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 تاکنون 1389کشور از سال  ونقلحملهای صنعت مرکز تحقيقات زیرساخت .2

 1388تا  1381از سال  یعلمئتيهعضو  عنوانبهدانشكدة مهندسی سيرجان  -دانشگاه شهيد باهنر کرمان .3

 تا کنون 1396مهندسين مشاور پایا سگالش طرح از سال  .4

 کنون تا1383از سال گارنو طرح مهندسين مشاور  .5

 سال 1شرکت مهندسين مشاور کرمان پيمایش به مدت  .6

 ماه9آهن ایران( به مدت راهتوسعه )مهندسين مشاور  ين مشاور متراسشرکت مهند .7

 ماه 3سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به مدت  .8
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 ماه 4به مدت وزارت راه و ترابری  .9

 انتشارات

 

 کتاب فیتأل 

، انتشارات های ژئوتکنیك، قیر، آسفالت و بتنآزمایش،  نسرین حيدر آبادی زاده و حانيه عباسلو زاده،یغن رضايعل .1

 صفحه 380، در حال چاپ،  دانشگاه صنعتی سیرجان

، انتشارات دانشگاه صنعتی های آسفالتی و بتنیطراحی پیشرفته روسازیسروش ناجی الماسی،   زاده،یغن رضايعل .2

 صفحه 436، 1398سيرجان،  

، 1399، انتشارات دانشگاه صنعتی سيرجان،  های آسفالتیمهندسی روسازیسروش ناجی الماسی،   ،زادهیغن رضایعل .3

 صفحه 570

با استفاده  سازیراهبرداری و ای بر نقشهمقدمه ، زادهغنیامين تناکی زاده، حامد عمرانی و افشين  ،زادهیغن علیرضا .4
 صفحه 379، 1394،  آذرخش، انتشارات  AutoCAD Civil 3D 2015از

، 1394، زمینی بردارینقشه، مبانی و مسائل و سيد حسين سيدالنگی زادهغنی علیرضا، صدیقه ميمندی پاریزی .5

 .صفحه 335 ، آذرخشانتشارات 

 Autodesk Land Civil 3Dبا استفاده از سازیراهپروژة  طرح هندسی راه وزاده، افشين غنی ،زادهغنی علیرضا .6

Companion 2009   صفحه 465، 1394، آذرخش، انتشارات 

، انتشارات ارس AutoCAD Civil 3Dسیویل با استفاده از  یهاپروژهطراحی ، زادهافشين غنیو  زادهغنی علیرضا .7

 صفحه. 368 ،1388رایانه، 

افزارهای مختلف تحلیل و طراحی روسازی و نرمبررسی و مقایسه  ،و سورا رسولی زادهغنی علیرضامنصور فخری،  .8
 .صفحه 435، 1387 ،ونقلحمل، پژوهشكده ارائه گزینه مناسب برای کشور

، Civil Designو Autodesk Land Desktopبا استفاده از سازیراهپروژة  ،زادهافشين غنی ،زادهغنی علیرضا .9
 صفحه 470، 1387 ،رایانه انتشارات ارس

 255، 1387 ،، انتشارات آذرخشبرداری مسیرمسائل طرح هندسی و نقشه ،سفيدیابراهيم سنگ ،زادهغنی علیرضا .10

 صفحه.

. انتشارات ارس Autodesk Land Desktop 2007افزار راهنمای جامع نرم ،سيف زاده محمدیعل ،زادهغنی علیرضا .11

 صفحه. 400، 1386 ،رایانه

 

 ترجمه کتاب 

ای بر کاربرد روش حجم محدود برای حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات مقدمه، و علی رضایی زادهغنی علیرضا .1

 صفحه 89، 1396، آذرخش، انتشارات جزئی

 صفحه 133، 1394، آذرخش، انتشارات  بتن غلتکی یهایروسازطراحی و اجرای ، زادهغنی علیرضا .2

 ،انتشارات آذرخش ،ترافیكبر مهندسی  یامقدمه: 2، جلد ونقلحملمهندسی  ،آرمين خطيب زاده ،زادهغنی علیرضا .3

 )جيمز اچ. بنكز( صفحه 304، 1389
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 ،انتشارات آذرخش ،سی ترابریبر مهند یامقدمه: 1، جلد ونقلحملمهندسی  ،آرمين خطيب زاده ،زادهغنی علیرضا .4

 )جيمز اچ. بنكز( صفحه 224، 1387
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اطله و ب مانيبا س شدهتيبستر رسی تثب یو کشش یمقاومت فشار ینيبشيپ(. 1399) .غنی زاده. علیرضا ،حيدری. طوبا .42

 .پذیرش شده ،قمدانشگاه  ستیز طيعمران و مح های، پژوهشیهوش محاسبات یهاآهن با استفاده از روشسنگ

( مصالح UCS) یمحورتک یمقاومت فشار یساز(. مدل1399. )نینسر .یدرآباديح ،یمرتض .رهروان ،رضایعل .زاده یغن .43

 هی(. نشرEPR) یتكامل یاچندجمله ونياز روش رگرسپرتلند بااستفاده مانيبا س شدهتيتمام عمق تثب افتیاساس باز

 ، چاپ آنالین.زیدانشگاه تبر ستیز طيعمران و مح یمهندس

با استفاده از  یدياس یهاطيسنتز بتن سبز مقاوم در مح (،1399) و ...، زاده. علیرضاغنی،  زهرا اسدی، سميه بختياری .44

 14-1(: 6)20 مهندسی عمران مدرس، ،یکشاورز یایبقا وچاريب

های آسفالتی با استفاده از مدلسازی عدد جریان مخلوط"، 1399، آرش. ضيائی، نسرین. زادهحيدرآبادی ،زاده. علیرضاغنی .45

 ، چاپ آنالین.حمل و نقل پژوهشنامة ،"(EPR)ای تكاملی روش رگرسيون چند جمله

مشخصات مكانيكی و دوام بستر رسی تثبيت شده با ترکيب "، 1398ذوالفقاری. مهدی، عباسلو. حكيمه،  ،زاده. علیرضاغنی .46

 پذیرش شده در مجله مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل. ،"و آهک شكفته آهنسنگباطله 

مدل سازی مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی مسلح "، 1398، سعيد. دادکانی، نسرین. زادهحيدرآبادی رضا،یزاده. علغنی .47

-83، 2، شماره 5، دورة های عمران و محيط زیستپژوهش، "(RSM) شده با الياف کورتا با استفاده از روش سطح پاسخ

98. 

