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 تحصیلی:مشخصات 
 فیزیک، دبیرستان تیزهوشان بندرعباس -دیپلم ریاضی .1
 کارشناسی مهندسی عمران (گرایش عمران)، دانشگاه شیراز  .2
 و کسب رتبه آموزشی دوم دانشگاه هرمزگان، )ژئوتکنیکمهندسی عمران (کارشناسی ارشد  .3

 هاي غیراشباع تحلیل عددي رفتار مکانیکی رسنامه کارشناسی ارشد:. عنوان پایان
  دکتري مهندسی عمران (گرایش مکانیک خاك و پی)، دانشگاه شیراز .4

قطعیت با استفاده از روش مونت کارلو با درنظرگرفتن عدم لرزهتحلیل خطر احتماالتی زمینعنوان رساله: 
 درجه عالی)دفاع با ( -ناشی از خصوصیات غیرخطی خاك (مطالعه موردي: دشت شیراز)

 -و دکتر حمید زعفرانی (استاد، دانشکده فنی، دانشگاه شیراز) اندیشراهنما: دکتر مجتبی جهاناساتید 
(استاد، دانشکده فنی، دانشگاه  اساتید مشاور: دکتر ارسالن قهرمانی(دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله) 

 (استادیار، دانشکده فنی، دانشگاه شیراز) و دکتر سید احمد انوار شیراز) 
 

 ).ISI, SCOPUS etc( المللی معتبرمؤسسات اطالعات علمی بین مقاالت چاپ شده در نشریات نمایه شده در
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conventional and Monte Carlo simulation-based probabilistic seismic hazard 
analyses for Shiraz city, southern Iran. J Seismol 22, 1629–1643 (2018). 
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4. Eskandarinejad, A. Discussion of “Effect of Site Conditions on Site 
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Tariq A. Chaudhary. KSCE J Civ Eng 22, 3988–3989 (2018). 
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6. Eskandarinejad, A., Jahanandish, M. & Zafarani, H. Divergence Between 
Nonlinear and Equivalent-Linear 1D Site Response Analyses for Different V S 
Realizations of Typical Clay Sites. Pure Appl. Geophys. 174, 3955–3978 
(2017). https://doi.org/10.1007/s00024-017-1586-y 

7. Reihani, B., Eskandarinejad, A., Dehghani, M. Effect of changing of dilation 
angle and the cohesion of clayey soil on stone column. International of Journal 
of Engineering Trends and Technology. (2014) 

8. Eskandarinejad, A., Shafiee, A.H. Pseudo-dynamic analysis of seismic 
stability of reinforced slopes considering non-associated flow rule. J. Cent. 
South Univ. Technol. 18, 2091–2099 (2011). https://doi.org/10.1007/s11771-
011-0948-3 

9. Shafiee, A.H., Eskandarinejad, A. & Jahanandish, M. Reply to Discussion of 
the Technical Note “Seismic Passive Earth Thrust on Retaining Walls with 
Cohesive Backfills Using Pseudo-Dynamic Approach” by A.H. Shafiee, A. 
Eskandarinejad, M. Jahanandish: Geotechnical and Geological Engineering, 
DOI 10.1007/s10706-010-9327-3. Geotech Geol Eng 29, 127–128 (2011). 
https://doi.org/10.1007/s10706-010-9354-0 

10. Ahmadizadeh, V., Kalantari, B., Eskandarinejad, A. & Shafiee, A.H. (2011). 
Influence of Non-associated Flow Rule on Seismic Uplift Capacity of Horizontal Strip 
Anchors, EJGE. (GeoRef) 

11. Shafiee, A.H., Eskandarinejad, A. & Jahanandish, M. Seismic Passive Earth 
Thrust on Retaining Walls with Cohesive Backfills Using Pseudo-Dynamic 
Approach. Geotech Geol Eng 28, 525–531 (2010). 
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 :پژوهشی داخلی-مجالت علمیمقاالت چاپ شده و پذیرفته شده در 

شهر ساري در مخاطره پذیري بافت مسکونی کالنآسیب). 1397( اسکندري نژاد، علیرضااحمدي، فریال،  .1
 پژوهشی آمایش محیطنامه علمیطبیعی زلزله، فصل

 
 پذیرفته شده در کنفرانس هاي داخلی و خارجی:چاپ شده و مقاالت 

 روي بر زیرزمینی آب عمق گذراي جابجایی تاثیر). 1389، دهقانی، مسعود و دیگران (اسکندري نژاد، علیرضا .2
المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاك ایران (ارایه مقاله رسی. چهارمین همایش بین خاکهاي تغییرحجم

 کامل به صورت شفاهی)
 روي بر زیرزمینی آب تراز عمق تاثیر بررسی). 1389، دهقانی، مسعود و دیگران (دري نژاد، علیرضااسکن .3

المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاك ایران (ارایه مقاله کامل به . چهارمین همایش بینباربري ظرفیت
 )پوسترصورت 

جانبی اي فشار ضرایب لرزه ). 1390و دیگران ( اسکندري نژاد، علیرضااحمدي زاده، وحید، کالنتري، بهزاد،  .4
شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزلهاوم خاك با مالحظه قانون جریان غیرمرتبط. ششمین کنفرانس بینقم

 (ارایه مقاله کامل به صورت شفاهی). 
کران باال تحلیل ). 1391( شفیعی، امیرحسینو  اسکندري نژاد، علیرضااحمدي زاده، وحید، کالنتري، بهزاد،  .5

