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ا .عربزاده ،م .فتحی " ،بررسی عددی وارامترهای تأثیرگذار بر رفتار تیر عمیق بتن مسلح تحهت بهار اسهتاتیکی نقطهه ای" ،سهومین
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ا .عربزاده ،ا .جباری " ،بررسی عوامل موثر در حالت گسیختگی دیوارهای برشی بتنی با بازشو و مهدل ههای تئهوری آنهها" ،دومهین
کنفرانس ملی زلزله ،ایران ،قزوین ،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ،فروردین .1314

 )2ا .عربزاده ،ا .جباری " ،بررسی کاهش مقاومت در دیوار برشی مرک با ایجاد گشودگی و عوامل تاثیرگذار در ظرفیت و سختی آن"،
دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،اسفند .1314
 )1ا .عربزاده ،م .مظفرجزی " ،بررسی اثر وجود گشودگی در قسمت تحتانی دیوار بر رفتار و مقاومت برشی نهایی دیوارهای برشی بهتن
مسلح دارای گشودگی های منظم" ،همایش بین المللی معماری ،عمران و شهرسازی در هزاره سوم ،تهران ،خرداد .1314
 )1ا .عربزاده ،م .مظفرجزی" ،مقایسه تأثیر مساحت و موقعیت گشودگی بر رفتهار و ظرفیهت نههایی دیوارههای برشهی بهتن مسهلح"،
هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران ،انجمن بتن ایران ،تهران ،مهرماه .1314
 )11ا .عربزاده ،پ .طالبی کالن " ،مدلسازی عددی تیرهای عمیق بتنی مسلح وس کشیده" ،چهارمین کنفرانس ملی مصهالح و سهازه-
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 )11ا .عربزاده ،پ .طالبی کالن" ،بررسی گسیختگی جداشدگی تیرهای بتنی مسلح تقویت شده با  FRPو یك مدل تئهوری و عهددی
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 )11ا .عربزاده ،م .نظامی " ،بهینه سازی مقطع دلتا تحت اثر بارگذاری موضعی بدون خروج از مرکزیت" ،دومین همایش ملی وهژوهش-
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 )71ا .عربزاده ،ا .عمرانیان " ،بررسی رفتار تیرهای همبند فوالدی در سازههای با دیوار برشهی همبسهته تحهت بارگهذاری چرخهه ای"،
دومین کنفرانس ملی سازه و فوالد ،تهران.1311 ،
 )71ا .ایازی ،ا .عربهزاده ،م .سهلطانی محمهدی " ،تهأثیر وارامترههای مختلهف بهر رفتهار لهرزهای دیهوار برشهی مرکه طبهق مطالعهات
آزمایشگاهی" ،اولین همایش ملی سازه -زلزله -ئوتکنیك ،مازندران ،آذر .1311
 )77ا .ایازی ،ح .احمدی طالشیان ،ا .عربزاده " ،تأثیر تعداد و نحوه قرارگیری بولتها بر رفتار دیوار برشی مرک " ،ونجمهین کنگهره ملهی
مهندسی عمران ،دانشگاه فردوسی مشهد ،اردیبهشت .1311
 )73ا .عربزاده ،ه .مهان وور" ،مطالعات آزمایشگاهی اثر ورق های  CFRPبر روی مقاومت برشی تیرهای عمیق دوسرگیردار" ،ونجمین
کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشگاه فردوسی مشهد ،اردیبهشت .1311