های مقطع معكوس با روش ترکيبی شبكه محاسبات برگشتی غيرخطی روسازی"، 1398و پاداش مهرداد، زاده علیرضا غنی .48

-111، 4، شماره 5دورة مجله مهندسی زیرساخت های حمل و نقل،  ،"سازی برخورد اجسامعصبی مصنوعی و الگوریتم بهينه

132. 

توسعه مدل ریاضی کاسه نشست روسازی و تعيين  "، 1398و آرش ضيائی ،  زاده، نسرین حيدرآبادیزادهعلیرضا غنی .49

 .54-47، 29، شماره 27مجله جاده، دورة  ،"(FWD) ایوخيز سنج ضربههای دستگاه افتفاصله بهينه ژئوفن

بينی مقاومت فشاری تک محوری بستر رسی پيش "، 1397ميثم بيات، امير توانا املشی، مرتضی رهروان،  زاده،علیرضا غنی .50

های حمل ، فصلنامه مهندسی زیرساخت"(GMDH)ها تثبيت شده با آهک و سيمان با استفاده از روش بررسی گروهی داده

 .96-77، 1، شماره5دوره و نقل،

سازی خط پروژه راه با استفاده ارزیابی توابع جریمه مختلف در بهينه"، 1397حيدرآبادی زاده. نسرین، ، زاده. علیرضاغنی .51

مهندسی حمل و نقل،  فصلنامة ،"(CBO)و برخورد اجسام (APSO)سازی ازدحام ذرات شتابدار ينهبههای از الگوریتم

 پذیرش شده.

مسلح شده با ژئوسل بر افزایش عمر ارزیابی عددی تأثير اساس  "، 1397، عباسلو. حكيمه، فرهاد. قادری، زاده. علیرضاغنی .52

، شمارة 11دورة ، مهندسی حمل و نقلمجله  ،"خستگی و شيارشدگی روسازی های آسفالتی با روش المان محدود غيرخطی

1 ،45-72. 

ارائه مدل پيش بينی پارامترهای تراکم  " ،1397، یارمحمودی. ابوذر، عباسلو. حكيمه، دادکانی. سعيد زاده. علیرضاغنی .53

 .97، شماره 26دوره ،"(RSM) بستر رسی تثبيت شده با باطله سنگ آهن و سيمان با استفاده از روش سطح پاسخ



زادهعلیرضا غنیرزومه   

8 
 

مدلسازی مقاومت فشاری بتن غلتكی روسازی حاوی " ،1397 کریمی گوغری. محمد و توانا املشی. امير،غنی زاده. علیرضا،  .54

 .68-56، 2، شماره 11دوره تحقيقات بتن،  ،"(RSM)خرده آسفالت بازیافتی با استفاده از روش سطح پاسخ 

ای شبكه حمل و نقل با تأکيد بر معيارهای پذیری لرزهارزیابی آسيب"، 1397 ،غنی زاده. علیرضانيا و عبدالرضا. کاظمی .55

 ، سال ششم،فناوری اطالعات مكانیمهندسی علمی و پژوهشی مجلة  ،"های امداد و نجاتمقاومت زمين و طراحی مسير

 .76-57، 1 شماره

بهينه منظوربه فراابتكاری روشهای ارزیابی" ،1396نسرین،. و حيدر آبادی غنی زاده. علیرضامحسن. ابوطالبی اصفهانی،  .56

، سال سوم، پيایی دوازدهم، علمی و پژوهشی زیر ساخت های مهندسی حمل و نقلمجلة  ،" راه مسيرهای پروژه خط سازی

77-94 . 

پيش بينی مدول برجهندگی مصالح اساس تثبيت شده تحت "، 1396، توانا املشی. امير، عباسلو. حكيمه، زاده. علیرضاغنی .57

، 25دوره مجله جاده،  ،"(ANFIS)فازی تطبيقی -اثر سيكل های تر و خشک شدن با استفاده از سيستم استنتاج عصبی

 .75-65، 90شماره 

تأثيرات طرح اختالط و زمان عمل آوری بر " ،1396 ، عازمی. سهراب،علیرضازاده. غنیعباسلو. حكيمه، توانا املشی. امير،  .58

، 2، شماره 10دوره  ،علمی و پژوهشی تحقيقات بتن فصلنامه "مقاومت فشاری و مقاومت کششی بتن پالستيک بنتونيتی

113-124. 

با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی، های ریزدانه بينی مدول برجهندگی خاكپيش"، توانا املشی. امير،  زاده. علیرضاغنی .59

نامه ، ویژه9 سال ،"شده با الگوریتم ازدحام ذراتسازیفازی بهينه-ماشين بردار پشتيبان و سيستم استنتاج تطبيقی عصبی

 1396مهندسی روسازی، 

مدول های مرجع پذیر بر اسببباس منحنیهای انعطافاسبببتاتيک روسبببازی -تحليل شببببه "، 1395 ،زاده. علیرضاااغنی .60

 .175-174، 1، شماره8، دوره ونقلحملعلمی و پژوهشی فصلنامه مهندسی ، مجلة "بتن آسفالتی برجهندگی

ضاغنی .61 ارزیابی آزمایشببگاهی مدول برجهندگی و خزش دیناميكی ،1394 ، سببالجقه. بهنام و رهروان. مرتضببی،زاده. علیر

 178-161 ،84شماره  ،"فورتا مخلوط آسفالتی مسلح شده با الياف ترکيبی پلی الفين و آراميد

المللی فازی به منظور مدلسازی شاخص ناهمواری بين -کاربرد سيستم استنتاج تطبيقی عصبی"، 1394 زاده. علیرضاغنی .62

 .43-29، 4، شماره 1 سال های حمل و نقل، مهندسی زیرساخت،"های بتنی غيرمسلح درزداردر روسازی

بررسببی اثر مشببخصببات بارگذاری بر مدول برجهندگی "، 1393 زاده. علیرضاااغنیزاده. امير و  فخری منصببور، تناکی .63

