نام خانوادگي
و نام

دانشكده

ابوطالبي

مهندسي عمران

اصفهاني محسن

و حمل ونقل

اسماعيلي
محمدحسن

اميري
سيمكویي
عليرضا

مرتبه علمي

استادیار

عنوان برنامه تحقيقاتي

بهبود عملكرد الیه هاي روسازي راه و راه
آهن و توجه به مسایل توسعه پایدار

مهندسي
عمران و حمل

استادیار

تحليل تجربي خطوط راه آهن

ونقل

مهندسي عمران
و حمل و نقل

باقري حسين

و حمل و نقل

توسعه نظریه هاي پيشرفته ریاضي ،آماري
استاد

و بهينه سازي در علم ژئودزي
ریاضي:كاربردها در علوم زمين

ماشيني و
استادیار

بينایي كامپيوتري در پردازش داده هاي
مكاني و كاربردهاي فتوگرامتري و سنجش
از دور

تاجميرریاحي

مهندسي عمران

حسين

و حمل و نقل

 -1روسازیهاي آسفالتي
 -2روسازیهاي بتني

http://eng.ui.ac.ir/~m.aboutalebi.e

-3مدیریت تعميرو نگهداري راهها
 -1ارزیابي صدا و ارتعاشات در خطوط راه آهن
 -2پایش سالمت و نگهداري خطوط راه آهن

http://eng.ui.ac.ir/~m.h.esmaeili

 -3اندركنش خط و قطار
 -1كاربردهاي ماهواره اي در ژئودزي فضایي شامل  G ، GRACEو InSAR

استفاده از الگوریتم هاي یادگيري عميق،
مهندسي عمران

اولويت هاي برنامه تحقيقاتي

آدرس صفحه وب

دانشيار

روشهاي نوین ارزیابي لرزهاي سازهها و
كاربردي كردن آنها

 -2كاربردهاي ماهواره اي و كشتي-مبنا در سنجش از دور (صوتي) شامل تصاویر
 ،SARفراطيفي و اكوساندر
 -3كاربردهاي زميني ژئودزي مهندسي به منظور تعيين موقعيت و پایش تغييرات

http://eng.ui.ac.ir/~amiri

سطح زمين
 -1استفاده از الگوریتم هاي یادگيري عميق و یادگيري ماشيني براي پردازش داده
هاي مختلف مكاني نظير تصاویر ماهواره اي ،هوایي ،بردكوتاه ،ابرنقاط ،داده هاي متني
داراي شناسه مكاني و  ...جهت استخراج ،شناسایي الگو و تلفيق داده ها
 -2استفاده از فتوگرامتري و سنجش از دور در كاربردهاي مختلف نظير تعيين كاربري

http://cet.ui.ac.ir/~h.bagheri

زمين ،پایش آلودگي هاي محيط زیست و تغييرات آب و هوا و اقليم
 -3بازسازي و مدلسازي سه بعدي با استفاده از تصاویر و ابر نقاط
 -1مصالح و سازههاي نوین
 -2پایش سالمت سازهها

https://engold.ui.ac.ir/~tajmir/

 -3سازههاي مركب سازگار با محيط زیست
 -1تلفيق  GISو علم داده به منظور توسعه روش هاي كارآمد جهت غني سازي و

گسترش روش ها و تئوري هاي مورد نياز پردازش داده هاي مكاني
تشيع بهنام

مهندسي عمران
و حمل و نقل

استادیار

براي تحليل داده هاي مكاني به منظور ارتقا  -2استفاده از یادگيري ماشين براي مدلسازي محيط تغييرپذیر و غيرقطعي پدیده
اثرگذاري علوم اطالعات مكاني در ارزیابي هاي مكاني
اثرات محيطي

جعفریان مقدم
احمدرضا

ونقل

 -3ارزیابي اثرات محيطي سياست ها ،طرح ها و برنامه ها در مقياس شهري و
منطقه اي بر پارامترهاي محيطي مانند آب ،خاك و هوا
-1مدلسازي ریاضي عمليات ریلي

