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 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر

 

رزیابی تاثیر سختی دورانی اتصال پاي ستون در عملکرد لرزه اي غیرخطی قاب هاي عباس سیوندي پور، محسن گرامی، هادي تقدیسی،  ]1[
  10.24200/J30.2018.2132.2103  (DOI): شناسه دیجیتالفوالدي، مجله علمی پژوهشی عمران شریف،  خمشی

ــاز مــوالیی،   ]2[ ــور، الن ــرزه اي غیــر   حامــد صــفاري، عبــاس ســیوندي پ ــاثیر ورق هــاي تقــویتی در بهبــود عملکــرد ل ــی ت مطالعــه تحلیل
ــرا    ــدي واگ ــاب هــاي مهاربن ــه ســتون در ق ــد ب ــر پیون ــه علمــی پژوهشــی ســازه و ســاخت،  خطــی اتصــال خمشــی تی شناســه ، مجل

   JSCE.2017.93094.1270 :(DOI)/10.22065 دیجیتال
[3] Sivandi-Pour, A., A. Dalvand. "Experimental Assessment of Using Composite Ties in Shear Behavior of 

Reinforced Concrete Beams." Iranian Journal of Structural Engineering 4, no. 1, 2018. 

بررسی تأثیر دال بتنی در عملکرد قاب خمشی فوالدي در برابر خرابی ، جواد مشهدي ،عباس سیوندي پور ، حامد صفاري ،مصیب کریمی ]4[
 1397، 179-167صفحات  2شماره  9جلد ، مجله علمی پژوهشی علوم و فناوري هاي پدافند نوین، پیشرونده

، رونده با توجه به اثرات ناشی از حذف دیواربررسی رفتار غیرخطی سازه ایستگاه مترو در خرابی پیش، طفی امینیمص ، عباس سیوندي ]5[
 . 1397، 378-369صفحات  3شماره  9جلد مجله علمی پژوهشی علوم و فناوري هاي پدافند نوین،  

 ، مجلهبررسی رفتار غیرخطی سیستم دوگانه فوالدي قاب خمشی و مهاربند مگا با شکل پذیري زیاددالوند،  احمد  ،پور سیونديعباس  ]6[
 1395 .59-51،  صفحات 45اساس، شماره  وهشیژعلمی پ

، مجله ه اي و میزان جذب انرژي در بتن هاي با مقاومت باالبررسی آماري و آزمایشگاهی مقاومت ضرب، احمد دالوند؛ عباس سیوندي پور ]7[
 .1394 ،141-133 ، صفحه، پاییز و زمستان2دوره علمی پژوهش هاي تجربی در مهندسی عمران، 

ي ها سازه در هاستوني پا اتصاالتی احتماالتي ریپذ اعتماد تیقابلی بررس "پور، ي وندیس عباس ،یسیتقدي محمدهاد ،یگرام محسن ]8[
 .1394 ،35-27 ، صفحه، تابستان2,2، شماره 31,2وره دعمران شریف ، علمی پژوهشی مجله  "يفوالد

[9] Amini, Mostafa, Abbas Sivandi. "Assessment of Blast Induced Damage in Concrete Walls of Urban Metro 
Stations Using the Finite Elements Method." Journal of Management and Information Science 4, no. 4: 115-123, 
2017. 

[10] Abbas Sivandi-Pour, Mohsen Gerami, Ali Kheyroddin. "Uniform damping ratio for non-classically damped 
hybrid steel concrete structures." International Journal of Civil Engineering 14, no. 1: 1-11, 2016 

[11] Abbas Sivandi-Pour, Mohsen Gerami, Ali Kheyroddin. “Determination of modal damping ratios for non-
classically damped rehabilitated steel structures” , Iranian Journal of Science and Technology Transaction B 
Civil Engineering, Vol.13, No.3, 2015. 

[12] M. Fakharifar, M. K. Sharbatdar, Z. Lin, A. Dalvand, A. Sivandi-Pour, “Seismic performance and global 
ductility of RC” Earthquake Earthquake Engineering and Vibration, Vol.13 No. 1: 59-73, 2014. 

[13] Abbas Sivandi-Pour, Mohsen Gerami, Daryush KhodayarNezhad,” Equivalent modal damping ratios for non-
classically damped hybrid steel concrete buildings with transitional storey” Structural Engineering and 
Mechanics, Vol. 50, No. 3, 2014. 

[14] Mohsen Gerami, Abbas Sivandi-Pour “Performance-based seismic rehabilitation of existing steel eccentric 
braced buildings in near fault ground motions”, International journal of The Structural Design of Tall and Special 
Buildings. Vol. 23, No.12, pp. 881–896, 2013. 