 .354-335، سال یازدهم، شماره چهارم، ونقلحملمجله علمی و پژوهشی پژوهشنامه ، "های آسفالتیمخلوط

محوری بر اساس معيار خستگی  ارزهمارزیابی ضرایب بار "، 1393 علیرضازاده. غنی و زاده. مریممنصور، دولتعلی. فخری .64

، "ای ایرانهنامه روسازی آسفالتی راهشده و مقایسه با ضرایب پيشنهادی در آیينالیه آسفالتی با استفاده از روش انرژی تلف

 .3، شماره 5دوره ، ونقلحملمهندسی  فصلنامهعلمی و پژوهشی مجلة 

های پارامترهای پالس بارگذاری بر مدول برجهندگی مخلوطبررسبببی تأثير "، 1392 علیرضااازاده. غنی منصبببور،. فخری .65

 .1، شماره 5دوره مهندسی حمل و نقل،  فصلنامهعلمی و پژوهشی ، مجلة "آسفالتی با استفاده از نظریه ویسكواالستيک

صور. فخری .66 ضازاده. غنیو   زاده. مریمدولتعلی ،من سخارائه مدل پيش "، 1392 علیر شی در های بينی طول پالس پا ش ک

 . 33شماره یازدهم، سال .مدلسازی در مهندسی، دانشگاه سمنانعلمی و پژوهشی ، مجلة "های آسفالتیالیه

http://jtie.journals.semnan.ac.ir/issue_28_67_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-102.html
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ضازاده. غنی، حسببن. زادهقاسببم .67 طراحی روسببازی بر روی خطای  یهایورودخطای برآورد  ريتأثبررسببی " ، 1391 ،علیر

سازی با ینيبشيپ شریه، "مونت کارلو یسازهيشباز روش  یريگبهره عمر رو شی  ن شگاه علمی و پژوه سی عمران دان مهند

 .1، شمارة بيست و چهارم، سال فردوسی مشهد

صور .68 ضازاده. غنی، فخری. من سعة برنامه "، 1391 ،علیر سازیتو صلنامة "پذیرهای انعطافای جهت تحليل غيرخطی رو ، ف

 .3، سال سوم، شمارة علمی و پژوهشی حمل و نقل

، "ه مناسب برای ایراننیگز ارائهاجرای انواع روسازی بنادر و  نهیهزمقایسه "، 1391، علیرضازاده. غنی ، فخری. منصور .69

 .71، شماره های کشورمجلة علمی و ترویجی جاده، انتشارات سازمان توسعه و نوسازی راه

صور،فخری.  .70 ضازاده. غنی من شكل و مدت زمان اعمال پالس تنش قائم در الیه" ،1390،علیر سی عوامل مؤثر بر   هایبرر

 .68، شماره های کشور، مجلة علمی و ترویجی جاده، انتشارات سازمان توسعه و نوسازی راه"آسفالتی

تعيين درصببد قير بهينه در روش طرح اختالط مارشببال با اسببتفاده از یک مدل "و فخری. منصببور،  علیرضاازاده. غنی .71

، 1386، مجلة علمی و پژوهشی پژوهشنامة حمل و نقل، انتشارات پژوهشكدة حمل و نقل، زمستان "ریزی غير خطیبرنامه

 .4شال سوم، شماره 

ضازاده. غنی .72 ، مجلة علمی و ترویجی "GISر بهينة مسببير با اسببتفاده از طراحی کریدو"، 1384و فخری. منصببور،  علیر

 .53، شماره های کشورجاده، انتشارات سازمان توسعه و نوسازی راه

صور، فخری.  .73 ضازاده. غنیمن شتو با بهره"، 1383، علیر سازی در روش آ ، "ریزی خطیگيری از مدل برنامهطرح بهينة رو

 .1، سال اول، شماره ، انتشارات پژوهشكدة حمل و نقلمجلة علمی و پژوهشی پژوهشنامة حمل و نقل

پذیر های انعطافبا سایر انواع روسازی CRAMمقایسة هزینة اجرای روسازی "، 1381، علیرضازاده. غنیمنصور، فخری.  .74

 .49، شماره های کشورمان توسعه و نوسازی راه، مجلة علمی و ترویجی جاده، انتشارات ساز"در ایران

 

  المللیملی و بین هایکنفرانسمقاله های ارائه شده در 

بينی مدول کاربرد روش رگرسببيون فرایند گاوسببی برای پيش "، 1399، رضااایزاده. علغنیمحمود آبادی. محمد جواد،  .75

ساس تثبيت صالح ا شک و تر هایچرخه اثر تحت شدهبرجهندگی م شگاه قير ،  دوازدهمين، " شدن خ همایش ملی و نمای

 .رانیآالت ، تهران، اآسفالت و ماشين

شار ینيبشيپ "، 1399، حيدری. طوبا و خليفه. وحيد ،رضای. علزادهغنی .76 ستر رسی تثب یمقاومت ف س شدهتيب و  مانيبا 

ستفاده از روش  سنگآهن با ا سفالت و ما دوازدهمين، " MARSباطله  شگاه قير ، آ آالت ، تهران، شينهمایش ملی و نمای

 .رانیا

ضایزاده. علغنی .77 و مصبالح  یمصبالح اسباس سبنگدانها بيترک رخطیيرفتار غ نهيمدل به "، 1399، زاده. فرزانهفتحیو  ر

 .رانیا کرمان، ،همایش آموزش و پژوهش شهرداری کرمان، "تراشه آسفالتی

 یبا استفاده از برنامهها یآسفالت یهایروساز یرخطيو غ یخط ليتحل سهیمقا"، 1399، ، شيبانی. شهالرضای. علزادهغنی .78

79. KENLAYER و NonPAS"رانی، همایش آموزش و پژوهش شهرداری کرمان، کرمان، ا. 

با استفاده از ژئوپليمر  بادی تثبيت بستر ماسه"، 1398 ،سميه. زادهداستان. محمد حسين و بختياریو  زاده. علیرضاغنی .80

سپيوالیت شده با خاکستر پوسته برنج و  شين ،" سنتز  سفالت و ما شگاه قير ، آ تهران،  آالت ،یازدهمين همایش ملی و نمای

 ایران.
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ضاغنی .81 بينی مقاومت فشبباری پيش "، 1398 و حيدرآبادی زاده. نسببرین ذوالفقاری. مهدی و حكيمه عباسببلو، زاده. علیر