مهندسي
عمران و حمل

http://eng.ui.ac.ir/~b.tashayo

استادیار

توسعه و طراحي سيستم حمل و نقل
هوشمند ریلي

 -2كالن داده و كاربرد تكنيكهاي داده كاوي
 -3تحليل بازار حوزه حمل ونقل ریلي از نظر اقتصادي و فني (قطارهاي مسافري و
باري)

http://trn.ui.ac.ir/~ar.jafarian

جمشيدي

مهندسي عمران

شروین

و حمل و نقل

داعي مریم

دهنوي علي

مهندسي عمران
و حمل و نقل
مهندسي عمران
و حمل و نقل

رهگذر

مهندسي عمران

محمدعلي

و حمل و نقل

زندي آتشبار

مهندسي عمران

سيدمهدي

و حمل و نقل

زینليان

مهندسي عمران

دستجردي مهران و حمل و نقل

 -1مدلسازي و مدیریت كيفيت آب و تخصيص بار آلودگي
استادیار

مهندسي و مدیریت محيط زیست

 -3ارتقاي واحدها و فناوریهاي تصفيه فاضالب و لجن با هدف بازیافت و بازچرخاني

استادیار

استادیار

استادیار

استادیار

دانشيار

روشهاي نوین ارزیابي لرزهاي سازهها و
كاربردي كردن آنها
پایش ،مدیریت و مهندسي محيط زیست
(ترجيحا آب و فاضالب و پسماند)

ستاري آبروي
مهران

و حمل و نقل

استادیار

بر سازه ها
پژوهشهاي عددي در مهندسي سازهها

روشهاي نوین ارزیابي لرزهاي سازهها و
كاربردي كردن آنها

تعيين موقعيت ،شناسایي ،تشخيص،
استخراج و مدلسازي موضوعات و پدیده ها
مبتني بر تصاویر و ليدار

شانه ساز زاده مهندسي عمران
احمد

و حمل و نقل

استادیار

ونقل

 -2پایش سالمت سازهها

https://engold.ui.ac.ir/~m.daei/

 -3سازههاي مركب سازگار با محيط زیست
-1مدیریت و پایش زیست محيطي منابع آب
-2مدیریت پسماند جامد

https://engold.ui.ac.ir/~a.dehnavi/

-3تصفيه آب و پساب و بهينهسازي فرآیندهاي تصفيه

 -2بررسي سيستمهاي سازه اي نوین مقاوم در برابر نيروهاي دیناميكي

https://engold.ui.ac.ir/~rahgozar/

 -1روشهاي عددي در مهندسي عمران
 -2محاسبات با عملكرد باال

https://engold.ui.ac.ir/~s.m.zandi/

 -3مكانيك مواد ،نانومكانيك ،مصالح و سيستمهاي نوین در سازه
 -1مصالح و سازههاي نوین
 -2پایش سالمت سازهها

https://engold.ui.ac.ir/~m.zeynalian/

 -3سازههاي مركب سازگار با محيط زیست
 -1تحقيقات و توسعه الگوریتم هاي مرتبط با آناليز داده هاي ليدار هوایي ،ماهواره اي
و زميني
 -2تحقيقات و توسعه و ساخت سيستم هاي اندازه گيري سه بعدي مبتني بر

http://eng.ui.ac.ir/~sattari

فتوگرامتري برد كوتاه و ماشين بينایي
 -3تحقيقات و توسعه سيستم هاي ناوبري مبتني بر تصویر ،ليدار و مغناطيس
 -1پخش آالینده ها در سواحل

هيدرليك دریا و مهندسي رسوب و فرسایش  -2بررسي فرسایش حوضه آبریز و توليد رسوب

https://engold.ui.ac.ir/~a.shanehsazzadeh
/

 -3مدیریت منابع آب زاینده رود
 -1لحاظ كردن "خيابان كامل" در برنامه ریزي حمل و نقل شهري و همه گونه هاي

مهندسي
شيران غالمرضا عمران و حمل

 -1مصالح و سازههاي نوین

ارزیابي ارتعاشات زميني و كاهش اثرات آنها  -1ژئوتكنيك لرزه اي و اندركنش لرزه اي خاك و سازه

تحقيق و توسعه الگوریتم هاي مرتيط با
مهندسي عمران

 -2تحليل سيستمهاي زیست محيطي و ارزیابي توسعه پایدار براساس شاخصهاي نوین

https://engold.ui.ac.ir/~sh.jamshidi/

توسعه مفهوم و توليد مدلهاي ظرفيت
استادیار

حمل و نقل موتوري و غير موتوري و اصول حمل و نقل پایدار.

