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شاپا2008-9449 :

تأثير آب دريا بر مقاومت فشاری تکمحوری خاک رستثبيت شده با آهک و مواد پوزوالني
المیرا احمدی ،مهدی اثنیعشری
بررسی آزمایشگاهی مشخصه های تنش و کرنش در خاک های ماسه ای منجمد :مطالعه موردی متروی تبریز
مهزاد اسمعیلی فلک ،هوشنگ کاتبی ،اکبر جوادی ،سعید رحیمی
بررسی رفتار واحد مسلح کننده سلولی (ژئوسل) تحت بار استاتیکی
محمد پارسا ،عبدالحسین حداد ،سید مهدی نصرالهی
مقایسه عملکرد میراگرهای ستونی مایع تنظیم شوندهی دارای دریچه و میراگرهای ستونی گویدار
حمید توپچی نژاد و امیر پناهیان
بررسی عددی تاثیر تعداد سازه بافل بر راندمان حوضچه ته نشینی اولیه
محمد جوادیراد ،مهدی شاهرخی ،طاهر رجایی
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کامپوزیت های توانمند الیافی بر رفتار تیرهای کوپله بدون میلگرد قطری و دورپیچ
علي خيرالدين ،محمد کاظم شربتدار ،امید هادی زاده هاشم آبادی
مقایسه روش های تاگوچی و فاکتوریل کامل در مطالعات پارامتریک الگوی جریان حول آبشکن
معصومه رستم آبادی ،ماندانا ناجی ابهری
یادداشت تحقیقاتی :بررسی مقایسه ای رفتار سیستم های سازه ای  3Dپانل در حالت جعبه ای با و بدون بازشو
امید رضایی فر ،مهدی علیزاده نوذری
مدل تحلیلی برنامه ریزی تولید سفر در شبکه حمل و نقل پس از بحران زلزله
مریم زینی ،علی ادریسی
وقوع پدیده شکست هیدرولیکی در هسته رسی مایل یک سد سنگریزهای بلند واقعشده در دره ای تنگ
مرتضی ساالری ،علی اخترپور ،امین اکرامی فرد
روانگرایی ماسه رسدار غیر اشباع
رضا صادق زادگان ،سید ابوالحسن نائینی ،علی میرزائی
ارزیابی خواص مکانیکی و دوام کامپوزیتهای سیمانی مهندسی ()ECC
علی صدر ممتازی ،بهزاد طهمورسی
یادداشت تحقیقاتی :ارزیابی رفتار اتصال نیمه صلب گویسان تحت بارگذاری ترکیبی
مهدی عبادی جامخانه ،محمد رضا داودی ،جواد عبادی جامخانه
یادداشت تحقیقاتی :بررسی عددی پدیده قوس زدگی در هسته سد خاکی غیرهمگن بافت واقع در استان کرمان
عادل عساکره ،مسعود آهنگ
شاخص حساس به خسارت در قاب های بتن آرمه در معرض توالی لرزه ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
غالمرضا قدرتی امیری ،الهام رجبی
اثر سنجی استفاده از عالئم هشداری شنیداری در افزایش ایمنی عابر پیاده درمعابر شهری بر اساس شاخص های تداخل ترافیک
سید شفیق اهلل قدسی ،امین میرزا بروجردیان
بکارگیری المان محدود فازی در تحلیل دینامیکی همبسته محیطهای متخلخل اشباع
فرهود کالته ،فریده حسین نژاد
پارامترهاي تناوبي رس با حد خميري باال در شرايط عادي تحکيم يافته غير اشباع
محسن معجزی ،مهنوش بیگلری ،محمدکاظم جعفری
ارزیابی خواص مکانیکی بتن شاهد و مرکب دارای پودرسنگ آهک و پوزوالن
رحمان نصیری ،علی اکبر مقصودی ،محمد مقصودی
مطالعه موردی مقایسه ظرفیت باربری فشاری پی -پایه های سنگریزه ای کوبشی و پی -پایههای بتنی درجاریز نسبت به تغییر نسبت مساحت پایه به پی.
بهمن نیرومند
حذف نفتالن از محلول آبی با استفاده از نانو صفحات گرافن :مطالعات جذب بهینه
محمدصادق نیکنام ،افسانه شهبازی ،مصطفی محمد پورامینی

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻤﺮان ﻣﺪرس

داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺆول
ﺳﺮدﺑﯿﺮ:
ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ:

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد داﻧﺸﺠﻮ )اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس(
دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺪﺳﯿﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس(
زﻫﺮا ﺧﻮﯾﻨﯿﻬﺎ

اعضای هیات تحریریه
دکتر محمد تقی
دکتر علی اکبر
دکتر ابوالفضل
دکتر سید علی اکبر
دکتر محمود
دکتر شهاب الدین
دکتر عباسعلی
دکتر بیتا
دکتر غالمرضا قدرتی
دکتر شروین
دکترمحمد
دکتر علی
دکتر پرویز
دکتر محمد حسن
حسین
اعضای هیات تحریریه مشورتی
دکتر عباس
دکتر احمد علی
دکتر آریا
ﻫﯿﺄت داوران اﯾﻦ ﺷﻤﺎره
آﻗﺎﮐﻮﭼﮏ

ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

اﺣﻤﺪي

ﻣﺮﺗﻀﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

ﭘﺎك

ﻋﻠﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ

ﺧﺎﺟﯽ

ﻧﺎﺻﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

درداﯾﯽ

ﺻﺎدق ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

زﻫﺮاﯾﯽ
ﺷﺎهﺑﯿﮏ
ﺷﮑﯿﺐ

ﻋﺎﻣﺮي

ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺷﺮﯾﻒ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
ﺣﻤﺰه ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

ﻋﺮبزاده

ﻋﻠﯿﺎﯾﯽ

ﻣﺤﻤﺪﻧﻮروز ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

ﺑﻬﺮوز ،داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ

وﯾﺮاﺳﺘﺎر ادﺑﯽ و ﻓﻨﯽ
وﯾﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ:
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺟﺮاﯾﯽ
ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ و ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ
ﻧﺎﻇﺮ ﭼﺎپ
ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ:

خیر
فخیمی
اسدی لنگرودی

دانشیار دانشگاه کیوتو (ژاپن )
استاد دانشگاه نیومکزیکو
دانشیار دانشگاه لندن

ﻓﺨﯿﻤﯽ

اﺣﻤﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

ﻗﺎريﻗﺮآن

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

ﻗﺪرﺗﯽ اﻣﯿﺮي

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ

ﻗﺰوﯾﻨﯿﺎن
ﻗﻨﺒﺮي

ﮐﺎدوﺳﯽ

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن

احمدی
آقا کوچک
حسنی
صالحی نیشابوری
صفارزاده
یثربی
تسنیمی
آیتی
امیری
ملکی
قائمیان
فاخر
قدوسی
بازیار
برقعی

استاد دانشگاه تربیت مدرس
استاد دانشگاه تربیت مدرس
استاد دانشگاه تربیت مدرس
استاد دانشگاه تربیت مدرس
استاد دانشگاه تربیت مدرس
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
استاد دانشگاه تربیت مدرس
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
استاد دانشگاه علم و صنعت
استاد دانشگاه شریف
استاد دانشگاه شریف
دانشیار دانشگاه تهران
استاد دانشگاه علم و صنعت
استاد دانشگاه علم و صنعت
استاد دانشگاه شریف

ﮐﺎﻫﻮﻧﯽ

ﮐﻮﮐﺒﯽ

ﻣﻠﮑﯽ

ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
ﻋﻠﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ

اﻣﯿﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
ﺷﺎﻫﭙﻮر ،داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
ﻣﻬﺮداد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
ﺷﺮوﯾﻦ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ

واﺛﻘﯽ اﻣﯿﺮي

ﺟﻮاد ،داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ

ﯾﺜﺮﺑﯽ

ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

ﻫﺎدﯾﺎﻧﻔﺮد

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﯿﺮاز

زهرا عزیزی
دکتر عاطفه جهان محمدی و دکتر فاطمه ترابی
زﻫﺮا ﺧﻮﯾﻨﯿﻬﺎ

سعيده کالنتری

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﺎﻧﺠﺎﻧﯽ

ﺗﻬﺮان ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان و آلاﺣﻤﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻤﺮان ﻣﺪرس
ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ،14115 397 :ﺗﻠﻔﻦ و دورﻧﮕﺎر(021) 82884950 :
civiljournal@modares.ac.ir
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ  ISCو ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ  SIDﻧﻤﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﺑﻪ ﻧﺎم آنﮐﻪ ﺟﺎن را ﻓﮑﺮت آﻣﻮﺧﺖ

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻤﺮان ﻣﺪرس
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻤﺮان ﻣﺪرس در ﺟﻠﺴـﻪ ﻣـﻮرخ  1388/ 10/09ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻧﺸـﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤـﯽ

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ درﺟﻪ » ﻋﻠ ﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ« ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪ و
ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  3 /11/ 1634ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻗـﺎﻧﻮن
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺮواﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻠـﻪ را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره  88 /14298در ﺗـﺎرﯾﺦ