ی یازدهمين همایش مل ،"آهن با استفاده از شبكه عصبی مصنوعیشده با آهک و باطله سنگرسی تثبيت ی بسترمحورتک

 آالت ، تهران، ایران.و نمایشگاه قير ، آسفالت و ماشين

ای با استفاده بينی مدول برجهندگی مصالح زیراساس سنگدانهپيش"، 1398 ،حيدرآبادی زاده. نسرینو  زاده. علیرضاغنی .82

 آالت ، تهران، ایران.یازدهمين همایش ملی و نمایشگاه قير ، آسفالت و ماشين ،"(RSM)ش سطح پاسخ از رو

سلو، زاده. علیرضاغنی .83 آهن معدن بر مقاومت فشاری تأثير آهک و باطله سنگ "، 1398 و ذوالفقاری. مهدی و حكيمه عبا

 ، ایران.شيراز، یازدهمين کنگره ملی مهندسی عمران ،"رسی هایبستر

سلو ،یونس. شهسواری پورو  زاده. علیرضاغنی .84 سعيد حكيمه عبا  آهنتثبيت بيولوژیكی باطله سنگ "، 1398 ،و دادکانی. 

 ، ایران.شيراز، عمرانیازدهمين کنگره ملی مهندسی  ،"سيرجان گهرگل معدن

سلو، زاده. علیرضاغنی،  سميرا. پورنورمندی .85 ساخته شده با  آجرژئوپليمریارزیابی مقاومت فشاری "، 1398 و حكيمه عبا

، های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهریششمين کنفرانس ملی پژوهش ،"ورميكوالیتاستفاده از رس 

 تهران، ایران.

ارزیابی مقاومت فشاری آجر سيليكاتی ساخته شده "، 1398 ، و حكيمه عباسلو، زاده. علیرضاغنی، ابراهيمی. افسانهحاج  .86

، های کاربردی در مهندسببی عمران، معماری و مدیریت شببهریشببشببمين کنفرانس ملی پژوهش ،"با اسببتفاده از رس ميكا

 تهران، ایران.

ضاغنی .87  رس خاك فشبباری مقاومت بر تراکم رطوبت تأثير "، 1397 حكيمه عباسببلو،و ذوالفقاری. مهدی و  زاده. علیر

آالت وابسته، مرکز تحقيقات راه، دهمين همایش و نمایشگاه قير، آسفالت و ماشين ،"آهن سنگ و باطله آهک با شده تثبيت

 مسكن و شهرسازی، تهران، ایران.

ضاغنی .88 سرین، زاده. علیر س "، 1397 و حيدرآبادی زاده. ن سفالتی مخلوطهای جریان عدد ازیمدل ستفاده با آ  روش از ا

صبی صنوعی شبكه ع شين ،"م سفالت و ما شگاه قير، آ سكن و دهمين همایش و نمای سته، مرکز تحقيقات راه، م آالت واب

 شهرسازی، تهران، ایران.

 روش از استفاده با انعطافپذیر روسازیهای نشست کاسه مدلسازی "، 1397 حيدرآبادی زاده. نسرین، و زاده. علیرضاغنی .89

صبی شبكه صنوعی ع شين ،"م سفالت و ما شگاه قير، آ سكن و دهمين همایش و نمای سته، مرکز تحقيقات راه، م آالت واب

 شهرسازی، تهران، ایران.

ضاغنی .90 شبكه"، 1397 ،آروین فخریو  زاده. علیر شكنی  ستفاده از الگوریتم ازدحام ذرات GPSهای سر ست و ، "با ا بي

 پنجمين همایش و نمایشگاه ژئوماتيک، تهران، ایران

ضا غنییار محمودی. ابوذر .91 سلو  و زاده، علیر ستفاده از "، 1397 ،حكيمه عبا ستان کرمان با ا سرخه ا سازی خاك رس  به

 اولين کنفرانس ملی ژئوتكنيک زیست محيطی، فسا، ایران، "آهنباطله سنگ

ضا غنی یار محمودی. ابوذر، .92 تثبيت خاك رس سببرخه اسببتان کرمان با اسببتفاده از "، 1397 ،حكيمه عباسببلو  و زادهعلیر

 اولين کنفرانس ملی ژئوتكنيک زیست محيطی، فسا، ایران، "سيمان پرتلند

ضاغنی .93 ضایی  و زاده. علیر ستفاده از روش اجزاء محدود"، 1396 ،علی ر سدهای خاکی با ا شت در  سی دبی ن اولين ، "برر

 ، ایران.تهران، علوم محيطی کنگره عمران، معماری و

، MATLAB"در محيط  GPSهای بعدی شبكهتوسعه برنامه سرشكنی سه"، 1396 آروین فخری، و زاده. علیرضاغنی .94

 کنفرانس بين المللی پيشرفت های نوین در مهندسی عمران، آمل، ایران.

http://rcsp.ir/abshow.php?id=1794
http://rcsp.ir/abshow.php?id=1794
http://rcsp.ir/abshow.php?id=1794
http://rcsp.ir/abshow.php?id=1794
http://rcsp.ir/abshow.php?id=1795
http://rcsp.ir/abshow.php?id=1795
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ضاغنی .95 سف،زاده. علیر ستفاده از برنامه بعدسهی و دوبعدتحليل  "،1396 ، قادری. فرهاد و جعفر آقایی. یو سازی با ا ی رو

ABAQUS  سه شرفت های نوین ، " MICHPAVEو  KENLAYERنتایج با برنامه  و مقای کنفرانس بين المللی پي

 در مهندسی عمران، آمل، ایران.

96. A. Ghanizadeh, B. Rashidi, CR. Clarkson, A. Vahedian, C. P Vocke, A.R. Ghanizadeh, 2017, “Indirect 

Estimation of Fluid Transport and Rock Mechanical Properties from Elemental Compositions: Implications 

for “Sweet Spot” Identification in the Montney Formation (Canada)”, Unconventional Resources 

Technology Conference (URTEC). 