زیست محيطي فعاليتهاي حمل و نقلي و  -2توسعه مفاهيم و مدل سازي " حمل و نقل یكپارچه" در محل ایستگاههاي راه آهن
ترافيكي

بویژه حمل و نقل شهري.
 -3توسعه مفهومي حمل و نقل و توسعه پایدار با دو بند فوق االشاره

http://trn.ui.ac.ir/~gh.shiran

-1تعيين موقعيت ماهواره اي ( ژئودزي ماهواره اي ،زمان سنجي ،شبكه ،RTK-تعيين
عسگري جمال

عطائي عبدالرضا

مهندسي عمران
و حمل و نقل

مهندسي عمران
و حمل و نقل

عليجانيان

مهندسي عمران

محمدعلي

و حمل و نقل

عموشاهي

مهندسي عمران

حسين

و حمل و نقل

فاطمي
نصرآبادي
سيدباقر

دانشيار

استادیار

ارتقاء دقت و توسعه كاربرد داده هاي
 GNSS، INSو ماموریت هاي جاذبي

روشهاي نوین ارزیابي لرزهاي سازهها و
كاربردي كردن آنها

-3نقل سنجي ماهواره اي
 -1مصالح و سازههاي نوین
 -2پایش سالمت سازهها

استادیار

(سيالب و خشكسالي) و ریسك مخاطرات مخاطرات ناشي از آنها
ناشي از آنها

استادیار

پژوهشهاي عددي در مهندسي سازهها

https://engold.ui.ac.ir/~a.ataei/

https://engold.ui.ac.ir/~m.alijanian/

 -2مدیریت منابع آب سطحي و زیرزميني (با دیدگاههاي كمي و كيفي)
 -1روشهاي عددي در مهندسي عمران
 -2محاسبات با عملكرد باال

https://engold.ui.ac.ir/~h.amoushahi/

 -3مكانيك مواد ،نانومكانيك ،مصالح و سيستمهاي نوین در سازه
 -1مقایسه و ادغام داده ها ،ابزارها و روشهاي مختلف به منظور ارزیابي و ارتقا دقت
بهبود دقت استخراج اطالعات از داده هاي روشهاي استخراج اطالعات از داده هاي سنجش از دوري

مهندسي عمران
و حمل و نقل

استادیار

سنجش از دوري به منظور توسعه
مخاطرات محيطي و تهيه نقشه

عمران و حمل

مهندسي عمران
و حمل و نقل

 -2استفاده از داده هاي خاص و روشهاي هوشمند در ارتقا دقت استخراج اطالعات از

كاربردهاي سنجش از دور در علوم زمين ،داده هاي سنجش از دوري

https://engold.ui.ac.ir/~sb.fatemi/

 -3بررسي و ارزیابي روشهاي برآورد دقت نتایج روشهاي پردازش داده و استخراج
اطالعات سنجش از دوري
 -1روسازي و زیرسازي جاده ،بررسي طرح هندسي و عوامل ترافيكي در راهها.

استادیار

روسازي و زیرسازي جاده

ونقل

مالكي جمشيد

 -2ناوبري اینرسي و تلفيق با GNSS

 -3سازههاي مركب سازگار با محيط زیست
تحليل و ارزیابي وقایع هيدرولوژیكي حدي  -1تحليل و ارزیابي وقایع هيدرولوژیكي حدي (سيالب و خشكسالي) و ریسك

مهندسي
گلي احمد

موقعيت مطلق دقيق و مطالعات اتمسفري با -GNSSهواشناسي )GNSS

https://engold.ui.ac.ir/~asgari/

 -2مدیریت روسازي راهها ()PMS

http://trn.ui.ac.ir/~a.goli

 -3استفاده از مصالح نوین در پایداري راه هاي آسفالتي و بتني
 -1تحقيق و توسعه در روشهاي تصميم گيري گروهي  -مكاني،
استادیار

