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18398-12388 ساعت

39/11/4 شنبه
:هيات رئيسه

1سالن شماره

A0 جلسه

)Video Conference, Berkeley, USA(دکتر ابوالحسن آستانه اصل
Effects of Long Distance Earthquakes on Medium and Long
Span Steel Bridges
دکتر محمد احسانی
A New FRP System for Repair and Strengthening of Bridge
Piles
Dr. Adao da Fonseca
Innovative concepts in footbridges and a new technology for
the construction of multi-span long viaducts

سخنران

11398-12388

11388-11398

18398-11388

ساعت

Dr. Mario Paolo Petrangeli-Dr. Adao da Fonseca- دکتر محمد احسانی-دکتر مهدی سعيدی

کد مقاله
اصلی
4254
اصلی
4248
اصلی
4251

00

جلسه A1
سالن شماره1

شنبه 39/11/4
هيات رئيسه:

ساعت 19398-14

سخنران
Dr. Riadh Al-Mahaidi

ميالد جدیداالسالمی
شروان عطایی
عليرضا مرتضایی
علیاكبر رمضانيانپور
عليرضا جوشقانی -اميد عطائی
امير گلرو

علی كرباسی -امير كرباسی
رضا سجودیزاده

نام مقاله

Innovations in Strengthening of Concrete
Bridges using FRP Composite

ارزيابی بار نهايی پلهای طاقی سنگی راه آهن ايران

Seismic collapse safety of RC bridge pier
walls subjected to the near-fault ground
motions

کاربرد روسازی بتن متخلخل

بررسی تنش های گاست پليت شاهتير بتنی با روش
اجزای محدود در پلها

ساعت

19398-14388

14388-14314

14314 -14398

14398-14344

14344-14388

دکتر محمودرضا شيرآوندDr. Adao da Fonseca -

كد مقاله
اصلی
4245
4155
4079

4092
4224

01

ساعت

19398-14388

14388-14314

14314 -14398

14398-14344

14344-14388

جلسه A2
سالن شماره2

شنبه 39/11/4
هيات رئيسه:

ساعت 19398-14

كد مقاله
اصلی
اميررضا زراتی
مجتبی كریمایی طبرستانی
اكبر ميرزایی -محسنعلی شایانفر
علی اكبر رمضانيانپور
سيد عليرضا طباطبایی
مهيار پورلک
اميد افشاریانزاده
ریموند صوفرزاده
محمدرضا منشوری

4252
4241
4015

4184

4216

محمد خانمحمدی

سخنران

دکتر محمد زمان کبير – دکتر مهدی سعيدی

نام مقاله

تحقيق آزمايشگاهی برروی رفتار اتصاالت ستون سرستون در پايه

های پل های چند ستونی و راهکارهای بهسازی لرزه ای رفتار آنها

تاثير طوق و شرايط غيرماندگاری جريان بر پايداری
سنگچين در اطراف پايههای پل

تعيين ضابطه عرض نشيمن ایمن در پلهای دارای قوس در
پالن

BRIDGE STRUCTURAL SYSTEM SELECTION
IN URBAN AREAS – CASE STUDY OF TEHRAN
INTERCHANGES AND SADR ELEVATED
EXPRESSWAY

بررسی تحليلی تأثير استفاده از جداساز لرزهای الستيکی با هسته

سربی در ارتقای رفتار ديناميکی پل بتنی چند دهانه

01

جلسه A3
سالن شماره1

شنبه 39/11/4

هيات رئيسه:

ساعت 14328-17384

نام مقاله

دکتر علی اکبر رمضانيانپورDr. Mario Paolo Petrangeli-
سخنران

11328-11394

11394-11348

11348-17384

ساعت

كد مقاله

بررسی عملکرد پیهای نيمهعميق باکسی و راديه مرکب در

ارزيابی آسيبپذيری پايه پل بتنی در اثر عملکرد نامناسب
وصله آرماتورهای طولی تحت اثر زلزلههای حوزه نزديک

مطالعه اثر نامنظمی در پالن بر مشخصات ديناميکی يک پل
بتنی تک دهانه

ارزيابی استفاده از جداگرهای پاندولی اصطکاکی در يک پل
قوسی

11384 -11328

14348-11384

14328-14348

سيد امير موسویان حجازی
ابوالفضل اسالمی
 Salvatoreعليرضا فرهيدزاده
Salamone
منصوره نبيان
شاپور طاحونی-مرتضی سروری-
حسن آقاخانی
رضا اكبری -سعيد معدنی
شاهرخ مالک
عليرضا رهایی -حميدرضا
ابراهيمی مطلق

Determining location and estimating severity of
damage using sensitivities of principal
components of frequency response function

