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 بسمه تعالی 

  نام و نام خانوادگی: سید عظیم حسینی

 09121465358تلفن همراه:  

 پست الکترونیک :

S.az.hosseini.t@gmail.com 

Azim_hosseini@Azad.ac.ir 
 

 

 : سوابق تحصیلی ❖

 واحد 1398( و استاد نمونه سال 18پایه  دانشیارهیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب )     -

 مدیریت ساخت  –دکتری مهندسی عمران      -

 های امن سازه -فندغیرعامل  پداکارشناس ارشد مهندسی      -

 مدیریت ساختو مهندسی  -کارشناس ارشد مهندسی عمران     -

  عمران – کارشناس مهندسی عمران -

 میه ارشد( هس  -اجرا  -نظارت -پایه یک نظام مهندسی )طراحی -

 های نظام مهندسی )صادره از وزارت راه و شهرسازی( پروانه آموزشی در دوره -

 ها: عضویت ❖

 انجمن مدیریت پروژه ایران عضو  -

 عضو انجمن تونل -

 عضو انجمن بتن ایران  -

 غیرعامل  عضو انجمن پدافند -

 عضو کمیته پدافند غیر عامل سازمان نظام مهندسی استان تهران  -

 های تخصصی:زمینه ❖

  های ملیپروژهها و سازمانمدیریت  -

   های عمرانیطرحمجری  -

 و پژوهش  تألیف کتب و مقاالت -

   پدافند غیرعاملمهندسی امور مربوط به  -

 اختراع : ❖

به شماره و   "النصب فلزی از نوع سیستم قاب ساختمانی ساده با مهاربندهای هم محور فوالدی  سازه سریع  "عنوان اختراع   -

 1393/ 06/ 08-83683 ثبت اختراع تاریخ

 
 

 ای:های مدیریتی، اجرایی و حرفهفعالیت ❖

ونل ، پل ، سد ، نیروگاه ،  شامل راه ، ت  :مدیر پروژه ، معاون اجرایی ، مدیر عامل، عضو هیات مدیره) پروژه های خاص   •

 نظامی ... ( ،  ها برج  های ساختمانی ومجتمع

 

mailto:S_A_Hosseini_T@Yahoo.com
mailto:Azim_hosseini@Azad.ac.ir


2 
 

 :مسئولیت های اجرایی دانشگاهی  ❖

 مسئول قرارگاه جهادی و محرومیت زدایی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی -

 مدیر گروه تحصیالت تکمیلی عمران )ارشد و دکتری( دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب  -

 معاون امور عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب  -

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب  -

 ران جنوب سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی ته -

 تهران جنوب دانشگاه آزاد اسالمی  ءدبیرکمیته منتخب ارتقا -

 استان تهران عمران تخصصیاعضا هیات علمی هیات جذب عضو کمیته  -

 مدیریت ساخت –رئیس کارگروه مصاحبه دکتری مهندسی عمران  -

 رئیس شورای آموزشی و موارد خاص دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب  -

 فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب عضو شورای   -

 مدیریت ساخت-رئیس کارگروه پیش دفاع دکتری مهندسی عمران -

 ریزی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمیرئیس کمیته تخصصی برنامه -

 ی، حمل و نقل دانشگاه آزاد اسالمی یت ساخت، محیط زیست، راه و ترابر رئیس کارگروه تخصصی رشته گرایش مدیر -

 تهران جنوب  عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی -

 تهران جنوب  عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی -

 معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران  -

 عضو کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران  -

 استان تهران  دانشگاه آزاد اسالمی عمران آموزشی مدیر شورای تخصصی گروه -

 رئیس شورای تخصصی عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران  -

 های آموزشیدوره ❖

- Advanced Engineering Project Management Program  2007 -تهران 

 1390 –ایران  -تهران – (IMS) دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه  -