توسعه روشهاي تصميم گيري گروهي -

 -2تحقيق و توسعه در روشهاي یادگيري ماشين و كاربرد آن در علوم مكاني

مكاني ،یادگيري ماشين و هوش محاسباتي  -3تحقيق و توسعه در روش هاي بهينه سازي هوشمند و هوش محاسباتي در جهت

https://cetold.ui.ac.ir/~j.maleki/

كاربردهاي مكاني

محمدحجازي مهندسي عمران
سيداميرمهرداد

و حمل و نقل

مطالعه و تحليل سازه هاي سنتي (با
دانشيار

رویكرد استفاده از فنون ،علوم و مصالح
نوین)

 -1پایش سالمت سازههاي سنتي
 -2روشهاي آزمایشگاهي مقياس شده براي سازه ها و مصالح سنتي
 -3كاربرد فنون ،علوم و مصالح نوین در مرمت و مقاوم سازي سازه ها و مصالح سنتي

https://engold.ui.ac.ir/~m.hejazi/

توسعه كاربردهاي داده هاي سنجش از دور  -1استفاده از روش هاي مبتني بر یادگيري ماشين و تشخيص الگو در بازیابي دقيقتر
مرادي زاده مينا

مهندسي عمران
و حمل و نقل

استادیار

ماهواره اي در مطالعات محيطي ،پيش

پارامترهاي سطح خاك و اتمسفري ,پيش بيني و مقابله با بالیاي طبيعي

بيني و مقابله با بالیاي طبيعي با ارائه

 -2تلفيق داده هاي سنجش از دور اپتيكي و مایكروویو به منظور رسيدن به اهداف

راهكارهایي جهت ارتقا دقت و توان تفكيك فوق الذكر
آن ها

مسيبي برزي

مهندسي عمران

فرشيد

و حمل و نقل

مشایخي ميثم

مطيعيان نجار
محمدعماد

مهندسي عمران
و حمل و نقل

دانشيار

استادیار

مهندسي
عمران و حمل

استادیار

ونقل

پژوهشهاي عددي در مهندسي سازهها

بكارگيري روشهاي نوین براي ارزیابي
مصالح و سازه هاي ژئوتكنيكي
مهندسي راه آهن در حوزه زیرساخت ،ابنيه
و سازه هاي ریلي
توسعه روش هاي نوین و فراابتكاري در حل

معيني رامتين

مهندسي عمران
و حمل و نقل

دانشيار

مسائل حوزه مهندسي آب (حوزه هاي مورد
مطالعه :برنامه ریزي و مدیریت منابع آب،
شبكه هاي آب و فاضالب)
پایش و آناليزتغييرات پوسته زمين در اثر

مهرابي حميد

مهندسي عمران
و حمل و نقل

http://eng.ui.ac.ir/~m.moradizadeh

مخاطرات طبيعي با روش هاي عددي و با
استادیار

استفاده از مشاهدات كالسيك و مدرن
ژئودتيكي ( سامانه تعيين موقعيت جهاني،
تداخل سنجي راداري و …

 -3استخراج عوارض از تصاویر ماهواره اي با پردازش تصاویر
 -1روشهاي عددي در مهندسي عمران
 -2محاسبات با عملكرد باال

https://engold.ui.ac.ir/~mossaiby/

 -3مكانيك مواد ،نانومكانيك ،مصالح و سيستمهاي نوین در سازه
 -1كاربرد روشهاي عددي در ارزیابي مصالح و سازه هاي ژئوتكنيكي
 -2توسعه وبهينه سازي استفاده از روشهاي عددي در مسائل ژئوتكنيكي

http://cet.ui.ac.ir/~m.mashayekhi

 -3كاربرد،توسعه و بهينه سازي مدلهاي رفتاري درژئوتكنيك
 -1روسازي و زیرسازي خطوط باالستي راه آهن
 -2خطوط ریلي مدرن و بدون باالست ریلي و خطوط پر سرعت

http://eng.ui.ac.ir/~m.motieyan

 -3پایش ،تعمير و نگهداري و مدیریت برنامه ریزي
 -1برنامه ریزي و مدیریت منابع آب
 -2بهينه سازي در مهندسي

