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Research Interesting 

ID Title 

1 Earthquake Engineering 

2 Seismic Rehabilitation of Structures 

3 Evaluation of  the seismic Performance of Reinforced Concrete and Steel Structures 

4 Control of Structures 

 

 

Publications 

Type Title 

Journal Paper 
J.  Mokari , A. S. Moghadam “Experimental and Theoretical Study of 
Reinforced Concrete Columns with Poor Confinement Retrofitted by Thermal 
Post Tension Steel Jacketing”, Journal of Applied Sciences.  

Journal Paper 
J. Mokari and H. Zibaei, "Evaluation of Rocking Wall System in Seismic 
Behavior of RC Structures", Journal of Tall and Special Structures.  2013. 
Vol.23  

Journal Paper 
J. Mokari and E. Shafei, " Plasticity modeling of partial-confined concrete with 
steel jacketing ", Canadian Journal of Basic and Applied Sciences.  2015. Vol. 
03(07)  

Journal Paper 
J. Mokari, R. Rezaei and E.  Shafei, " Seismic performance study of reinforced 
concrete high-rise building with FT,SC and SC-O systems ", Iranian journal of 
structural engineering.  accepted  

Journal Paper 
M. H. Moosavi, M. Ziaeifar, M. Nekooei and J. Mokari, " Effects of vertical 
motions of goltzschtal masonry arch bridge ", Journal of seismology & 
earthquake engineering.  accepted  

Journal Paper 
J. Mokari, A. Mokhtari, “ ن ورق ارزیابی اتصاالت صلب تیر به ستون با ستون قوطی شکل بدو

 (under review) ,مجله علمی پژوهشی عمران دانشگاه تربیت مدرس ,”پیوستگی در ناحیه اتصال 

Report 
 سروقد عبدالرضا پذیر، غیرشکل مسلح بتن ستونهای پذیری شکل و مقاومت سختی، خصوصیات ارتقاء

 .5411 پ 01-49 رحمدل، مکاری جواد مقدم،

Book  )اصول نظارت حرفه ای جهت استفاده در کار گاه  ساختمان های فوالدی )در حال داوری 

Book  )اصول نظارت حرفه ای جهت استفاده در کار گاه  ساختمان های بتنی )در حال داوری 

Conference 
Paper 

 های جاکت با شده تقویت ناکافی، های خاموت با مسلح بتنی ستونهای ای لرزه عملکرد بهبود ارزیابی

 .مقدم قد سرو عبدالرضا ،رحمدل مکاری جواد ، SEE6 زلزله المللی بین کنفرانس فوالدی،

Conference 
Paper 

بررسی امکان استفاده از ذخایر کرومیت و باطله های همراه ، درزون افیولیتی شمال غرب کشور برای 

 قد سرو عبدالرضا ،رحمدل مکاری جواد ، زمین شناسی و اکتشاف منابعهمایش ملی  ، تولید بتن سنگین

 .مقدم

 



Conference 
Paper 

ارزیابی و مقایسه سطح عملکرد سیستم های قاب خمشی متوسط بتنی طراحی شده با ضوابط آیین نامه 

مهندسی  دومین کنگره ملی ، etabsو مبحث نهم مقررات ملی ساختمان با استفاده از نرم افزار  0022

 جواد مکاری رحمدل ، رضا مکرم آیدنلو ، عرفان شافعی ، ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

Conference 
Paper 

ا در دال شیوه بررسی تأثیر نیاز آرماتور گذاری لرزه ای در بال ها و جمع کننده ها بر صلبیت دیافراگم ه

رضا مکرم آیدنلو، جواد مکاری رحمدل ،  دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، های بتنی  

Conference 
Paper 

ملی  دومین همایش ، بررسی اثرات شبیه سازی توام پی با روسازی بر پارامتر های طراحی فوندانسیون

علی جزی ، عرفان شافعی جواد مکاری رحمدل ، ،  مهندسی سازه ایران  

Conference 
Paper 

یز دینامیکی بر روی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مسلح توسط آنالاثر موقعیت ستون با کمبود طول وصله 

 دومین کنفرانس بین المللی دستاورد های پژوهشی در مهندسی عمران ، معماری و ، تاریخچه زمانی

جواد مکاری رحمدل شهاب دیلمقانیان ، ،  مدیریت شهری  

Conference 
Paper 

یر مکان با قاب های خمشی کنترل شده بر اساس ضوابط تغیارزیابی رفتار لرزه ای سازه های بتن مسلح 

رحمدل  جواد مکاری فرزین وحدت طلب ، ،  دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ه، نسبی آیین نام