97. H. Abbaslou, A. Tavana Amlashi, A.R. Ghanizadeh, S. Azemi. Plastic concrete cut-off walls in earth 

dams: a perspective of arid environment clay mineral resources” , 16th international clay conference (ICC), 

Granada, Spain 

 ، "های روسازی در معابر شهر سيرجانارزیابی مشخصات خاك بستر و الیه"، 1396 و رهروان. مرتضی، زاده. علیرضاغنی .98

 .همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری، سيرجان، ایران اولين

ضاغنی .99  اولين ، "بينی تصببادفات با اسببتفاده از روش ماشببين بردار پشببتيبانپيش"، 1396 ،حيدرآبادی زاده و زاده. علیر

 همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری، سيرجان، ایران.

ضبببایعات کشببباورزی  بيوچار تاثير"، 1396 و  عباسبببلو. حكيمه، زاده. علیرضاااغنیاسبببدی. زهرا، بختياری. سبببميه،  .100

 ،ومين کنفرانس بين المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمرانششمين کنفرانس ملی و د، "برخصوصيات بتن

 ، ایران.یزد

ضاغنی اسببدی. زهرا، بختياری. سببميه، .101 امكان سببنجی کاربرد بيوچار ضببایعات  "، 1396 عباسببلو. حكيمه، و  زاده. علیر

 سيرجان، ایران.، ، اولين همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری، "کشاورزی در توليد بتن سبز

ضاغنی .102  بينی مدول برجهندگی مصببالح اسبباس تثبيت شببده با اسببتفاده از شبببكه عصبببیيشپ "، 1396 ،زاده. علیر

GRNN" ، .دومين کنفرانس ملی رویه های بتنی، تهران، ایران 

ستيک با استفاده از بينی مدول االستيسيته بتن پالپيش"، 1395 ، عباسلو. حكيمه و توانا املشی. امير،زاده. علیرضاغنی .103

صنوعی بهينه شبكه صبی م سبات تكاملی و هوش جمعی ،"شده با الگوریتم ازدحام ذراتع  ،کرمان، دومين کنفرانس محا

 ایران.

ضاغنی .104 ای در محيط ی برنامهتوسببعه "، 1395 ، ابوطالبی اصببفهانی. محسببن و حيدرآبادی زاده. نسببرین ،زاده. علیر

Matlab  المللی عمران، معماری و چهارمين کنگره بين ، "آهنخاکی مسببيرهای راه و راهبه منظور برآورد حجم عمليات

 توسعه شهری، تهران، ایران.

سازی خط پروژه راه با استفاده بهينه"، 1395 و ابوطالبی اصفهانی. محسن و حيدرآبادی زاده. نسرین ، زاده. علیرضاغنی .105

 المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، ایران.چهارمين کنگره بين ، "ابتشب ماز الگوریتم کر

ضاغنی .106 سلو. حكيمه و  ،زاده. علیر شی. اميرعبا ستفاده از پيش"، 1395 ،توانا امل ستيک با ا سالمپ بتن پال بينی ميزان ا

 ، تهران، ایران.المللی مهندسی ژئوتكنيک و مكانيک خاكپنجمين همایش بين ، "ماشين بردار پشتيبان

ضاغنی .107 بينی مدول برجهندگی خاك بسببتر روسببازی با اسببتفاده از روش يشپ"، 1395 و رهروان. مرتضببی، زاده. علیر

 المللی مهندسی ژئوتكنيک و مكانيک خاك، تهران، ایران.پنجمين همایش بين ، "فازی-عصبی

 "معابر شهر سيرجان بهسازی منظوربهعمق روسازی  ارزیابی اقتصادی گزینه بازیافت تمام "، 1395 ، زاده. علیرضاغنی .108

 ، تهران، ایران.قير و آسفالت ایرانهمایش  هشتمين ،

تأثير درصد مصالح خرده آسفالتی و سيمان بر  "، 1395 ،برخورداری بافقی. کاظم و رهروان. مرتضی زاده. علیرضاغنی .109

صا شده خاك و م صيات تراکمی مخلوط تثبيت  صو شاری و خ سفالتیمقاومت ف شتمين همایش قير و  ، "لح خرده آ ه

 ، تهران، ایران.آسفالت ایران 

http://archives.datapages.com/data/urtec/2017/2670893.pdf
http://archives.datapages.com/data/urtec/2017/2670893.pdf
http://archives.datapages.com/data/urtec/2017/2670893.pdf
http://archives.datapages.com/data/urtec/2017/2670893.pdf
http://archives.datapages.com/data/urtec/2017/2670893.pdf
https://www.civilica.com/Paper-NCNMS06-NCNMS06_116=تاثیربیوچارضایعات-کشاورزی-برخصوصیات-بتن.html
https://www.civilica.com/Paper-NCNMS06-NCNMS06_116=تاثیربیوچارضایعات-کشاورزی-برخصوصیات-بتن.html
https://www.civilica.com/Papers-NCNMS06-0-10-Title-ASC-AI=ششمین-کنفرانس-ملی-و-دومین-کنفرانس-بین-المللی-مصالح-و-سازه-های-نوین-در-مهندسی-عمران.html
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تأثير درصد مصالح خرده آسفالتی و سيمان بر  "، 1395 و رهروان. مرتضی برخورداری بافقی. کاظم، زاده. علیرضاغنی .110

سفالتی صالح خرده آ شده خاك و م صيات تراکمی مخلوط تثبيت  صو شاری و خ شتمين همایش قير و  ، "مقاومت ف ه

 آسفالت ایران ، تهران، ایران.