https://engold.ui.ac.ir/~r.moeini/

 -3شبكه هاي آب و فاضالب

 -1آناليز سري هاي زماني  InSARو GNSS
 -2آناليز تغيير شكل پوسته با استفاده از داده هاي ژئودتيكي  GNSSو InSAR
 -3حل مسائل معكوس و مدل سازي تغييرات در پوسته زمين (گسل ،آتشفشان،

http://eng.ui.ac.ir/~h.mehrabi

فرونشست و )...
 -1بهبود استخراج عوارض كارتوگرافي براي نقشههاي شهري با شيءمبنایي در

مومني شهركي

عمران و حمل

مهدي

و نقل

مهندسي سنجش از دور براي تهيه نقشه
دانشيار

پردازش تصاویر

هاي شهري و تخمين پارامترهاي محيطي  -2ارتقاي روشهاي استخراج پارامترهاي محيطي و محلي سنجش از دور
محلي

( ارتقاي روشهاي تخمين رطوبت خاك در سنجش از دور حرارتي و ایجاد مدل محلي
ایروسول و توسعة پارامترهاي استخراجي سنجش از دور به ویژه دیناميك ذرات)

https://engold.ui.ac.ir/~momeni/

 -1دیناميك و ارتعاشات ،بررسي پدیده هاي دیناميكي در المانهاي مكانيكي در
خطوط و ماشين آالت ریلي
نوروزي حامد

مهندسي عمران
و حمل ونقل

استادیار

بررسي پدیده هاي دیناميكي در المانهاي  -2آكوستيك مرتبط با قطارهاي پرسرعت ،از آنجایيكه مرتبط با راحتي سفر و بعضاً
مكانيكي در خطوط و ماشين آالت ریلي ایمني سير است بسيار حائز اهميت است.

http://eng.ui.ac.ir/~h.norouzi

 -3بررسي انرژي مصرفي مرتبط با ماشين آالت ریلي و بعضا بهينه سازي با توجه به
حجم حمل با و مسافر.
هاشمي
اصفهانيان
محمود

مهندسي عمران
و حمل و نقل

هفت برادران

مهندسي عمران

حامد

و حمل و نقل

همداني پگاه

یزدیان حامد

مهندسي عمران
و حمل ونقل

مهندسي عمران
و حمل و نقل

دانشيار

استادیار

ژئوتكنيك و رفتار مصالح

پژوهشهاي عددي در مهندسي سازهها

 -1تحليل پایداري و پایدار سازي سازه هاي ژئوتكنيكي (شيب ،تونل ،پي)
 -2تعيين مشخصات ،مدلسازي و بهسازي مصالح (سنتي ،بنایي ،بتن)

https://engold.ui.ac.ir/~m.hashemi/

 -1روشهاي عددي در مهندسي عمران
 -2محاسبات با عملكرد باال

https://engold.ui.ac.ir/~h.haftbaradaran/

 -3مكانيك مواد ،نانومكانيك ،مصالح و سيستمهاي نوین در سازه
 -1مبدل هاي الكترونيك قدرت و كنترل محركه موتورهاي الكتریكي
استادیار

سيستم هاي تغذیه و كنترل محركه هاي
الكتریكي

مطالعات اقتصادي ،اجتماعي ،نهادي و
استادیار

زیست محيطي در مدیریت منابع آب و
فاضالب

 -2برقي سازي راه آهن ،آناليز سيستم هاي تغذیه قطارهاي برقي و سيستم هاي
سيگنالينگ در راه آهن

http://eng.ui.ac.ir/~p.hamedani

 -3سامانه هاي حمل و نقل برقي ،مدیریت انرژي الكتریكي و استفاده از منابع انرژي
تجدیدپذیر
 -1مطالعات اقتصادي ،اجتماعي ،نهادي و زیست محيطي در مدیریت منابع آب و
فاضالب
 -2استفاده از مفهوم هم بست آب،غذا و انرژي در مدیریت منابع آب
 -3حكمراني آب

https://engold.ui.ac.ir/~h.yazdian/