 )74ا .عربزاده ،م .ویشوایی" ،اثر فاصله بین وانل بتنی و قاب فوالد بر رفتار دیوار برشی مرک " ،اولین کنفهرانس ملهی سهازه و فهوالد و
دومین کنفرانس کاربرد فوالدهای وراستحکام در صنعت سازه ،تهران .1311
 )71ا .عربزاده ،ا .ایازی " ،بررسی کمانش ارتجاعی صفحات فوالدی بکار رفته در دیوارهای برشی مرک با استفاده از روش رایلی-ریتز"،
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،اردیبهشت .1311
 )76ا .عربزاده ،م .میرزایی" ،ارزیابی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح ترمیم و تقویهت شهده بها ورق ههای  ،"CFRPهشهتمین
کنگره بین المللی مهندسی عمران ،دانشگاه شیراز ،اردیبهشت .1311
 )72ا .عربزاده ،م .وناهی درچه" ،وارامترهای مؤثر بر تقویت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با اسهتفاده از ورقههای  ،"FRPهشهتمین
کنگره بین المللی مهندسی عمران ،دانشگاه شیراز ،اردیبهشت .1311
 )71ا .عربزاده ،م .ورمزیاری " ،رفتار تیرورقهای با سخت کننده دلتا تحت بارهای متمرکز با خروج از مرکزیت" ،چههارمین کنگهره ملهی
مهندسی عمران ،دانشگاه تهران ،اردیبهشت .1312
 )71ا .عربزاده ،م .ورمزیاری " ،کنترل کمانش ویچشی جانبی تیرورقهای فوالدی به وسیله سخت کننده دلتها" ،چههارمین کنگهره ملهی
مهندسی عمران ،دانشگاه تهران ،اردیبهشت .1312
 )31ا .عربزاده ،م .علی اکبروور ازانی " ،مقایسه نتایج تحلیلی تیرهای عمیق تحت بارگذاری توأمان فوقانی و تحتانی"،چههارمین کنگهره
ملی مهندسی عمران ،دانشگاه تهران ،اردیبهشت .1312
 )31ا .عربزاده ،ح .همتی وورگشتی ،ا .صدری نژاد" ،مقاوم سازی قاب خمشهی فهوالدی متوسها بها بادبنهد  EBFیها شهورون" ،اولهین
کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزهای ،تبریز ،آبان .1312
 )37ا .عربزاده ،م .ورمزیاری" ،ارزیابی مقاومت ویچشی تیر ورقهای با سهخت کننهده دلتها" ،سهومین کنگهره ملهی مهندسهی عمهران،
دانشگاه تبریز ،اردیبهشت .1316
 )33م .علی اکبروور ازانی ،ا.عربزاده" ،مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی تیرهای عمیق تحت بارگذاری از وائین" ،سومین کنگره ملهی
مهندسی ایران ،تبریز ،اردیبهشت .1316
 )34م .علی اکبروور ازانی ،ا.عربزاده" ،مقایسه رفتار تیرهای عمیق تحت بارگذاری از باال و وائین" ،سومین کنگره ملی مهندسهی ایهران،
دانشگاه تبریز ،اردیبهشت .1316
 )31ح .قربان کریمی ،ا .عربزاده " ،محاسبه فرکانس طبیعی تیرهای ترکدار با استفاده از روش مکانیك شکست" ،سهومین کنگهره ملهی
مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز ،اردیبهشت .1316
 )36ا .عربزاده ،ع .خیراتی" ،اثر انفجار ناگهانی مواد منفجره متمرکز در اطهراف سهاختمانها" ،سهومین کنگهره ملهی مهندسهی عمهران،
دانشگاه تبریز ،اردیبهشت .1316