 ، "تاثير سيمان پرتلند بر روی مقاومت فشاری محدود نشده مخلوط خاك و خرده آسفالت"، 1395 ،زاده. علیرضاغنی .111

 تهران، ایران. ریزی شهری،المللی نخبگان عمران، معماری و برنامهکنفرانس بين

ضاغنی .112 سبا"، 1394 ،زاده. علیر شتی مدول الیهمحا سازیت برگ ساده ها در رو ستفاده از روش  (JPCP)های بتنی  با ا

 اولين کنفرانس ملی رویه های بتنی، تهران، ایران. ، "شبكه عصبی مصنوعی

ضاغنی .113 سف، زاده. علیر سازیپيش "، 1394 و مهيا پور. یو ستفاده از روش بينی ناهمواری رو ساده درزدار با ا های بتنی 

 اولين کنفرانس ملی رویه های بتنی، تهران، ایران. ، "مصنوعیشبكه عصبی 

ضاغنیعمرانی. حامد،  .114 بر خسببتگی مخلوط های  SBS تأثير پليمر اسببتایرن بوتادین اسببتایرن "، 1394 ،زاده. علیر

 ، ایران .تبریز، المللی مهندسی عمراندهمين کنگره بين ، "WMA آسفالت ولرم

های آسفالتی بر اساس تحليل بينی فرکانس آزمایش خستگی مخلوطپيش"، 1393 ر،و فخری. منصو زاده. علیرضاغنی .115

 المللی سازه، معماری و تسعه شهری، تبریز، ایران .دومين همایش بين ، "ویسكواالستيک 

مصالح های روسازی آسفالتی با توجه به هزینه اجرای تعيين ساختار و ضخامت بهينه الیه "، 1393 ،علیرضازاده. غنی .116

 . ششمين همایش ملی قير و آسفالت، تهران، ایران ، "مختلف در کشور

ضازاده. غنی .117 سازی "، 1393 ،علیر ستفاده از روش های انعطافتحليل رو صنوعی شبكهپذیر با ا صبی م شمين  ، "ع ش

 .همایش ملی قير و آسفالت، تهران، ایران

ضازاده. غنی .118 شين،و غنی علیر سعه ب "، 1393 زاده. اف سازیرنامهتو شریه ای برای طراحی رو سفالتی به روش ن های آ

 .ششمين همایش ملی قير و آسفالت، تهران، ایران ، "234

های مطالعة عددی تأثير شببكل بارگذاری بر مدول برجهندگی مخلوط "، 1393 و فخری. منصببور، زاده. علیرضاااغنی .119

 ششمين همایش ملی قير و آسفالت، تهران، ایران.آسفالتی، 

ضا و  .120 سيدعباس، راعی. علير ضازاده. غنیطباطبایی.  صات "، 1393 ،علیر شخ ضایعاتی بر م شه  شي سی تأثير فيلر  برر

 .ششمين همایش ملی قير و آسفالت، تهران، ایران ، "های آسفالتی گرممخلوط

اولين  ، "فت و خيزهای اسازی پيوسته کاسه نشست روسازی با استفاده از حداقل دادهمدل"، 1393 ،علیرضازاده. غنی .121

 همایش ملی معماری، عمران و محيط زیست شهری، همدان، ایران.

ضازاده. غنی .122 صورعلیر سنی. کاوه ، فخری. من ستگی مخلوط"، 1393 و ح ستراحت بارگذاری بر عمر خ های تأثير دورة ا

 اولين همایش ملی معماری، عمران و محيط زیست شهری، همدان، ایران. ، "SBSآسفالتی اصالح شده با پليمر 

 ، "پذیر های انعطافتأثير سرعت و دما بر کرنشهای بحرانی روسازی"، 1393 ،سروش. ناجی الماسی، علیرضازاده. غنی .123

 اولين همایش ملی معماری، عمران و محيط زیست شهری، همدان، ایران.

ضازاده. غنی .124 صور، فخری. معلیر ستفاده از تبدیل تعيين فرکانس معادل بارگذاری در الیه"، 1392 ،ن سفالتی با ا های آ

 هفتمين کنگرة ملی مهندسی عمران، زاهدان، ایران. ، "فوریه سریع

کرنش فشاری  ینيب شيدر پ یمصنوع یکاربرد شبكه عصب "، 1391 و ضيائی. آرش، فخری. منصور ،علیرضازاده. غنی .125

 های حمل و نقل، تهران، ایراناولين کنفرانس ملی زیرساخت،  "روسازی یارشدگيو ش

 یو عمر خستگ یسرعت و دما بر کرنش کشش ريتأث "، 1391 . سروش،الماسیناجی ،علیرضازاده. غنیفخری. منصور،  .126

 های حمل و نقل، تهران، ایراناولين کنفرانس ملی زیرساخت،  "یهای آسفالت هیال
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127. Fakhri M.، Ghanizadeh A.R. and M. Dolatalizadeh." Effect of different parameters on the shape and 

duration of horizontal stress and strain pulse at the bottom of asphalt"، 2nd Middle East Society of 

Asphalt Technology (MESAT)، Sharjeh، UAE، 2013   

128. Fakhri M.، Sadati lamardi S.M.، Firouzifar H. and Ghanizadeh A.R. "Evaluation the effect of different 

Warm Asphalt additives on Bitumen and Asphalt Mix Properties "، 2nd International Symposium on 

Asphalt Pavements & Environment، 2012 - Fortaleza، Brazil 

و مقایسبببه آنها با  CRAMهای ارزیابی پاسبببخها و عملكرد روسبببازی"، 1389، علیرضااازاده. غنیمنصبببور، فخری.  .129

 ، پنجمين همایش قير و آسفالت ایران، تهران. "های متعارفروسازی

ضازاده. غنیمنصببور، فخری.  .130 ، دومين کنگره ملی  "معرفی روش جدید طراحی روسببازی بنادر در ایران"، 1389، علیر

 ژئوتكنيک، بابلسر. سازه، زلزله و

ریزی خطی عدد صحيح مختلط به منظور تعيين استفاده از یک مدل برنامه"، 1388و فخری. منصور،  علیرضازاده. غنی .131

 ، اولين کنگره ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها، تهران. "های روسازیساختار و ضخامت بهينه الیه

ضازاده. غنی .132 ستفاده از کالس  "، 1387، علیر ستيک چند الیه ای CLASSLESAا ستم های اال سي ،  "در تحليل 

 چهارمين کنگره ملی مهندسی عمران، تهران.