- ISO 9001:200 internal Auditor-  2007-ایران  –تهران 

 1386 -مؤسسه توسعه ساختمان عمران یکم -ETABS&SAFEتهیه دفترچه محاسبات با نرم افزار محاسبات سازه و  -

 1390 -کارگاه تخصصی پدافندغیرعامل  -

 1389 -مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی – (ANSYS)دوره آموزشی نرم افزار طراحی سازه  -

 Autodyneدوره آموزشی  -

 دوره های طراحی ،نظارت و مجری سازمان نظام مهندسی   -

 : کتب ❖

 1392 -هار سدهای خاکی و علل خرابی های آنبررسی پدافند غیر عامل د -

    1392-تکنولوژی بتن با نگاه کاربردی  -

 1393 -1جلد ها(  سازی مدیریت دانش )استخراج تجربیات، راهبردها و زیرساخت اصول پیاده -

 1393- 2سازی مدیریت دانش )با رویکرد مهندسی ساخت و فرآیندهای نوین سازمانی( جلد اصول پیاده -

 1393  -( UFC ضوابط تحلیل رفتار و طراحی سازه های مقاوم در برابر اثرات انفجارهای تصادفی )ترجمه -
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 1400- اصول مهندسی و مدیریت ساخت -

- Important Human Resources Indicators-2021 

 :تمقاال  ❖

  -اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور  -مدیریت قراردادهای بین المللی طرح های عمرانی -

 1384بهمن 

پروژه - برای  مالی  منابع  عمرانی  تأمین  پروژه  -های  اجرایی  نظام  توسعه  ملی  و  کنفرانس  صنعتی  عمرانی،    -شهریهای 

 1386اردیبهشت 

پیمانکار - شرکتهای  بین  در  رقابت  بنیادی  عوامل  تقویت  و  اجرایی   -شناخت  نظام  توسعه  ملی   کنفرانس 

 1386اردیبهشت  -پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

روش - دوغارزیابی  تزریق  سنتی  شدتهای  عدد  روش  و  سیمانی  پایه  های  )  اب  سنگ  ( G.I.Nتزریق  توده  تقویت  ها  در 

مرکز همایش   –اولین کنفرانس بین المللی سد و نیروگاه های برق آبی    –)مطالعه موردی سد بتنی دو قوسی شهید رجایی(  

 1390بهمن ماه  -  های بین المللی صدا و سیما

همایش پدافند غیر   - های سنجش از دورهای زیرزمینی توسط سیستمساخت جهت اجتناب از شناسایی سازهمالحظات حین  -

 1390 –دانشگاه امام حسین )ع(   -عامل 

 1390 -شهرداری تهران  – پدافند غیرعامل در محیط شهری -

 1390 -دانشگاه امام حسین )ع(  – های فضاهای امن زیرزمینیهای کاهش اثر انفجار در ورودیارزیابی روش -

 1393 - فناوری اطالعات، حوزه مشترک مدیریت دانش و دفاع –ششمین کنفرانس مدیریت دانش   -

 1394  -دانشگاه امام حسین )ع(   – از دیدگاه مطالعات پدافند غیرعامل SWOTهماهنگ سازی فن تحلیل  -

  بسترهای  تأمین رویکرد  با  های سد و نیروگاهپروژه در بتن مسلح زیرزمینی هایسازه  ساخت  مدیریت  در کاربردی مدلی ارائه -

   1396 –نشریه سد و نیروگاه برق آبی  – غیرعامل پدافند

علوم و فناوری های پدافند    –  های مدفون بتنی در معرض انفجارهای اجرایی در ساخت سازهمقایسه روش  بررسی مصالح و -

 1396 -نوین 

بهبود عملکرد زمان و هزینه در پروژه های  - استانداردسازی مصالح صنعت ساختمان در  نوین و  اثرات فناوری های  مطالعه 

 1398تیر  –هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری  -ساختمان  

ساز   - و  نوع ساخت  در  نو  های  انرژی  و  اقلیم  با  همساز  طراحی  و  محیطی  عوامل  م  –تأثیر  ملی  کنفرانس  هندسی  هفتمین 