 1388/12 /10ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ

مجله علمی پژوهشی ،مهندسی عمران مدرس ،دوره هفدهم
شماره ، 5سال 1396

راهنمای تهیه و تدوین مقاالت
از مؤلفان گرامی تقاضا می شود ،در ارسال مقاالت به نکات زیر توجه فرمایند
زبان رسمی مجله ،فارسی است.
 2مقاالت باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینۀ مهندسی عمران و محیط زیست (سازه ،زلزله ،سازه های هیدرولیکی ،سازه های
دریایی ،خاک و پی ،راه و ترابی ،برنامه ریزی حمل و نقل ،آب و محیط زیست) بوده و قبالً چاظ نشده ،یا به طور همزمان به مجالت دیگر ارسال نشده باشد.
 3مقاالت قابل چاپ در مجله به دو دسته تقسیم می شوند
الف مقاالت کامل پژوهشی مقاالت علمی پژوهشی با حداقل حجم  2022تا  3022کلمه (یا معادل آن) حداکثر در  12صفحه (تعداد صفحات مقاله عدد زوج
باشد).
ب یادداشتهای کوتاه پژوهشی مقاالت علمی پژوهشی با حداکثر  2022کلمه (یا معادل آن) حداکثر در  12صفحه (تعداد صفحات مقاله عدد زوج باشد).
تبصره مقاالت مرری ( )Review Articleاز نویسندگان مجرب و صاحب مقاالت پژوهشی در زمینۀ مورد بحث پذیرفته خواهد شد
تبصره  2مقاالت ترجمه پذیرفته نمی شود.
 4مقاالت ارسالی باید دارای بخش های ذیل باشند.
الف نام نویسنده یا (نویسندگان) نام نویسندۀ عهده دار مکاتبات با ستاره مشخص شود؛ نام موسسۀ متناظر هر یک از نویسندگان؛ نشانی کامل نویسندۀ عهده دار
مکاتبات شامل :نشانی پستی ،شماره فکس و پست الکترونیکی).
ب عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیدۀ فارسی؛ کلید اژگان فارسی؛ عنوان کامل مقاله به التین؛ نام و نشانی نگارندگان به زبان انگلیسی؛ چکیدۀ التین؛ کلید
واژگان التین.
ج مقدمه ،بدنۀ مقاله (شامل شرح مسأله ،روش حل ،تفسیر ،تحلیل نتایج) ،نتیجه گیری ،سپاسگزاری ،فهرست مراجع
د چکیده مقاله ( )Extended Abstractحاوی حداکثر یک صفحه و حداقل  022کلمه ارائه شود.
 0اصالحات خارجی با معادلی دقیق و رسا در زبان فارسی و عبارات اختصاری به کار رفته در متن به زیرنویس ارجاع شود.
 6محل ارجاع عکسها و جدول ها ،شکل ها و نمودارها به طور دقیق ضمن رعایت ترتیب آنها در متن معین شد ارسال اصل جدول ها و شکل ها با کیفیت 322
 dpiبه صورت سیاه و سفید در محیط اکسل ضروری است .در جدول ها و شکل ها ،عناوین فارسی در باال و عناو ین انگلیسی در زیر آنها قرار گیرد .در شکل
ها و جدول ها از خطوط افقی و عمودی ( ) gridاستفاده نشود .جدول ها و شکل ها بدون کادر و شکل ها فقط با محور عمودی و افقی باشد.
 7تعیین محل دقیق مراجع در متن و فهرست نمودن مراجع به ترتیب ظهور در متن مقاله ضروری است .عنوان قسمت مراجع به انگلیسی ( )Referencesنیز
نوشته شود.
 8شیوه نگارش مشخصات مراجع به شرح زیر است:
الف کتاب :نام خانوادگی ؛ نام نویسنده (نویسندگان)؛ نام کتاب؛ نام مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر ،تاریخ انتشار ،شماره صفحات
ب مقاله :نام خانوادگی ،نام نویسنده (نویسندگان)؛ عنوان مقاله ؛ نام نشریه؛ دوره (جلد) ،شاب انتشار ،شماره صفحات
 9مقاالت باید با فاصلۀ میان سطور  ،SINGLEبا قلم  B Lotusنازک  12تحت نرم افزار  Word 2007در دو ستون نایپ ،و نویسنده مقاله پس از ثبت نام در
سامانه نشریات سایت دانشگاه تربیت مدرس ،به آدرس ذیل مراجعه و کلیه مراحل ثبت و ارسال مقاله را سپری و با حفظ کد مقاله خود برای پیگیری های
بعدی ،از طریق سامانه نشریات اقدام نمایند
 12مقاالت برگرفته از پایان نامه و رسالۀ دانشجویان دکتری با نام استاد راهنما ،مشاوران و دانشجو به صورت توأم منتشر می شود لذا استاد راهنما عهده دار
مسؤولیت و مؤلف رابط خواهند بود.
 11مسؤولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده (نویسندگان) خواهد بود.
 12مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران مدرس حق رد یا قبول مقاالت را برای خود محفوظ می دارد.
*نشانی دفتر مجله
تهران ،تقاطع بزرگراه شهید چمران و آل احمد ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدۀ مهندسی عمران و محیط زیست ،دفتر مجله علمی
صندوق پستی  ،14110 143تلفن و نمابر82884902 :
آدرس سامانه نشریهhttp://civil.journals.modares.ac.ir :
پست الکترونیکیciviljournal@modares.ac.ir :
ین نشریه در پایگاه های اطالعات علمی  ISCو جهاد دانشگاهی  SIDنمایه می شود
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