تحلیل و طراحی سازه .2

 ( 1390تحلیل و طراحی سکوهای شناور )دانشگاه صنعتی شریف،  .3

 (. 1379مقاومت مصالح ) .4

 (. 1382دینامیک ) .5

 (. 1386ها )تحلیل غیرخطی سازه .6

 . (1381ریاضیات پیشرفته ) .7

 (. 1379های بنایی( ))سازه های با مصالح آجریای سازهطرح لرزه .8

 (. 1377بارگذاری ) .9

 (. 1379مهندسی زلزله ) .10

 (. 1379های فوالدی )طراحی سازه .11

 (. 1379های بتنی ) طراحی سازه .12

 (. 1379كاربرد كامپیوتر در مهندسی عمران ) .13
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 دروس 

 

 دکتري شدکارشناسي ار کارشناسي

 هاي دريايي ارتعاشات پيشرفته سازه ها اي سازهطرح لرزه يناميکهيدرود

 2هاي دريايي ديناميک سازه 1مهندسي زلزله پيشرفته  هيدرواستاتيک

 هاي عميقطراحي سازه هاي دريايي در آب  هاي موجوداي سازهمقاوم سازي لرزه ديناميک

 طبيعت و فيزيک   ي دررياض هاتيک سازهتحليل پالس ( 2و1هاي بتني )طراحي سازه

 ارتعاشات غيرخطي  هاديناميک سازه ( 2و1مقاومت مصالح )

 هاي دريايي بارگذاري سازه رياضي مهندسي پيشرفته  (2و1ها )تحليل سازه

 2مهندسي زلزله پيشرفته  1هاي دريايي ديناميک سازه (2و1هاي فوالدي )طراحي سازه

 هاغير خطي سازه تحليل تئوري موج  استاتيک

 ديناميک سازه پيشرفته  تحليل و طراحي سازه هاي فراساحلي هاي بنايي اي سازهطرح لرزه

 ل خاص در مهندسي زلزله ئمسا هيدروديناميک پيشرفته  مباني مهندسي زلزله 

 

 

 

 

 کارگاهی سوابق آموزشی

1. Etabs  و Sap  وSTAAD III ،MATLAB  (.1376نعتی شریف،  ص)دانشگاه 

 (.1384های دارای میراگر و مقاوم سازی سازه های موجود ) ل و طراحی سازهتحلی .2

 (. 1385)بنیاد مسکن،  2800استاندارد  .3

 (.1385های بنایی )بنیاد مسکن، ای سازهطراحی لرزه .4

 (. 1386های فوالدی )بنیاد مسکن، نکات ویژه سازه  .5

 تاكنون(. 1386های بنایی )نظام مهندسی، سازه .6

 تاكنون(.  1386ندسی، سازه )نظام مه  بارهای وارده به .7

 كرمان( 1384)های موجود سازی سازههای دارای میراگر و مقاومه آموزشی روش تحلیل و طراحی سازهكارگا .8

 تاكنون( 1385)از  ای سازه های بنایی در نظام مهندسیو طراحی لرزه 2800كارگاه آموزشی استاندارد  .9

 تاكنون( 1385ز )ا  ان پایه یک )دیوار پركننده(دوره ویژه برای مهندس .10

 تاكنون( 1385)از  ای(دوره ویژه برای مهندسان پایه یک )بارگذاری لرزه .11

 دوره ویژه برای مهندسان پایه یک )نرم افزار( .12

 (1388ساعت ضبط ویدئو،  40اموزش و  ساعت 60سازی، نوسازی مدارس استان مركزی )كارگاه مقاوم .13

 ت(ساع 20فن ترجمه ) .14

 (1395)دانشگاه صنعتی شریف،  تحلیل آماری بلند مدت امواج .15
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 های کمک آموزشیفعاليت

 برگزاری مسابقه علمی  .1

 مدل كمک آموزشی  20ساخت  .2

 هاای بر اساس مدلسازی پتنت آموزشی چند رسانهآماده .3

 ..تهیه بیش از هفتاد فیلم و انیمیشن برای آموزش دروس: مهندسی زلزله، سازه بنایی و . .4

 سازیرای كارهای آموزشی: مهندسی زلزله، بارگذاری، سازه بنایی، مقاوماسالید ب 2000تهیه بیش از  .5

 (، نظام مهندسی استان مركزیDVDساعت  40های بنایی )سازی كارگاه ویدئویی بارهای وارده به ساختمان و سازهآماده .6

 ساعت( DVD :30حلقه  10سازی )تهیه فیلم آموزشی مقاوم .7

 

 

 

 شیهای جانبی و تکميلی آموزعالتف
  

 : گروه تلگرامی دستنامه مهندسی زلزله با حضور بخش مهمی از فعاالن این حوزه .1

https://t.me/joinchat/CD7cETv1efvQEgtzaVW_Wg 

 :كانال تلگرامی دستنامه مهندسی زلزله برای انتشار بیشتر محتواهای سایت دستنامه .2

https://t.me/dastname 

 بخش مهمی از فعاالن این حوزه امی دستنامه فراساحلی با حضورگروه تلگر .3

https://t.me/joinchat/CD7cEUHJIsU_1y_f_EYCCA 

 : كانال همگانی آموزشی ویدئویی درس استاتیک .4

https://t.me/Statics_Tabeshpour 

 كانال همگانی آموزشی ویدئویی درس مبانی فراساحل  .5

https://t.me/Mabani_Farasahel 
 
 