 1398تیر  –عمران، معماری و توسعه شهری

دومین همایش بین    –تخصیص مدیران پروژه به پروژه های یک شرکت پیمانکار با استفاده از برنامه ریزی خطی چند هدفه   -

 1398مرداد  –المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی 

رانی و جنگ چالش ها و راهکارها  حد غیر عامل در بررسی مدیریت فاضالب شهری در مواقع بارزیابی و تحلیل نقش پدافن -

 1398تیر  –هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی  –در برقراری نظم و امنیت )مطالعه موردی شهرستان خرم آباد( 

در صرفه - فازدهنده  تغییر  مواد  از  تغییرات   استفاده  از  ناشی  ای  های سازه  آسیب  از  و جلوگیری  های ساخت  هزینه  جویی 

 1398آبان  –همایش ملی فناوری های نوین در انرژی و مواد  –دمایی مداوم 

پنجمین همایش ملی فناوری های نوین   –تحلیل سیستم های سقف در ساختمان های بتنی و تأثیر آن بر توسعه ی پایدار   -

  1397 اسفند –یکرد ساختمان های بلند مرتبه صنعت ساختمان با رو

ساخت    - های  هزینه  کاهش  و  ساختمانی  مصالح  کیفیت  افزایش  جهت  نانو  فناوری  انتخاب  در  موثر  معیارهای   -ارزیابی 

 1398آذر  – 21سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 
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 1398شهریور  –پنجمین کنگره بین المللی توسعه پایدار  -صنعت ساختمان  بررسی نوآوری در مصالح و فناوری های نوین  -

  حاوی   بتن  در  سرباره  پوزوالن  و  پرییلن  پلی  و  فوالدی  الیاف  از  شده  ساخته  بتنی  های  نمونه  دوام  و  مقاومت   میزان  تخمین -

 1398 –المللی مطالعات نوین مهندسیسومین کنفرانس بین  -آزمایشگاهی    و عددی  شیوه به  سیلس نانو  و رس افزودنی نانو 

روش های پیش اختالط و مقدار مصرفی ابال در کنترل افت اسالمپ بتن خود تراکم و تاثیر ویژگی فوق روان کننده ها بر   -

 1398 –ین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران هفتم –کارایی 

کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در   هفتمین   -لوژیکی بتن خود تراکم  تاثیر دما و انواع فوق روان کننده ها بر خواص رئو  -

 1398 –مهندسی عمران 

-   ) تنیده  پیش   ، یوبوت   ( دال های ساختمانی  نوین  کاربردی سیستم های  بررسی  بتنی و  دال های  انواع  کنفرانس    –معرفی 

  1398 –ساالنه یافته های نوین عمران 

سومین کنگره بین    -  topsisشناسایی و اولویت بندی روش های بهسازی ساختمان های مصالح بنایی با استفاده از شیوه ی  -

   1398 –المللی عمران 

اولین کنفرانس بین المللی   –بررسی پارامتریک تاثیر شرایط اولیه بر مقاومت روانگرایی استاتیکی خاک های ماسه ای الی دار   -

 1398 –سی خاک و پی عمران و مهند

هفتمین کنفرانس   –ارزیابی و انتخاب بهینه سیستم های سازه ای نوین در ساختمان های مسکونی از دیدگاه مدیریت ساخت   -

 1398 –ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران 

نظامی   - آموزش  مرکز  یک  سازمانی  عملکرد  با  دانش  مدیریت  رابطه  تحلیل  و  و   –بررسی  علوم  سراسری  همایش  ششمین 

 1398 –مهندسی دفاعی 

 1398 –سومین هماش ملی پژوهش های نوین دانشگاهی در عمران  –عوامل موثربر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی  -

های   - قرارداد  نشدن  اجرایی  بر  گذار  تاثیر  عوامل  ایران    B.O.Tمطالعه  سدسازی  های  پروژه  ملی    -در  کنفرانس  هفتمین 