Nondestructive Evaluation of Corrosion in
Prestressed Strands Using Guided Ultrasonic
Waves

مهندسی پل

اصلی
4209
4125

4138

4196
4182
4189
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14328-17384 ساعت

39/11/4 شنبه

:هيات رئيسه

2سالن شماره

اصلی
4145

كد مقاله

 رضا عباسنيا-هدی خادمزاده سهی
 سيد مهدیه اسمعيلزاده-اكبر ميرزایی
سيدمحله

محمد زمان كبير
عطا حجت كاشانی

سخنران

Failure mechanism and Interfacial Stress Investigations into
the CFRP-Retrofitted RC Beams under High Cycle Fatigue
Loading
Considering
Experimental
and
Numerical
Approaches

نام مقاله

A4 جلسه

4190

فرامرز خوشنودیان
سعيد طالیی

دکتر حامد نيرومند-مهندس شاپور طاحونی

4006

 اكبر-محسنعلی شایانفر
 حميد فرجی-ميرزایی

Seismic assessment of horizontally curved skewed RC
bridges using elastic analysis

Evaluating efficiency of different responses in structural
damage detection by sensitivity-based analyses

روش های شناسايی بار متحرک در سازه پل با استفاده
از تحليل حساسيت

Damage detection of a bridge, based on a new damage
index using 2D-PCA analysis and pattern recognition
technique

تشخيص خسارت در سازه پل تحت عبور بار متحرک در
حوزه زمان

4207

عيسی-غالمرضا هوایی
رضا زارع-سالجقه
محمد جعفر كریمی

محمد خانمحمدی

4164
4072

01

ساعت

14328-14348

14348-11384

11384 -11328

11328-11394

11394-11348

11348-17384

کد مقاله
اصلی
4243
اصلی
4242
اصلی
4250
اصلی
4256

0398-18398 ساعت

39/11/4 يکشنبه

:هيات رئيسه

1سالن شماره

B0 جلسه

 دکتر اردشير ديلمی- دکتربيژن خالقی-دکترمسعود صنايعی

سخنران

Dr. Mario Paolo Petrangeli
Seismic risk evaluation for 180 bridges of the “Parks Road”
Highway ITALY
دکتر مسعود صنايعی
Finite Element Model Calibration of a Full Scale Bridge Using
Measured Frequency Response Functions
دکتر بيژن خالقی
Innovative Bridge Construction to Replace the Skagit River
Bridge
دکتر شروين ملکی
Nonlinear finite element modeling of integral abutment bridges
for seismic and gravity loading

01

ساعت

0398-3388

3388-3398

3398-18388

18388-18398

ساعت

11388-11398

11398 -11344

11344-12388

12388-12314

12314-12398

ساعت 11388-12398

نام مقاله

جلسه B1
سالن شماره1

يکشنبه 39/11/4
هيات رئيسه:

سخنران

شکل پذيری ،جذب انرژی و شکست برشی پانچ در عرشههای

دکتر مهدی سعيدی-دکتر مسعود صنايعی

كد مقاله
علی اكبر مقصودی
مهدی غفوری دستجردی

سارا مشفقی ،ابوالفضل
اسالمی ،مجدالدین
ميرمحمدحسينی
عطا حجت كاشانی
سروش اخگری
سيد مهدی احمدیان
عباس طحانی
كيانوش سامانی پور
حسن وفایی

بررسی اثر تراکم ترافيکی در آناليز ديناميکی پلها

نصب پل ها به شيوه طره متعادل و روشهای ترميم آنها

انواع آسيب های صندوقههای بتنی پيش ساخته در زمان

کامپوزيت با استفاده از ديافراگم در وسط دهانه پل

ارزيابی رفتار استاتيکی و ديناميکی پلهای ريلی

Aut-CPT and pile database-CPT data and
Pile loading test records correlation

بتن خودمتراکم مقاومت باالی دارای الياف فوالدی

4231

4205

4221
4135
4044

01

ساعت

11388-11398

11398-11344

11344 -12388

12388-12314

12314-12398

ساعت 11388-12398

نام مقاله

ارزيابی تاثير روکش بتنی در بهبود عملکرد لرزهای
وصله آرماتورهای طولی پايهی پل
بررسی لرزهای عرشهی پلهای قطعهای پسکشيده
تحت اثر مولفهی قائم زلزله با استفاده از تحليل بار
افزون

جلسه B2
سالن شماره2

يکشنبه 39/11/4
هيات رئيسه:

سخنران
شاپور طاحونی
حميد هاشملو
حسين خرازی
محمد خانمحمدی

Reliability Analysis of Pylons and Piers
System under Seismic Force in Cable
Bridge