 اجرايی علمیابق سو
 

 (1388ولین همایش مقابله با سوانح طبیعی )دبیر علمی ا .1

 ( 1392دبیر علمی پنجمین همایش ملی فراساحل ) .2

 (1392همکاري در دبیرخانه سومین همایش ملی آموزش مهندسی ) .3

 ( 1393دبیر علمی شانزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ) .4

 ( 1393دبیر علمی دومین سمینار دیوار ) .5

 ره حرکت( خشت )مجله برتر کشور در جشنوامجله  .6

 راه اندازي تاالر گفتگوي مهندسی دریا   .7

 ( 1398دبیر علمی هفتمین همایش ملی فراساحل ) .8
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 نرم افزار

 

 کاربرد عنوان  

MATLAB  نويسي برنامه 

SIMQKE هاي تصادفي زلزله توليد رکورد 

SAP ،ETABS ،SAFE ،STAAD  تحليل و طراحي سازه و پي 

BISPEC ،NONLIN درجه آزادييکهاي پاسخ سيستم 

Shake  تحليل ستون خاک 

IDARC    ها خطي سازهتحليل غير 

Seismosoft پردازش سيگنال و طيف 

Office  عمومي 

 

 

 

 

  نرم افزارهای تدوين شده

 

 کاربرد عنوان  

NonlinTlp 
خطي سکوي پايه  تحليل ديناميکي غير

 کششي تحت باد و موج تصادفي 

WaveSpec   توليد موج تصادفي 

WindSpec  توليد باد تصادفي 

CREST 
 توليد سطح آزاد دريا با موج 

 Long Crested 
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 راساحلیف  ایخالصه سوابق حرفه

 

 .1382دانشگاه صنعتی شریف، ي مناسب براي دریاي خزر، هاسكو 1

 1389(. Pony Baseکنترل و طراحی سیستم پایه و دکل حفاري ) 2

 1390ارس لیج فطراحی سیستم مهار لوله آزاد قائم در خ 3

 1392ساخت نمونه بتنی براي شبیه سازي سنگ در الیه نفتی  4

 1392اري و نفوذ گلوله در لوله چاه نفت و محیط اطراف سازي براي عملیات مشبک سازي شبیهطراحی و ساخت قالبهاي بتن 5

 1392بررسی رفتار نوعی دیوار مقاوم در برابر انفجار براي کاربرد در ساختمانها  6

 1390اي انفجارگونه  روشهاي ساده براي تحلیل سازه ها تحت بارهاي ضربه  7

 (1393تا  1391رییس کمیته فراساحلی )انجمن مهندسی دریایی ایران،   8

 (1396تا  1393مشاور )معاونت علمی فناوري ریاست جمهوري، گروه مهندسی دریا،   9

 کارگاه اموزشی فراساحلی  10

 (1394فراساحل اروند )شرکت تأسیسات دریایی، علمی مشاور مجله  11

 1399آزمایشگاه دریایی براي آموزش و پرورش  12
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 ساختمانی  ایخالصه سوابق حرفه

 

 

 1376ه فوالدی خوابگاه دانشجویی، ساز 1

 1387-1377اختمان، مهندسی مشاور، طراحی س 2

   1380عتی شریف، آیین نامه بارگذاری لرزه ای سدها، دانشگاه صن 3

 1381مجموعه ساختمان بتنی،  4

 1382ی نیروگاه های ایران، مركز تحقیقات وزارت نیرو، پذیری لرزه ای دودكش هاآسیب 5

 1382قاب آجری، دانشگاه صنعتی شریف، ای سازه های دارای میانبررسی رفتار لرزه 6

 1383خودرو، ایران خودرو، ایران  طرح تغییر و مقاومسازی یکی از سوله های بزرگ 7

 1383ی شریف، گاه صنعتآزمایش ارتعاش محیطی ساختمان مركزی مخابرات، دانش 8

 1384-1383متنوع(، تعاونی شریف،   ساختمان 40سازی پاالیشگاه تبریز )بیش از ای و مقاومآسیب پذیری لرزه 9

 1387-1385ای، فن و عمران پارس، سازی لرزهمقاوم 10

 (  1390تا  1388عامل شركت ایرساسازه شریف ) مدیر 11

 تاكنون( 1386های نظام مهندسی )مدرس دوره 12

 (1395تا  1392مشاوره در شركت بنای رسیس ) 13

 1399و  1398مشاوره و خدمات مهندسی به شركت سبز بتن آرتا  14

 1398انه( های كشور )محرم بازطراحی و مقاومسازی نمای یکی از بزرگترین ساختمان 15

 1399و  1398کیم سبزواری سازی چند طراحی سازه در دانشگاه حبازطراحی و مقاومسازی و بهینه 16

 