و مقایسه  CRAMبررسی عملكرد مكانيكی روسازی های "، 1387، فرزانه. اورنگ و فخری. منصور، علیرضازاده. غنی .133

 ن.، چهارمين کنگره ملی مهندسی عمران، تهرا"آنها با سایر انواع روسازی ها

ضازاده. غنی .134 در تحليل روسببازیهای  PAT 1.00اعتبار سببنجی عكس العملهای بدسببت آمده از برنامه "، 1386 ،علیر

 ، سومين کنگره ملی مهندسی عمران، تبریز. "انعطاف پذیر

ینه افزارهای مختلف طراحی روسازی و ارائة گزمقایسة قابليتهای عمومی نرم"، 1385، علیرضازاده. غنیمنصور، فخری.  .135

 ، سومين کنفرانس قير و آسفالت ایران."مناسب برای کشور

 

 افزارهای توسعه داده شدهنرم

1- NonPAS 

 های آسفالتیتجربی روسازی-نرم افزار تحليل و طراحی مكانيستيک

2- ASPHA Design 

 234های آسفالتی با استفاده از روش اشتو و نشریه نرم افزار جامع طراحی روسازی

3- 2005   Survey2XYZ 

شت Visual Basic 6.0افزار که در محيط این نرم ست توانایی تبدیل بردا ه ها را ببرداری با کلية فرمتهای خام نقشهتوسعه یافته ا

 نقاط دارد. XYZمختصات 

4-  COCULASOFT 2005 

سریع جدول امكان تنظيم دقيق و COCULASOFT  (COmprehensive CUrve LAyout SOFTware) 2005نرم افزار

افزار قادر است تا به شش روش کلی دهد. این نرمهای مختلف با استفاده از کلية روشهای موجود را در اختيار قرار میسازی قوسپياده

کلوتوئيد متقارن و نامتقارن -دایره -سازی قوسهای راهسازی اعم از قوسهای دایرة ساده، قوسهای مرکب، قوسهای کلوتوئيدجدول پياده

 افزار کلية حاالت ممكنمچنين کلية قوسهای مشتق از این قوسها)مانند قوسهای سرپانتين( را تنظيم کند. همچنين در این نرمو ه

برای هر یک از روشها مد نظر قرار گرفته است. روشهای بكار گرفته شده عبارتند از: روش قطبی، روش تقاطع با دو زاویه، روش تقاطع 

 ش نقطه به نقطه و روش مختصاتی. با دو طول، روش افست، رو
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5-  PAT (Pavement Analysis Tool) 

 ای.افزار تحليل خطی سيستم های االستيک چند الیهنرم

6-  PG4ALD 2009 

 توسعه داده شده است. Autodesk Land Desktopدر محيط که نرم افزار ترسيم پروفيل طولی کامل مسير 

7-  ALD2CSDP 2009 

توسعه داده شده   Civil Design Companionدر محيطکه  CSDPنرم افزار توليد اجزاء مسير با فرمت قابل ورود توسط برنامة 

 است.

8- PG4Civil 3D 2013 

 توسعه داده شده است. AutoCAD Civil 3Dدر محيط که نرم افزار ترسيم پروفيل طولی کامل مسير 

9-  ALD2Civil 3D 2013 

 توسعه داده شده است. AutoCAD Civil 3D در محيطکه  CSDPنرم افزار توليد اجزاء مسير با فرمت قابل ورود توسط برنامة 

10-  LandXML2CSDP 

 CSDPبه فرمت قابل دریافت توسط برنامه  LandXMLتبدیل فرمت نرم افزار 

11-  VAOptimizer 

 سازی خط پروژهنرم افزار بهينه
 

 های کارشناسی ارشدنامهپایانراهنمایی 
 یهامخلوط یکینامیو خزش د یبر مدول برجهندگ دیکورتا و پاراآرام یبیترک افیال ریتأث"، 1399، اکبر پورخسروانی .1

 .، دانشگاه صنعتی سيرجان"یآسفالت

 ،"لنیپروپیپل افیو ال مانیشده با س تیتمام عمق تثب افتیاساس باز یکیمشخصات ژئوتکن"،1399 ،راتیبعلی  .2

 سيرجان. دانشگاه صنعتی

ز با ژئوپلیمر سنت شدهتیپذیر تثبمشخصات مهندسی خاک رس تورم یشگاهیارزیابی آزما"،1399 ،کورش ميرزایی .3

 .سيرجان دانشگاه صنعتی ،"شده از ضایعات کشاورزی

 ،" یعنوان بستر روسازجهت استفاده به رجانینمك س ریخاک شور کو یکیولوژیب تیتثب "،1399، سعيد دادکانی .4

 .سيرجان صنعتی دانشگاه

 مصالح عنوان به مانیباس شده تیآهن تثب سنگ ۀباطل یکیمشخصات مکان یابیارز"، 1399مژده زیالیی،  .5

 ، دانشگاه صنعتی سيرجان."یراهساز

ه و باطل مانیس با شده تیکم تثب یریخاک رس با خم یو کشش یمقاومت فشار ینیبشیپ"، 1399طوبا حيدری،  .6

 .رجانيس ی، دانشگاه صنعت"یهوش محاسبات یآهن با استفاده از روشها سنگ

از رواناب های  نیهای متخلخل دارای نانومواد در حذف فلزات سنگروسازی ییکارا یابیارز"، 1398افسانه پودینه،  .7

 ، دانشگاه صنعتی سيرجان."یسطح

، دانشگاه "بیولوژیکی باطله سنگ آهن معدن گل گهر سیرجان و خاک رستثبیت "،1397پور، شهسواری یونس .8

 سيرجان. یصنعت

 ی، دانشگاه صنعت"یکاربرد مهندس دگاهیبا د کایخاک م یکیدرولیو ه یکیخواص مکان"،1397ابراهيمی، حاج افسانه .9

 سيرجان.
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 سيرجان. یدانشگاه صنعت، "مشخصات ژئوتکنیکی و تثبیت خاک رس ورمیکوالیت"،1397پور، نورمندی سميرا .10

 .انرجيس ی، دانشگاه صنعت"استفاده از رس ورمیکوالیت به عنوان آستر رسی محل دفن زباله"، 1397ترکيان، بنفشه .11

 آهك از استفاده با آهن سنگ باطله و چسبنده سرخه رس خاک ترکیب تثبیت"،1397 لفقاری،اذو مهدی .12

 .سيرجان صنعتی دانشگاه ،"شکفته

 دانشگاه ،"پرتلند سیمان و آهن سنگ باطله از استفاده با سرخه رس خاک تثبیت"، 1397 یارمحمودی، ابوذر .13

 .سيرجان صنعتی

طی خهای مقطع معکوس با استفاده از روش المان محدود غیر محاسبات برگشتی روسازی"، 1397مهرداد پاداش، .14

 ، دانشگاه صنعتی سيرجان."و شبکه عصبی مصنوعی

های مقطع معکوس با استفاده عددی اساس مسلح شده با ژئوسل بر عملکرد روسازیبررسی "، 1396،فرهاد قادری .15

 ، دانشگاه صنعتی سيرجان."از روش المان محدود غیر خطی

ارزیابی دبی نشت در سدهای خاکی با فرض توزیع تصادفی مشخصات مصالح با استفاده از "، 1396علی رضایی، .16

 ، دانشگاه صنعتی سيرجان."روش اجزاء محدود

، "سازی فرا ابتکاریهای بهینهبر اساس الگوریتممسیر بهینه سازی خط پروژه " ،1395، زادهنسرین حيدرآبادی .17

 دانشگاه اصفهان.