 )32ا .عربزاده ،ع .خیراتی " ،مقایسه آئین نامههای  ACIآمریکا و استاندارد  7111ایران در تحلیل دودکشهای بتنی در برابهر زلزلهه"،
هفتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده عمران ،اردیبهشت .1311
 )31س .ا .حمیدی ،ا .عربزاده " ،تقری چند جمله ای توابع بااستفاده از آنالیز تابعی و کاربرد آن در مهندسی" ،هفتمهین کنگهره بهین
المللی مهندسی عمران ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،اردیبهشت .1311
 )31ا .عربزاده ،ی .قلیوور ،ه .زمانیفکری " ،تاثیر تابیدگی هسته برشی بار بر رفتار ساختمانهای بلند بتنی تحهت اثهر نیهروی جهانبی"،
هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،اردیبهشت .1311
 )41ا .عربزاده" ،ارائه یك روش ساده و سازگار با آییننامه بتن ایران "آبا" جهت تحلیل و طراحی تیرهای عمیق بهتن مسهلح" ،دومهین
کنفرانس بینالمللی بتن و توسعه ،تهران ،ایران ،اردیبهشت .1314
 )41ا .عربزاده ،ا .مح خواه" ،محاسبه خیز تیر قرار گرفته بر روی بستر ارتجاعی به روش تجزیه" ،دومین کنگره ملی مهندسی عمهران،
تهران ،دانشگاه علم و صنعت ،اردیبهشت .1314
 )47ا .عربزاده ،م .کاهه " ،رفتار کمانشی یك وانل از تیرورق سخت شده با سخت کنند دلتا تحت اثر بار خمشی" ،دومهین کنگهره ملهی
مهندسی عمران ،تهران ،دانشگاه علم و صنعت ،اردیبهشت .1314
 )43ا .عربزاده ،م .زمانیان" ،محاسبه بار کمانشی ستونهای مایل با درنظر گرفتن اثرات وزنشهان" ،دومهین کنفهرانس سهازهههای جهدار
نازک ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،آبان .1314
 )44ا .عربزاده ،م .اسماعیلی" ،رفتار سازه لولهای مهاربندی شده در ساختمانهای بلند تحت اثر نیروی زلزله" ،ششهمین کنفهرانس بهین
المللی مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اردیبهشت .1317
 )41ا .عربزاده ،م .جاودان" ،رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح تحت اثر نیروی دینامیکی" ،چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسهی و
مهندسی زلزله ،وژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،تهران.1317 ،
 )46ا .عربزاده ،ح .فرهمند" ،تحلیل تیرهای عمیق بتن مسلح به روش اجزای محدود" ،ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمهران،
دانشگاه صنعتی اصفهان ،اردیبهشت .1317
 )42ا .عربزاده ،ا .بحرینینژاد ،ف .امیدینس " ،ویشبینی مقاومت نهایی برشی تیرهای عمیق بتن مسهلح دو سهر سهاده بها اسهتفاده از
شبکههای عصبی مصنوعی" ،ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان.1317 ،
 )41ا .عربزاده ،ی .صحرایی" ،بررسی رفتارهای تیرهای عمیق بتن مسلح دو سر ساده تحت اثر بار گسترده یکنواخت" ،اولین کنفهرانس
بین المللی بتن و توسعه ،تهران ،اردیبهشت .1311
 )41ا .عربزاده " ،رفتار تیرهای عمیق دو سر ساده بتن مسلح تحت تأثیر بار گسترده" ،اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه ،تههران،
ایران ،اردیبهشت .1311
 )11ا .عربزاده " ،کاربرد آب و مصالح محلی چابهار برای ساخت بلوکهای بتنی" ،ونجمین کنفرانس بین المللی عمران ،سازههای بتنهی
و فوالدی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،اردیبهشت .1321

کتابهای چاپ شده:
ماه یا فصل انتشار
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عنوان

ناشر

فروردین
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طراحی سازههای بتن مسلح پیشرفته

مرکز نشر دانشگاهی

فروردین

0831

نظریه و تحلیل پلهای پیش تنیده فوالدی

مرکز نشر دانشگاه تربیت مدرس

بهمن

0830

نظریه ورقها

مرکز نشر دانشگاه تربیت مدرس

بهمن

0830

نظریه پوستهها

مرکز نشر دانشگاه تربیت مدرس

-

0833

تحلیل و طراحی تیرهای عمیق بتن مسلح

مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی

طرحهای تحقیقاتی:
محل تحقیقات
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نوع تحقیقات
بررسی رفتار تیرهای عمیق تحت بار گسترده

مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی

0831

کاربرد آب و مصالح محلی چابهار جهت ساخت بتن مقاوم

مرکز تحقیقات وزارت راه و ترابری
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