 1398 –های کاربردی در مهندسی عمران  پژوهش

گ  - از  استفاده  کشش  یلسونایت اثر  مقاومت  بر  برنج  پوسته  بین  -نبت  یو خمش  یو خاکستر  مهندسی  پنجمین همایش  المللی 

 1399آبان ماه  -سازه 

بینپنجمین    –ی  عیطب  حوادث  از  یناش  بحران  ت یریمد   در  ساخت   نینو   ی صنعت  یها  یفناور  ریتأث  یابیارز - المللی همایش 

 1399آبان ماه  - مهندسی سازه

بتن خودتراکم   - رئولوژی  خواص  بر  مختلف  زمانهای  و  دما  در  سیمان  افزایش  تاثیر  علمی    –بررسی  پژوهشی    –فصلنامه 

 1399مهر ماه  - تحقیقات بتن

به مقاومت مشخصه - نیمه سبک سازه ای جهت رسیدن  بتن  بهینه برای ساخت  ریه علمی پژوهشی  نش  -ارائه طرح اختالط 

 1399دی ماه  - شهر ایمن

تکنیک شانون - از  استفاده  با  نوین ساختمانی  پایداری سیستم  های  بندی شاخص  اولویت  و  :شناسایی  هنر    -عنوان  دانشگاه 

 2021 -اسالمی تبریز

اسالمی   - تمدن  های  شاخص  با  جهادی  مدیریت  در  چمران  شهید  سیره  دانشگاه  –تطابق  اساتید  بسیج  مراکز  سازمان  و  ها 

 1399اسفند ماه  –آموزشی و پژوهشی کشور 

تعمیر  پلسازی هزینهبهینه - بتنی راه آهنهای نگهداری و  اقتصاد و مدیریت    -های   . کنفرانس مهندسی صنایع    2  –سومین 

 1399ه اسفند ما
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  –اولین کنفرانس پژوهش در علوم مهندسی و علوم کاربردی    -بررسی استفاده از روسازی بدون باالست در تونلهای راه آهن -

 1399اسفند  24

فصلنامه پزوهش های کاربردی در فنی و مهندسی   -ارزیابی و تبیین شاخص های میزان تاب آوری شهری در بالیای طبیعی -

 1398شهریور  –

مخا - اجرا  بررسی  حال  در  آرمه  بتن  ساختمانهای  در  اطمینان  قابلیت  تحلیل  اساس  بر  لرزه  زمین  محیطی  زیست          –طرات 

 1400بهار  –فصلنامه زمین شناسی محیط زیست  54

سازی - ساختمان  های  پروژه  در  بتن  کیفیت  بر  مؤثر  عوامل  ارزیابی  و  در   -شناسایی  پایدار  توسعه  ملی  کنفرانس  هفتمین 

 ران  مهندسی عم

ارزیابی روش - و  بهسازی ساختمانبررسی  از روش  های  استفاده  با  بنایی  مصالح  علمی    -فازی  DEMATELهای  دوفصلنامه 

 58 -71، صفحه 4، شماره 2دوره  -پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

نشریه    -"مدیریت و کاهش پسماند های ساختمانی    "استفاده از شیوه ی نوین اخذ عوارض پسماند ها ساختمانی در راستای   -

  1400 -علمی پژوهشی آرمان شهر 

مدل ترکیبی مدیریت ریسک و مدیریت ارزش مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب پیمانکاران  پروژه های عمرانی   -

 1400 – نشریه علمی پژوهشی شهر ایمن –

  ی ها  پروژه:  یمورد  مطالعه)  یعمران  یها  پروژه  در  مصالح  سفارش  ریتاخ   بر  موثر  عوامل  یساختار  معادالت  یالگو   هیارا -

