


استخچهيتار شده تشکيل زير مختلف هاي دوره از حاضر پژوهشي و علمي .مجله
اول سال: دوره سال۱۳۴۷از عنوان, ۱۳۶۸تا علمينشر:تحت فنيه تهرانيتکنيپليو ک
دوم سال: دوره عنوان, ۱۳۸۷تاسال۱۳۶۸از علمينشر:تحت بـرقبايپژوهش_يه مهندسـي بـرق(عنـاوين , مهندسـي

پزشکيمهندس مهندسیي مکانيـک) کامپيوترو سـازيوهوافـضا, صـنايع, مکانيـک(مهندسي عمـران) کـشتي مهندسـي
شيمي) متالورژيومعدن, عمران( کاربردي) نساجيوپليمر, شيمي(مهندسي و پايه )شيميوفيزيک, رياضي(علوم

سوم سال: دوره :عنوان۵تحت۱۳۸۸از
کبياميکمکانيمهندس- سازي, هوافضا, نيکمکا(رير مختلفوکشتي آالت ماشين و فلزي هاي )سازه
محيمهندس- و زيعمران اميط کبيست بتني, عمران(رير هاي مواد, خاک,سازه و زيستسنگ محيط ) و

- Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, Simulation &Control  
- Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering
- Amirkabir International Journal of Chemical, Polymer and Material Science &Technology

پذيرشمقاالت نحوه
رشته پژوهشگران و استادان تحقيقات نتايج اميركبير پژوهشي ـ علمي پايهنشريه علوم و مهندسي مختلف منتشرمرتبطهاي را

. كندمي
مي تهيه مقاله نشريه اين براي كه محققاني كليه مياز درخواست آيينكنند مفاد دقيق رعايت ضمن علميشود نشريه نگارش نامه

اميركبير پژوهشي درـ را خود مقاالت فايل، نسخه حداكثر(Wordيک ميان در خط سايت)صفحه٢٠يك طريق از
omc.journaltau.wwwدارند پذيرد. ارسال مي انگليسي مقاالت فقط التين مجالت و فارسي مقاالت فقط فارسي .مجالت

مي ارزشيابي ذيصالح داوران توسط مقاالت ياكليه و حذف پذيرش، عدم پذيرش، در اميركبير پژوهشي ـ علمي نشريه و شوند
است آزاد چاپ براي مقاالت كردن . كوتاه

انتش جهت مقاالتي ميفقط قرار بررسي مورد اميركبير پژوهشي ـ علمي نشريه در نشرياتار در قبالً كه پژوهشيگيرند و علمي
باشند نرسيده چاپ به .ديگر

آدرس با يا مراجعه سايت به نشريه تماسبا گونه هر نماييدcom.journaltau@Infoالکترونيکيپستجهت . تماسحاصل
نوشته مسئول مقاالت نيستنويسندگان تحريريه هيأت اعضاي نظر لزوماً آنان نظريات و آراء و هستند خود نظرات و .ها

فارسيآئين و انگليسي زبان دو به مقاالت نگارش است(Template)نامه موجود سايت   . در
اميركبير پژوهشي ـ علمي نشريه
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تحريهاعضاء زيستهيريـأت محيط و عمران مهندسي پژوهشي علمي کبيرنشريه :امير

بازپروفسور-۱ حسن مهندس(اريمحمد دانشکده صنعتياستاد و علم دانشگاه )عمران
رضاپروفسور-۲ مهندس(ييبهرام دانشکده اميرکبيرياستاد صنعتي دانشگاه )معدن
رمضانيعلپروفسور-۳ مهندساستاد(انپورياکبر اميرکبيريدانشکده صنعتي دانشگاه زيست محيط و )عمران
رهايیپروفسور-۴ رضا اميرکبيراستاد(علی صنعتی دانشگاه زيست محيط و عمران مهندسی )دانشکده
زراتی-۵ رضا امير اميرکبير(پروفسور صنعتی دانشگاه زيست محيط و عمران مهندسی دانشکده )استاد
سبطپروفسور-۶ حسن مهندساست(محمد دانشکده اميرکبيرياد صنعتي دانشگاه زيست محيط و )عمران
شمساپروفسور-۷ مهندس(ييابوالفضل دانشکده صنعتيياستاد دانشگاه زيست محيط و )فيشرعمران
صبوريسعپروفسور-۸ مهندس(يد دانشکده دانشگاهياستاد طوسیعمران الدين نصير )خواجه
عامرپروفسور-۹ مهندس(يمحمود دانشکده صنعتعمرانياستاد و علم )دانشگاه

نياپروفسور-۱۰ علی مهدی مهندس(محمد دانشکده اميرکبيرياستاد صنعتي دانشگاه زيست محيط و )عمران
فهپروفسور-۱۱ مهندس(فريمياحمد دانشکده اميرکبيرياستاد صنعتي دانشگاه زيست محيط و )عمران
دا(يکاظمتقیمحمدپروفسور-۱۲ مهندساستاد دانشگاهينشکده شريفعمران )صنعتی



فهرستمطالب
ويکمسال/عمرانمهندسی/ميركبيرا ۱۳۸۸تابستان/ ۱شماره / چهل

مقاله صفحهنويسندگانعنوان شماره

ساختمان در بام پشت ميراگر قاب رفتار هايبررسي زلزله تحت شده مهاربندي هاي
دور نزديکو حوزة

آبادي يحيي اکبر علي
زهرائي مهدي سيد

۱

اض تأثير لرزهارزيابي رفتار در مقاومت فوالديافه خمشي قابهاي اي
نيكنام احمد

هاشمي راضيه
۱۳

شكل تغيير ارتفاعبررسي به مسلح خاک ديوار لرزهمتر١٧پذيري شرايط ايدر
فخاريان کاظم

قدرتيان الدين حسام سيد
۲۳

فضا در بشري گروهي هاي فعاليت ريزي برنامه و مدلسازي براي نوين –روشي
انزم

نژاد وفائي رضا علي
شيخ آل اصغر علي
ملک محمدرضا

شاد روزبه
نشاط مهدي

۳۵

هي هاي چرخه كاهنده رفتار سازهسبررسي خطي غير استاتيكي تحليل در ترزيس
متوسط پذيري شكل با آرمه بتن هاي

اميري قدرتي غالمرضا
محبي بنيامين

جمناني حميدي حامد
۴۵

پا لولهتحليل اعضاي ديناميکيرامتريکرفتارغيرخطي جانبي بار تحت شکل اي
بهاري رضا محمد

رحيمي زاده مهدي بابك
۵۵

شمعهاي نوک کامل باربري ظرفيت ايجاد براي مطمئن عددی فاصله تعيين
رس روي بر ماسه شرايط در اي اليه خاکهاي در درجاريز

احمدي مهدي محمد
خبازيان مجيد

۶۵

ب و روشتحليل ايرانيررسي کارفرمايان ديدگاه از پروژه اجراي هاي
سبط حسن محمد
گلباباپور وحيد

۷۵

تکيه انواع برروي ارتوتروپيک صفحات بهکمانشموضعي االستيک داخلي - گاه

اسپالين محدود روشنوار
جنتي ايمان

ازهري مجتبي
۸۳

ماسه خاكهاي شيميااصالح تزريق از استفاده با كربناته ييای
حسنلوراد محمود
زاده صالح حسين
نظری حبيبشاه

۹۵

پليمري متخلخل آسفالت دائم شکل تغيير ارزيابي
حسامي ابراهيم
خدايي علي

مقدس نژادفريدون
۱۰۵


