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 معتبر داخلی و خارجیمقاله در مجالت علمی  35انتشار بیش از  -

 های داخلی و بین المللیمقاله در کنفرانس 60انتشار بیش از  -

 ها و کنفرانس های ملی و بین المللیمقاله علمی و پژوهشی در مجالت، همایش 100داوری بیش از  -

 پایان نامه کارشناسی ارشد 50راهنمایی و مشاوره بیش از  -

 ان نامه در مقطع دکتریپای 10راهنمایی و مشاوره بیش از  -

 جلد 10تالیف و ترجمه کتاب: بیش از  -

 زمینه: در هایی پروژه اجرای

  خاکی –سازه های مرکب فلزی 

 سازه های فضایی 

 اتصاالت سازه های فوالدی 

 علمی: مجامع در عضویت

 انجمن مهندسین عمران ایران 

 انجمن بتن امریکا 

 انجمن مهندسین راه و ساختمان کانادا 

 و علمی سوابق

 پژوهشی

 کتابها: عناوین

- Fundamental finite element analysis and application ( ترجمه( )ناشر: دانشگاه علم

 ، محمدعلی برخورداری(1393و صنعت ایران، سال انتشار: 

 شده چاپ کتب

 کتابها عناوین و



مرجع عمران )پاسخ های تشریحی کنکور های سراسری کارشناسی ارشد مهندسی عمران( )ناشر: سیمای  -

 حامد ، استخروئیه رضایی حجت ، محمدنژاد حمید ، شعار شعاری سیدمحمد ،1387سال انتشار: دانش، 

 حسین , واعظی شهین, برخورداری محمدعلی , جذبی بتول ، نادرپور درمحمدنا ، خانی رستم مفتخری

 ( جباری ابراهیم , غیاثیان

ها )گسترده، طراحی دال های دوطرفه طراحی انواع پی) SAFE 2000آموزش سریع و کاربردی نرم افزار  -

 محمدعلی برخورداری(، جواد هاشمی، 1384نواری و منفرد( )ناشر: متفکران، سال انتشار: 

- Design of concrete structures with ETABS 2000 ( ترجمه( )ناشر: متفکران، سال

 ، محمدعلی برخورداری، حسن باجی، جواد هاشمی(1382انتشار: 

، محمدعلی برخورداری، 1384تحلیل و طراحی دال ها و پی های بتنی )ناشر: دانشگاه هرمزگان، سال انتشار:  -

 (حسن باجی

ناشر: ) SAP2000-ETABS-SAFEپروژه های کاربردی در تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه ها  -

 ، محمدعلی برخورداری، حسن باجی، جواد هاشمی(1381متفکران، سال انتشار:

- Design of steel structures with ETABS ( :1381ترجمه( )ناشر: متفکران، سال انتشار ،

 اجی، جواد هاشمی(محمدعلی برخورداری، حسن ب

، محمدعلی 1380تحلیل و طراحی سه بعدی سازه های ساختمانی )ناشر: دانشگاه هرمزگان، سال انتشار: -

 برخورداری، حسن باجی، جواد هاشمی(
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  تاکنون 1392ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 

  1388تا  1386مسکن انقالب اسالمی از سال ریاست پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد 

  1385تا  1381ریاست دانشگاه تربیت معلم تهران از سال 

  1381تا  1378ریاست دانشگاه زنجان از سال 

  1381تا  1378مشاور طرح های عمرانی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 

  1378تا  1377معاون اداری و مالی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 

  1377تا  1374ریاست دانشگاه یزد از سال 

  1374تا  1373معاون آموزشی دانشگاه یزد از سال 

  1373تا  1370ریاست مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه یزد از سال 

  1370معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران سال 

  1366تا  1365وصنعت ایران از سال ریاست دانشکده راه و ساختمان دانشگاه علم 

 1369تا  1362مدیر کل دفتر برنامه و بودجه دانشگاه علم و صنعت ایران 

 1362تا  1360ریزی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال معاون پژوهشی و برنامه 

 مدیریتی سوابق

 دانشگاهی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان دبیر کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و نماینده  -

 1394تهران از بهمن ماه سال 

 تاکنون 92ریزی استان تهران از سال عضو شورای برنامه -

 تاکنون 1386 سال از جواد انتفاعی غیر –عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی -

 اجرایی سوابق



 1384تا سال  1383سال  عضو هیات علمی منتخب در شورای دانشگاه علم و صنعت ایران از -

 1371عضو کمیته برنامه ریزی توسعه دانشگاه علم و صنعت ایران سال  -

 1370عضو شورای پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران سال  -

 1367عضو کمیته تعدیل اصالح تشکیالت تفصیلی دانشگاه علم و صنعت ایران سال  -

 1367ری دانشگاه علم و صنعت ایران سال آیین نامه قانون خدمات کشو 2عضو هیات موضوع  -

 1369عضو هیات تشخیص صالحیت علمی مدرسین دانشگاه علم و صنعت ایران سال  -

عضو هیات سه نفره طرح تقویت بنیه علمی داوطلبان محروم و رزمندگان و فرزندان شاهد دانشگاه علم و  -

 1366صنعت ایران سال 

 1366تی شرایط کار و نوبت کار دانشگاه علم و صنعت ایران سال عضو کمیته آیین نامه فوق العاده سخ -

 1366عضو کمیته توزیع امکانات رفاهی دانشگاه علم و صنعت ایران سال  -

عضو شورای تخصصی و تحقیقی کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری دانشگاه علم و صنعت ایران از  -

 1369تا سال  1366سال 

 ی وزارت راه و ترابریعضو شورای برنامه ریز -

 عضو شورای برنامه ریزی استان تهران -

 1364عضو دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران سال  -

 1363عضو هسته آموزشی دانشکده راه و ساختمان دانشگاه علم و صنعت ایران سال  -

 1362عضو کمیته بورسهای دانشگاه علم و صنعت ایران سال  -



 1362ورایعالی انقالب فرهنگی در سال عضو ستاد ش -

 1362تا سال  1360عضویت در کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال  -

 سال  -وزارت فرهنگ و آموزش عالی -دریافت مدال فرهنگ به مناسبت کسب رتبه اول دانشگاه
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 صنعت و علم دانشگاه –رتبه اول در دانشکده عمران دریافت بورس تحصیلی به مناسبت کسب 

 1354 سال -ایران

 )1381سال  -کسب رتبه سوم در سومین جشنواره خاتم )خدمتگزاران توسعه صنعتی 

 

 