ه ، دانشگا"تثبیت مخلوط مصالح خرده آسفالتی و خاک بستر با استفاده از آهك و سیمان" ،1395 مرتضی رهروان، .18

 یزد.

مقاومت فشاری و مقاومت کششی غیرمستقیم بتن پالستیك با استفاده از بینی یشپ"،1395 امير توانا املشی، .19

 ، دانشگاه صنعتی سيرجان."کاویهای دادهروش

، "های آسفالتی گرمتاثیر الیاف فورتافای بر مدول برجهندگی و خزش دینامیکی مخلوط" ،1395 بهنام سالجقه، .20

 دانشگاه آزاد واحد شاهرود.

اه ، دانشگ"الیاف درخت خرما بر مقاومت فشاری و مقاومت کششی بتن غلتکی روسازیتاثیر " ،1395 محمد صادقی، .21

 سيرجان.واحد آزاد 
 

 طرح های تحقیقاتی
خاك روباره و باطله خشببک کارخانه معدن گل گهر سببيرجان در حالت تثبيت  یو اقتصبباد یفن یابیارز "، 1399 ،یمجر .1

 .معدنی گل گهر سيرجان جتمع صنعتی وم، "نشده و تثبيت شده به عنوان مصالح راهسازی

به منظور مرمت و بهسبببازی معابر شبببهر  (FDR)تمام عمق  بازیافتارزیابی فنی و اقتصبببادی روش  " ،1395 مجری، .2

 .، شهرداری سيرجان"سيرجان

اداره راه و حمایت ، با "234پذیر بر اسببباس روش نشبببریه های انعطافافزار طراحی روسبببازیتدوین نرم"، 1393، مجری .3

 .استان کرمانترابری جنوب 

ریزی مرکز توسعه و برنامهحمایت ، با "پروژه مميزی روسازی در ایران"، 1391همكاری با انجمن مهندسی روسازی ایران،  .4

 ریاست جمهوری.راهبردی 

شگاه  .5 سی در انجام پروژة صنعتی همكاری با دان صيرالدین طو سازی "خواجه ن ستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری رو د

 با حمایت پژوهشكدة حمل و نقل و سازمان بنادر و دریانوردی. ،1391،"بنادر
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افزارهای مختلف تحليل و طراحی بررسببی نرم"خواجه نصببيرالدین طوسببی در انجام پروژة صببنعتی همكاری با دانشببگاه  .6

 .، با حمایت پژوهشكدة حمل و نقل1384، "پذیر و ارائة گزینة مناسب برای کشورهای انعطافروسازی

 .، با حمایت دانشگاه شهيد باهنر کرمان1383های راهسازی، سازی قوسافزار جامع پيادهتدوین نرممجری طرح  .7

و مقایسة آنها با سایر انواع  (CRAM)ایالیة سنگدانههای آسفالتی با ميانمجری طرح بررسی عملكرد مكانيكی روسازی .8

 .وزارت راه و ترابری ، با حمایت مرکز تحقيقات و آموزش1381پذیر، های انعطافروسازی

 افتخارات علمی

 1399در سال  )نفر دوم( دانشگاه صنعتی سيرجانپژوهشگر برگزیده  .1

 1398پژوهشگر برگزیده دانشكده مهندسی عمران در سال  .2

 1397دانشگاه صنعتی سيرجان در سال  )نفر دوم(  پژوهشگر برگزیده .3

 1396پژوهشگر برگزیده دانشكده مهندسی عمران در سال  .4

 1395پژوهشگر برگزیده دانشكده مهندسی عمران در سال  .5

 1392دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی، سال  ،دکتریپژوهشی  برگزیدهانشجوی د .6

 1388 -1387در سالهای  دانشگاه صنعتی سيرجان برگزیدهپژوهشگر  .7

  1387-1386در سالهای  دانشگاه صنعتی سيرجانبرگزیده پژوهشگر  .8

 1381سال  دانشگاه تهران، راه و ترابری -دورة کارشناسی ارشد عمران نفر اول .9

 1379سال  نصيرالدین طوسی،دانشگاه صنعتی خواجه بردارینقشه -دورة کارشناسی عمران نفر اول .10

 1375کنكور سراسری سال  336رتبه  .11
 

 عضویت در مجامع علمی داخلی و بین المللی

 نصيرالدین طوسیدانشگاه صنعتی خواجه-حمل و نقل کشورهای صنعت مرکز تحقيقات زیر ساختعضو  .1

 ترافيک( 2سازمان نظام مهندسی استان کرمان )پایه  .2

 (بردارینقشه 3 هیاستان کرمان )پا یسازمان نظام مهندس .3

  (AAPT)های آسفالتی آمریكاانجمن متخصصين روسازی .4

 انجمن مهندسی روسازی ایران .5

 انجمن مهندسی ژئوتكنيک ایران .6

 

 مجالت داوری

 مجله علمی و پژوهشی فصلنامه مهندسی حمل و نقل .1

 های حمل و نقلمجله علمی و پژوهشی مهندسی زیرساخت .2

 مجله علمی و پژوهشی تحقيقات بتن .3

4. Advances in Mechanical Engineering 
5. Construction and Building Materials 

6. Frontiers of Structural and Civil Engineering 
7. Heliyon 
8. International Journal of  Engineering (IJE) 

9. International Journal of Pavement Research and Technology (IJPRT) 
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10. International Journal of Transportation Engineering (IJTE) 

11. Journal of Rehabilitation in Civil Engineering 
12. Road Materials and Pavement Design (RMPD) 

13. Journal of Soft computing in Civil Engineering (SCCE) 
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