 ، عرفان شافعی

Conference 
Paper 

  ،ه و سازهزلششمین کنفرانس بین المللی زلارزیابی رفتار چرخه ای ولرزه ای ستونهای با مقاومت باال ، 

جواد مکاری رحمدل ، عرفان شافعی فرزین وحدت طلب ،  

Conference 
Paper 

،  ی دینامیکیارزیابی کنترل تغییر مکان نسبی سازه های قابی بتن مسلح با استفاده از تحلیل غیر خط

وضلوعیجواد مکاری رحمدل ، سونیا   ،ههفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزل  

Conference 
Paper 

J. Mokari ,R. M. Aidenloo , The introduction of a simplified model for non-
linear behavior of the structure foundation for seismic rehabilitation, 
International conference on science and engineering (UAE) 

Conference 
Paper 

R. M. Aidenloo , J. Mokari and E. Shafei , , Assessment and reviw of 
performance levels of concrete structure designed in accordance with 
AC318-99 and UBC97 rigulations, Procedia Engineering (Netherland) 

Conference 
Paper 

و مقایسه سطح عملکرد سازه های بتنی با شکل پذیری متوسط طراحی شده بر مبنای آئین نامه    ارزیابی 

ACI318-99, UBC97  ، کنفرانس ساالنه تحقیقات در مهندسی عمران معماری و شهر سازی و محیط

 جواد مکاری رحمدل، رضا مکرم آیدنلو، زیست پایدار

Conference 
Paper 

 در پیوستگی ورقهای بدون فوالدی خمشی قابهای در قوطی مقطع با فوالدی ونست به تیر اتصال ارزیابی

 سعید مختاری، ابولفضل ،رحمدل مکاری جواد ، SEE6 زلزله المللی بین کنفرانس ، اتصال چشمه

 .تاروردیلو

 

 

 

 

 



Other Academic Activities 

ID Title 

  89لغایت  08، ازتاریخرئیس اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه 1

89لغایت  08مدیر گروه عمران دانشگاه صنعتی ارومیه  9  

9/89لغایت  0/89معاونت اداری و پشتیبانی 4  

لغایت  ادامه دارد   9/89معاونت اداری و پشتیبانی 3  

 رئیس هیأت اجرائی منابع انسانی دانشگاه 1

محیط زیستعضویت در هسته پژوهش عمرانی و امور زیربنائی و  6  

5 
ن و شهر نماینده تام االختیار دانشگاه در کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله و لغزش الیه های زمین ، ابنیه ، ساختما

 سازی 

 عضو انجمن مهندسی زلزله ایران 0

سال  6عضو گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی آذربایجانغربی  1 ) 

وخطرات طبیعیبرگزاری سمینار وکارگاه تخصصی زلزله  98  

ارجیش ترکیه  برای سازمان نظام مهندسی آذربایجانغربی –سخنران گزارش تخصصی زلزله وان  99  

 سخنران ارزیابی سازه های بتنی مسلح برای سازمان نظام مهندسی آذر بایجانغربی 99

94 
 

 برگزاری سمینار سازه وژئوتکنیک برای سازمان نظام مهندسی آذر بایجانغربی 

93 
رگزاری دوره آموزشی مقدمه ای بر بهسازی لرزه ای سازه ها  برای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس آذر ب

 بایچانغربی

نفر تاکنون 04هدایت پایان نامه کارشناسی ارشد بیش از  91  

نفر 1هدایت پایان نامه دکتری  96  

 OPENSEESبرگزاری و سخنرانی در کارگاه تخصصی نرم افزار غیر خطی  95

 سخنرانی با موضوع ایمنی در برابر زلزله )راه و شهرسازی آذر بایجانغربی( 90

 داوری شش مقاله برای هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران  91

 می پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهدلداوری مقاله  برای مجله ع 98

 Techno Press: Steel and Composite Structureداوری مقاالت علمی برای ژورنال  99

 عضو کمیته علمی کنفرانس ساالنه دانشگاه باهنر کرمان 99

 
 طرح های پژوهشی انجام شده 

 

 عنوان ردیف

 ارزیابی اتصال تیر به ستون با مقطع قوطی در قاب های خمشی فوالدی بدون ورق پیوستگی 1

 بهسازی لرزه ای مدارس ماندگار )چمران ارومیه( 9

  بیمارستان جدید شهید عارفیانمطالعات ژئوتکنیک  4

 



Teaching Courses 

ID Course 

1 Advanced Mathematics 

2 Theory of Elasticity 

3 Theory of structural  Stability 

4 Earthquake Engineering 

5 Design of Reinforced Concrete Structures 

6 Hazard Analysis 

7 Evaluation and Retrofite of Structure 

 

And more than 32 years of Professional Experience in Design and Analysis of Structures 