 1400 -همایش دانشگاه هنری اسالمی تبریز -(ی مسکون یساختمان

  علوم  و  یمهندس  در  نینو   یها  پژوهش  یمل  کنفرانس  نی وم س  -  یراهساز  های   پروژه  در  سکی ر  بندی  رتبه  و   ییشناسا -

 1400 -دانشگاه آیت ا... بروجردی -یکاربرد

بتن  -رئوگراف  ی نمودارها   از  استفاده   با   خودتراکم  بتن  یرئولوژ  خواص  یبررس - تحقیقات  پژوهشی  و  علمی  نامه    -فصل 

 1400 -دانشگاه گیالن

نشریه    -"یساختمان  یپسماندها  کاهش  و  ت یریمد"  یراستا  در  یساختمان  یپسماندها  عوارض  اخذ  نینو   ی  وهیش  از  استفاده -

 1400 -علمی و پژوهشی معماری و شهر سازی آرمان شهر 

  -ی عمران  یها  پروژه  مانکارانیپ  انتخاب  در  ارهیمع  چند  یریگ   میتصم  بر  یمبتن  ارزش  ت یریمد  و  سکیر  ت یریمد  یبیترک   مدل -

 1400 -انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران -نشریه علمی و پژوهشی شهر ایمن

دومین کنفرانس    -ی ا  سازه  مقاومت  گرفتن  نظر  در  با  آن  کاهش  ی راهکارها  و  سخت   یها  بتن  در  یریپذ  ب ی آس  زانیم  یبررس -

 . 1401 –بین المللی معماری، شهرسازی و عمران و محیط زیست 

  ل ی تحل  و  ی شهر  یها  محله  در  یمسکون  ی واحدها  تیهو   حفظ  کردیرو   با  یمحل  ت یهو   یساز  زنده  یراهکارها   یبررس -

بنیان  -شهر  "  یکالبد  ت یهو " دانش  معماری  و  شهرسازی  ملی  کنفرانس  آزاد    -سومین  و دانشگاه  علوم  واحد  اسالمی 

 1400 -تحقیقات

 از   استفاده  با  آن  ابىی  نهیبه  با  عادى  بصورت  آهن  راه  یبتن  های   پل  نگهداری  و  ریتعم  اتیعمل  محاسبه  نحوه  اى  نهیهز  سهیمقا -

 1400 -رانیا صنعت  و  علم دانشگاه -آهن راه مهندسى  در ریاخ هاى شرفت یپ نالمللى یب  کنفرانس نیهفتم PSO -تمیالگور

  در   یآموزش  ساختمان  کی   موردی؛  مطالعه)  ساختمان  عمر  چرخه   انرژی  لیتحل  اساس   بر  انرژی  وری   بهره  سازی  نهیبه  یابیارز -

 1401 -انجمن مهندسی سازه ایران -ساخت و سازه یمهندس یپژوهش -یعلم هینشر -( تهران شهر

  و   خاک   اندرکنش  اثر  گرفتن  نظر  در  با  پیوند  تیر  محدوده  تغییر   با  واگرا  بادبند  یدارا  یفوالد  ی ها  سازه  رفتار   بیضر  یابیارز -

 1400 -عمران یمهندس در  نینو  یکردهایروهمایش  -سازه
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 مقطع  تمام  زه یمکان  یحفار  روش  و   NATMیشیاتر  روش  با  یشهر  طی مح  در  یتونلساز  یشروی پ  نرخ  یاقتصاد  ت یریمد  -

TBM – 1400 -فصل نامه علمی تخصصی مطالعات علمی کاربردی در مهندسی 

 ی آزادراهها  یمورد  مطالعه  یناهموار  ینالمللیب  شاخص  ر یمقاد  از  استفاده  با  یروساز  ت یوضع  شاخص  ینیشبیپ  مدل  هیارا -

 1400 -مشهد یفردوس عمران یمهندسمجله   -رانیا منتخب 

اولین کنفرانس   -یفاز DEMATEL روش از  استفاده با بلندمرتبه ی ساختمانها در استفاده جهت  مناسب بتن انتخاب و  یابیارز -