دکتر اردشير ديلمی-دکتر اکبر اسفندياری

كد مقاله
اصلی
4114
4173

عليرضا رهایی
سيد محمد رضوی

فرزادحاتمی
زینب نبی زاده

بهينه سازی هزينههای چرخهی حيات در بهسازی پلها
با در نظر گرفتن عامل ايمنی با استفاده از برنامه ريزی
رياضی

تغيير شکل تابع زمانی پلهای طرهای متعادل

4113
4195

4212

سيد مادح پيریونسی
مهران ناصری
مهدی توكالن

01

ساعت

11388-11398

جلسه B3
سالن شماره9

يکشنبه 39/11/4
هيات رئيسه:

ساعت 11388-12398

كد مقاله

سخنران
دکتر شاهرخ مالک

دکتر خسرو قوامی -دکتر شروان عطايی

نام مقاله
Bridge Engineering in Iran- A State of the Art
Report

اصلی
4257

11344 -12388

12388-12314

تعيين مشخصات مودال پل راه آهن سجزی برای

کاربرد شبکههای دو اليه مختلط در عرشه پلهای با
دهانههای کوتاه تا متوسط

تاثير هندسه در گونهشناسی و تکنولوژی ساخت پلهای
تاريخی ايران

بررسی رفتار مکانيکی بتن های بازيافتی مسلح شده با

12314-12398

11398-11344

عليرضا قاری قرآن
امين رفيع زاده
پویا حيدری دیگهسرا
شاهرخ مالک
نيما ولی بيگ
شفق توكلی
صادق كاظمی
حسن جليلیفر

الياف فوالدی

تحريک اجباری

بررسیهای ديناميکی به وسيله آزمايش ميدانی با

4003

4061

4208

4089

01

19398-14388 ساعت

39/11/4 يکشنبه
:هيات رئيسه

1سالن شماره

نام مقاله

ساعت

B4 جلسه

سخنران

دکتر سيدشمس الدين موسوی-دکتر شهاب افحمی
كد مقاله

19398-14388

14388-14314

14344-14388

14398 -14344

14388-14398

INVESTIGATION BEHAVIOR OF FIBER
REINFORCED POLYMER (GFRP) BEAMS
ON STEEL BRIDGE DECK BY NUMERICAL
METHOD

The effect of using friction pendulum
bearing in seismic isolated curved bridges in
near strong ground motions regions

بررسی اثر کوله در پلهای منظم نزديک گسل

The Structural Investigation of Bosphorus
Suspension Bridges

(Video Conference-Edmonton, CANADA)

CSI ارائه روش بهسازی لرزه ای پلها و آموزش نرم افزار
Bridge

 پریناز آرش-فرزاد حاتمی
 سعيدغفارپور جهرمی-نيا

سپنتا نعيمی

4043
اصلی

4259

مریم صابردل ساده
محمد خانمحمدی

صادق كاظمی

4062

عليرضا رهایی
مجيد تاجيک

-

4091
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جلسه B5
سالن شماره2

يکشنبه 39/11/4
هيات رئيسه:

ساعت

19398-14388

ساعت 19398-14388

كد مقاله
اصلی
4054
4031
4110
4040

4214

سخنران
امير بهروز حامی
فریبا شادان
فرامرز خوشنودیان
محمودرضا شيراوند
پارسا پروانهرو
سيد كميل هاشمی
سيد محمدحسين شامخی
شاهرخ مالک
شاپور طاحونی -حامد شيخ زاده-
عليرضا صالحی فوادالدین
كریمی -حميدرضا كامروا

دکتر مسعود صنايعی -دکتر شاهرخ مالک
نام مقاله

Optimal excitation and sensor placement for
damage identification in bridge structures

14388-14314

نيروهای ناشی از انفجار های اتفاقی
بررسی تأثير کاربرد سيستمهای ايزوالسيون ارتعاشی پايهها و
شالودهها در رفتار لرزهای پلهای نامنظم يکپارچه دارای
پايههای با ارتفاع و سختی متفاوت

بررسی ظرفيت عرشه های متداول پل های ايران در برابر

بررسی اثر انفجار بر عرشه پل با مقطع باکس بتنی پيش تنيده

14314 -14398

14398-14344

14344-14388

طرح  EPCمقاومسازی و بهسازی لرزهای پل راه آهن رودشور
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جلسه B6
سالن شماره9

يکشنبه 39/11/4
هيات رئيسه:

ساعت 19398-14388

كد مقاله
اصلی
4132
4128

4185

4199

4111

4107

سخنران
تورج تقی خانی-آرمان مصيبی
سعيد طالیی-سعيد ترفان
مریم قره چایی-سارا لطفی
رضا اكبری -سعيد معدنی شاهرخ
مالک
عليرضا قاریقرآن
مهدی نعمتزاده -سعيد فضلی
خجير ابوالقاسم ساالری -مرتضی
نقیپور
عليرضا رهایی
علی ميرزاده قاليباف
سجاد جوادی نسب
ميثم رمضانی
اميركيوان قربانی تنها

مهندس رضا صادق دوست  -دکتر حميدرضا صبا

19398-14388

ساعت

نام مقاله
Structural Health Monitoring of Cable Stayed
Benchmark Bridge by Wireless Smart Sensor Network

14388-14314

ارزيابی عملکرد لرزهای پلهای قابی شکل فوالدی و مقايسه با
شاخصهای خرابی

االستيسيته ستونهای بتنی محصور شده با لوله فوالدی پيشتنيده

اثر تنش برشی در سطح مشترک هسته بتنی و لوله فوالدی روی مدول

پل»

گزارش آزمايش مودال و نتايج بررسی رفتار ديناميکی پل «سیوسه

Comparison of the structural dynamic parameters
using in model based structural health monitoring

14314 -14398

14398-14344

14344-14388

14388-14314

Seismic Behavior and Vibration Control of Lali CableStayed Bridge Using TMD

11

ساعت 14398-17388

نام مقاله

ارزيابی قابليت استفاده از رادار نفوذی زمين در بازرسی و نگهداری
پلها

تحليل عددی پلهای بزرگراهی در برابر مولفه قائم زلزله

بررسی شرايط اجرای سيستم زير سازه پل ملی خليج فارس؛
بندرعباس -قشم

مقايسه توزيع بار متحرک ،بين شاهتيرهای کناری و ميانی در پلها با
عرشه دوعنصری،به روش اجزای محدود و روش آييننامه ای

ساعت

14398-11388

11388-11314

11314 -11398

11398-11344

11344-17388

جلسه B7
سالن شماره1

يکشنبه 39/11/4
هيات رئيسه:

سخنران
محمد كاشانی نوین
بهرام یوسفی
محمود عامری
مجتبی نوروززاده
حسين تحقيقی
فاطمه وليخواه
فرید اسدی
ابوالفضل اسالمی
حامد ابراهيمی

بررسی عملکرد ميراگر PVDدر کاهش ارتعاشات ناشی از بار ترافيکی
در پلها

دکتر فريدون مقدس نژاد -دکتر بيژن خالقی
كد مقاله
اصلی
4226
4219

4127
4139

بهزاد فضلی نژاد
فرشاد حاتمی-فرزاد حاتمی

4229

صدیقه اخالصینيا ،عباس اشرفی،
عبداهلل حسين دهدشتی ،داوود
پورویس

17388-17314
4206

تحليل نوار محدود پلها و صفحات تاشده با تکيه گاه های ميانی

11

ساعت

14328-14348

14348-11384

ساعت 14328-17384

نام مقاله

Use of Natural and Other Non-Conventional
Materials in Construction
تبيين مکانيزم شکست برشی تيرورقهای فوالدی
Iشکل خميده در افق در داخل سيستم پل و مقايسه آن
با تيرورقهای تکی معادلسازی شده

جلسه B8
سالن شماره2

يکشنبه 39/11/4

هيات رئيسه:
سخنران
خسرو قوامی
Dorothy K. Brown
محمدمهدی علینيا
مسعود محمدزاده

دکتر امير طريقت -دکتر عليرضا قاری قرآن
كد مقاله
اصلی
4253
4202

حسين قهری صارمی
محمود حسينی

11384 -11328

4157

مقاوم سازی پل ها با استفاده از تجهيزات مستهلک
کننده انرژی

11394-11348

11348-17384

غيرمنشوری با استفاده از مدلهای کلینگر و جزئینگر

پاسخ غيرخطی پلهای بتنی با پايهی ديواری

آبشستگی موضعی پايه کناری پل

کاربرد استفاده از رديف شمع غير مستغرق در کاهش

11328-11394

كيانوش سامانیپور-حسن وفایی
بهشاد مهاجر ایروانلو
مجتبی صانعی
هومن حاجی كندی
محمد خانمحمدی
زهره باریبان فتيده

بررسی اثر تراکم ترافيکی در آناليز ديناميکی پلها

4028
4133

4090

11

ساعت

14328-14348

14348-11384

11384 -11328

11328-11394

سالن شماره9

نام مقاله

يکشنبه 39/11/4
هيات رئيسه:

ساعت 14328-17318

كد مقاله

سخنران

سعید معدنی ،رضا اکبری ،شاهرخ مالک
هادی سلطان زاده
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