[15] Mohsen Gerami , Yahya Sharbati, Abbas Sivandi-Pour, " Nonlinear Seismic Vulnerability Evaluation of 
Irregular Steel Buildings in Near Fault Earthquakes” The International Journal of Advanced Structural 
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هاي پیش بینی آماري پهنه بندي خطر زلزله احتمالی با استفاده از شبکه " ،یسیتقدي محمدهاد پور،ي وندیس ، عباسیگرام محسن ]17[
 .1391، 1شماره  6زمین شناسی مهندسی، دانشگاه خوارزمی، جلد  علمی پژوهشی ، نشریه"عصبی مصنوعی

تعیین فرکانس طبیعی تیرهاي فوالدي با اتصال گیر دار براي کنترل ارتعاش کف با "محسن گرامی، عباس سیوندي پور،  احمد دالوند،  ]18[
 .1391، 2شماره  12عمران مدرس، دوره ی علمی پژوهش، مجله "استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی

ارزیابی رفتار غیرخطی اتصاالت گیردار بهسازي شده با الگو هاي مختلف مقاطع کاهش "محسن گرامی، عباس سیوندي پور، احمد دالوند،  ]19[
 .1390، 30، مجله علمی پژوهشی اساس، انجمن مهندسی عمران ایران شماره "یافته

بررسی الگوي ترك خوردگی و مکانیزم خرابی در تیرهاي عمیق بتن مسلح با بازشو "دالوند، عباس سیوندي پور،   علی خیرالدین، احمد ]20[
 .1390، 31مجله علمی پژوهشی اساس، انجمن مهندسی عمران ایران شماره ، "در جان

مجله  "مطالعات زلزله شناسی و مهندسی زلزلهبررسی پارامتر هاي زلزله هاي نزدیک گسل در  "محسن گرامی و عباس سیوندي پور،  ]21[
 1390 ،50صفحه  ،47شماره  ،ترویجی بنا، انجمن مهندسین راه و ساختمان -علمی

 -، مجله علمی"لرزه اي سازه هاي فوالدي بررسی اثر ضریب اضافه مقاومت در طراحی"محسن گرامی، عباس سیوندي پور، احمد دالوند،  ]22[
 .1390 ،7-1صفحه  ،اردیبشت ماه ،46شماره  ، انجمن مهندسین راه و ساختمان،بنا علمی ترویجی ترویجی

، "2011کشور ژاپن در سال  (Tohoku)بررسی زلزله و سونامی منطقه توهوکو " ، عباس سیوندي پور، سهراب کاشفی،علی خیرالدین ]23[
 .1390 ،54-49صفحه ، 4و3، شماره 14لزله، سال پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زعلمی ترویجی مجله 

، مجله "بررسی روش هاي شبیه سازي تکان قوي زمین در تحلیل هاي لرزه اي "حسن گرامی، سهراب کاشفی، عباس سیوندي پور، م ]24[
 .1390 ،ماه بهمن ،49شماره ، انجمن مهندسین راه و ساختمان، ترویجی بنا -علمی

  



 مقاالت ارائه شده در کنفرانس هاي ملی و بین المللی

بررسی مطالعات انجام شده در زمینه بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فوالدي با  ،سید حسام مدنی ،عباس سیوندي پور ،علی خدادادي ]1[
 .97اردیبهشت  ،ایران ،تهران ،اولین کنفرانس ملی پیشرفت هاي اخیر در مهندسی و علوم نوین ،ر برشی بتن مسلحدیوا

و اثرات خاص آن بر سازه  توالی لرزه ايدر زمینه  تحقیقات صورت گرفتهبررسی  ،سید حسام مدنی ،عباس سیوندي پور ،حسین گلشنی ]2[
 .97اردیبهشت  ،ایران ،تهران ،اولین کنفرانس ملی پیشرفت هاي اخیر در مهندسی و علوم نوین ،ها

بهسازي شده با دیوار برشی در تحلیل  بررسی رفتار غیرخطی ساختمان هاي فوالديعباس سیوندي پور، سید حسام مدنی، علی خدادادي،  ]3[
 96، تهران ایران، اسفند چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه ،بهنگام شونده پوش آور

بررسی رفتار غیرخطی ساختمان هاي فوالدي بهسازي شده با دیوار برشی در تحلیل عباس سیوندي پور، سید حسام مدنی، علی خدادادي،  ]4[
 96، تهران ایران،  اسفند ملی پژوهش هاي کاربردي در مهندسی سازه و مدیریت ساخت دومین کنفرانس، پوش آور

ارزیابی رفتار غیرخطی سازه هاي ترکیبی، بتنی و فوالدي با استفاده از تحلیل عباس سیوندي پور، سید حسام مدنی، حسین گلشنی،  ]5[
 96، تهران ایران، اسفند زهچهارمین همایش بین المللی مهندسی سا ،بهنگام شونده و مودال پوش آور

بررسی رفتار غیرخطی ساختمان هاي ترکیبی در زلزله هاي متوالی با استفاده از حسین گلشنی، عباس سیوندي پور، سید حسام مدنی،  ]6[
،  ، تهران ایراندومین کنفرانس ملی پژوهش هاي کاربردي در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، غیرخطی دینامیکی تاریخچه زمانی تحلیل
 .96اسفند 

اولین کنفرانس ، کنترل ارتعاش غیر خطی کنسول ها در قاب هاي خمشی فوالدي با استفاده از شبکه هاي عصبیعباس سیوندي پور،  ]7[
 96، دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان، دي ملی تاب آوري شریان هاي حیاتی و زیر ساخت هاي عمرانی

اولین کنفرانس ملی تاب ، نزدیک گسل و تاثیر آن ها بر رفتار لرزه اي ساختمان ها بررسی ویژگی هاي زلزله هايعباس سیوندي پور،  ]8[
 96، دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان، دي آوري شریان هاي حیاتی و زیر ساخت هاي عمرانی
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