 1400 -شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر -بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری

  روش   دو   به  سازه  و  خاک   اندرکنش  اثر   مالحظه  با   یفوالد  یخمش  قاب  در  شروندهیپ  یفروپاش  دهیپد  در  یبحران  ستون   نییتع -

 1400 –فصل نامه پدافند غیر عامل  -(نینو  پدافند یها  یفناور و علوم) یپژوهش  یعلم  مجله  -میمستق ریغ و میمستق

  -رانیا  بزرگ   یمسکون  ی پروژهها  در(  IPD)  پروژه  یهمبسته  انجام  روش   در  شده  ییشناسا   یها  چالش  یبند  ت یاولو  -

پنجمین    ی الملل  نیب   کنفرانسچهارمین   علوم،   -ی شهر  ی طراح  و  هنر   ،  ی معمار  عمران  ی مهندس  ی مل  کنفرانسو   وزارت 

 1400 -تحقیقات و فناوری 

 

- Balance of Cost, Time and Quality Related to Construction projects about Reinforced 

Concrete of Underground Structures Using Meta-Heuristic Algorithm  - 2017 

- Confirmation of positive review and final decision of the Journal of Management & 

Technology Editorial Board – 2019 

- An appropriate Framework in the Area of Organization Knowledge Management of Civil 

Projects Using a Dynamic Model - 2020 

- Providing the Optimal Framework of Knowledge Management in Construction Projects with 

Meta Syntheses and Shannon Entropy Method – 2020 

- Investigation and analysis of the effect of tear phenomenon of the hydraulic hoses of the road 

construction machineries on loss and profits of the projects – 2020 

- Application of various types of recycled waste materials in concrete constructions – 2020 

- Reliability Assessment of Reinforced Concrete Buildings Using Field Data in Tehran- 

Journal of Applied Engineering Sciences- Volume 10- Issue 1- 2020 

- Finite element investigation of effect of  oval yielding damper in shevron brace- Iran –

Tehran – July 2020 

- seismic vulnerability of non – structural members in reinforced concrete buildings located in 

Tehran- international journal of numerical methods in civil Engineering -5-2021 

- Direct, indirect, short – term and long-term pandemics impacts on construction and multi-

task deliver- National interdisciplinary Research Construction and multi – task delivery-

march-2021 

- investigation of  the construction time of In- situ concrete building and Its comparison with 

the conventional Reinforced concrete Structure construction Method- Tabriz Islamic Art 

university – 20 may 2021 

- Effect of mixing Nano – silica and perlite with previous concrete for nitrate removal from the 

contaminated water -  Advances in concrete construction – 2021 

- Collapsibility Prediction of Stabilized Soil with Styrene-Butadiene Rubber Polymer Using 

ANFIS- the journal Tehnički vjesnik/Technical Gazette (Print: ISSN 1330-3651, Online: 

ISSN 1848-6339), Vol. 29/No. 4 to be published towards the end of August 2022. 

- Effect of mixing Nano-silica and Perlite with pervious concrete for nitrate removal from the 

contaminated water - Advances in Concrete Construction, Vol. 11, No. 6 -2021. 

- Investigating the Effect of Using Polymer Fibers in Improving the Strength Properties of 

Concrete Mixtures- 1st International Conference on Civil Engineering, Architecture, and 

https://content.sciendo.com/view/journals/jaes/10/1/jaes.10.issue-1.xml
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Urban Planning with an Approach to Infrastructure Development - on 6th March 2022 at 

Copenhagen-Denmark. 

- Analyzing the Effects of Critical Risk Occurrence Probability on Time and Cost of Road 

Construction Projects Using a Schedule Plan- International Journal of Transportation 

Engineering- 35th issue of this quarterly in the spring of 2022. 

- Seismic vulnerability of non-structural members in reinforced concrete buildings located in 

TehranAliasghar-  International Journal Numerical Methods in Civil Engineering- 2021.  

 