 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران. . از فشار محرك لرزه اي خاك با مالحظه قانون جریان غیرمرتبط
 ستونهاي واحد سلول تحلیل). 1393و دیگران ( اسکندري نژاد، علیرضا ریحانی، بهادر، دهقانی، مسعود و .6

 (ارایه پی مهندسی و خاك مکانیک ملّی کنفرانس اولین .نرم رس در شده اجرا شناور و انتهایی باربر سنگی
 مقاله کامل به صورت شفاهی). 

https://doi.org/10.1007/s00024-017-1586-y
http://www.civilica.com/Paper-ICCE09-ICCE09_442=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7.html
http://www.civilica.com/Paper-ICCE09-ICCE09_442=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7.html
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 رس خاك مسطح کرنش تحلیل). 1393و دیگران ( اسکندري نژاد، علیرضاریحانی، بهادر، دهقانی، مسعود و  .7
 هئ(ارا پی مهندسی و خاك مکانیک ملّی کنفرانس اولین .شناور و انتهایی باربر سنگی ستونهاي با شده مسلح نرم

 ).به صورت پوستر
بررسی تاثیر تراکم دینامیکی بر دوره تناوب و فرکانس ). 1400( نژاد، علیرضااسکندريصبوري، میالد و  .8

 راولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم هاي پایدا. طبیعی ساختگاه. طبیعی ساختگاه
 .(ارائه شفاهی)

9. Shafiee, A.H., Eskandarinejad, A., Jahanandish, M. Upper bound solutions of 
seismic vertical uplift capacity of horizontal strip anchors beneath slopes. 4th 
International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics (oral 
presentation). (2010) 

 
 :یافتهی مصوب و پایانهاي پژوهشطرح

با هدف جذب  یرنگ يهاجلبک زیاز ر يریگبا بهره یارس يهااز پنجره دینسل جد یطراح یسنجامکان .1
 از پژوهشگران و فناوران کشور. تی. صندوق حما1399. یداخل طیکربن و کنترل نور روز مح دیاکس يد

 )98028823طرح پژوهشی شماره معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري (
 ، دانشگاه مازندرانزلزله برابر در ساري کالنشهر مسکونی بافت کالبدي پذیري آسیب ارزیابی .2

 
 آموزشی: -اجرایی سوابق 
 تاکنون 1398استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه گلستان از شهریور  .1
مکانیک  -مقاومت مصالح-استاتیکدروس:  ( 1390-1391تدریس در دانشگاه پیام نور فسا، نیمسال اول  .2

 تحلیل سازه)-سیاالت
مهندسی -مکانیک خاك (دروس: 1391-1392نیمسال دوم واحد کازرون،  تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی .3

 پی)
آزمایشگاه مکانیک  -شناسی(آزمایشگاه زمین 1391-1392 و دوم نیمسال اول ،تدریس در دانشگاه شیراز .4

 خاك)
 -تا کنون (دروس دینامیک1392- 1393عالی غیرانتفاعی آپادانا از نیمسال اول  تدریس در موسسه آموزش .5

 -2مکانیک خاك  -اصول و مهندسی سد -مکانیک خاك و مهندسی پی -تحلیل سازه -مقاومت مصالح
 -مکانیک خاك -تحلیل مقدماتی سازه -ماشین آالت ساختمانی در راهسازي -تعمیر و نگهداري ساختمان

هاي نو و تاکنون (دروس سازه 1395ه آموزش عالی مارلیک نوشهر از نیمسال دوم تدریس در مؤسس .6
 هاي نوین ساخت در مقطع کارشناسی ارشد معماري)آوريفن

تاکنون (درس دینامیک خاك در مقطع  1396تدریس در مؤسسه آموزش عالی طبري بابل از نیمسال اول  .7
 مکانیک خاك و پی)-کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 است)دفاع شده-کارشناسی ارشد در دانشگاه گلستان (دانشجو: شهریار طاهري هاينامهستاد مشاور پایانا .8
واحد قشم -مرتبه و دانشگاه هرمزگان 1ارشد در دانشگاه هرمزگان  کارشناسی هاينامهاستاد مشاور پایان .9

 اند)ي آنها دفاع شدهمرتبه (همه 2
 )دفاع شده( ارشد در موسسه آموزش عالی آپاداناکارشناسی نامه استاد مشاور پایان .10
اي و دروس تدریس دروس کارشناسی ارشد مکانیک محیط پیوسته، مهندسی پی پیشرفته و ژئوتکنیک لرزه .11

شناسی مهندسی، مهندسی پی، اصول مهندسی سد، مهندسی محیط زیست، هیدرولوژي کارشناسی زمین
 تاکنون 1398ه گلستان از مهر نویسی کامپیوتر در دانشگامهندسی و برنامه
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 : هاي تخصصیشرکت در کارگاه
1. Certification of attending the workshop on Mechanics of Porous Media 

instructed by Dr. Siavash Ghabezloo (Associate Professor in Ecole des Ponts 
ParisTech), 2015 

 1394شیراز، ، دانشگاه SPSSشرکت در کارگاه تخصصی  .2
 

 : افتخارات
 1389اخذ عنوان پژوهشگر برتر استان هرمزگان در سال  .1
 1390قبولی در دکتري مهندسی عمران دانشگاه شیراز از طریق ظرفیت استعدادهاي درخشان،  .2
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