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 (.چاپ نوبت در) نقل
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 یمهندس یپژوهش -یعلم هیشرن ،“السیرناحیه انتقال خطوط باالستی به آبروهای بتنی خطوط راه آهن سریع 
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سال دوم، شماره سوم، پاییز ، نقل و حملهای  زیرساخت مهندسی ،مجله“با استفاده از دستگاه بارگذاری آونگی

1۸۳5. 

 

 ترویجی -علمی مقاالت -

 

 پلهای خاکی پوشش حداقل الگوی تعیین” عبدالرزاق، حاجی پریسا ذاکری، جبارعلی ،اسماعیلی مرتضی .1

 انجمن نشریه توسعه، نقل و حمل مجله ،“محدود اجزاء دوبعدی تحلیل از استفاده با آهن راه فوالدی -خاکی

  .ایران تهران، ،1۸۳۳ ماه فروردین ، ۸2 شماره ، ریلی نقل و حمل

 تعیین در LWD و PLT های آزمایش نتایج مقایسه و بررسی” زاده، نقدی رضا محمد ،اسماعیلی رتضیم .2

صفحه  ،15 شماره پنجم، دوره نقل، و حمل فناوری مجله ، “السیر سریع آهن راه های خاکریز ارتجاعی مدول

 .1۸۳۳ زمستان و پائیز ،20-۳

 ارتعاشات مجاز میزان زمینه در موجود ضوابط ارزیابی و بررسی” ،اسماعیلی مرتضی اسماعیلی، حسن محمد .۸

 و بهار ،4۸-۳2صفحه  ،1۶ شماره ،ششم دوره نقل، و حمل فناوری مجله “تاریخی های سازه بر ترافیک از حاصل

 .1۸۳0 تابستان

 رسوبات پایدارسازی بمنظور سیمانی تزریق موثر شعاع تعیین” نیا، بزرگمهر سعید ،اسماعیلی مرتضی .7

دوره  ترابری، و راه وزارت نقل و حمل پژوهشکده جاده، فصلنامه ، “تهران متروی ۱ خط تونلهای اطراف آبرفتی

 .1۸۳1 تابستان ،1۸-21، صفحه 40اول، شماره 

 

 فارسی کنفرانس مقاالت -

 

 دومین مقاالت مجموعه ،“سیروان آب انتقال تونل سگمنت طراحی و تحلیل” زمانی، حسین ،اسماعیلی مرتضی .1

  .1۸۳۸ ماه ، آذرمدرس تربیت دانشگاه تهران، ایران، سنگ مکانیک کنفرانس

 مجموعه ،“سنگ نگهداری برای آن کاربرد و الیافی بتن و شاتکریت” فرد، صابری فرشید ،اسماعیلی مرتضی .2

 .1۸۳۸ ماه ، آذرمدرس تربیت دانشگاه ،تهران، ایران سنگ مکانیک کنفرانس دومین مقاالت

 حفاری در تونل بتنی پوشش روی بر نخودی شن پرشدگی اثر بررسی” ،اسماعیلی مرتضی عصاری، مهدی .۸

 .1۸۳5 ، تیرماهشریف صنعتی دانشگاه ،تهران ،تونل هفتم کنفرانس ،“مکانیزه
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 نوسود آب انتقال تونل پوشش بر وارده بار برآورد” ،اسماعیلی مرتضی جعفری، احمد اصل، مختاریان مجتبی .7

 اردیبهشت ،امیرکبیر صنعتی دانشگاه ،تهران سنگ، مکانیک کنفرانس سومین ،“همجواری –همگرایی روش با

1۸۳4 . 

 چهارمین ،“آن با مقابله روشهای و ریلی خط از ناشی ارتعاشات بررسی” ،سلطانی آسیه ،اسماعیلی مرتضی .5

 .1۸۳4 اردیبهشت تهران، دانشگاه تهران، عمران، مهندسی ملی کنگره

 نتایج مقایسه و موشک پرتاب سیلوی روی بر انفجار تاثیر مطالعه” درانی، جواد محمد ،اسماعیلی مرتضی .۶

 .1۸۳4 خرداد غیرعامل، پدافند ملی همایش اولین ،“TM-855-1نامه  آئین و عددی روش

 با مقابله روشهای و ایران آهن راه خطوط در روانگرائی بندی پهنه بررسی”سرائی، مریم ،اسماعیلی مرتضی .4

 .1۸۳4 اردیبهشت آهن، راه تحقیقات مرکز فصلنامهتهران،  ،“آن

 معضل رفع جهت کوهاندار خط دال ای سازه طراحی” فتحعلی، مسعود ،اسماعیلی مرتضی ذاکری، جبارعلی .۳

 .1۸۳4 ماه آبان ریلی، نقل و حمل کنفرانس ،“کویری مناطق آهن راه

 سنگی های محیط بر پرتابه انفجار اثر بررسی” نظری، شاه حبیب ،اسماعیلی مرتضی رنجبر، حسینی حسن .۳

 ششمین ،“اردبیل میانه آهن راه ۰۰۵+۵۳۳ کیلومتر تونل موردی مطالعه: DEM روش از استفاده با دار درزه

 .1۸۳۳ مهر ، مدرس تربیت دانشگاه تهران، ایران، زیست محیط و شناسی زمین کنفرانس

 ۷ خط غربی-شرقی بخش حفاری از ناشی نشست تحلیلی بررسی” بنا، توکلیان حمید ،اسماعیلی مرتضی .10

 ۸1-2۳، مدرس تربیت دانشگاه تونل، کنفرانس هشتمین ،“سطحی های سازه بر آن اثر و تهران متروی

 .1۸۳۳ ماه اردیبهشت

 قطار ۲ خط تونل سگمنتی پوشش پایداری تحلیل”،اسماعیلی مرتضی جعفری، احمد اصل، مختاریان مجتبی .11

  .1۸۳۳ ماه اردیبهشت ۸1-2۳، مدرس تربیت دانشگاه  تونل، کنفرانس هشتمین ،“تبریز شهری

 مطالعه) انفجاری بارهای اثر تحت زمینی زیر سازه رفتار بررسی” زاده، فالح پوران ،اسماعیلی مرتضی .12

 .1۸۳۳ ماه اردیبهشت ۸1-2۳، مدرس تربیت دانشگاه تونل، کنفرانس هشتمین ،“(تهران متروی ۷ خط یمورد

 تحلیل و طراحی ای نامه آیین روش مقایسه” عبدالرزاق، حاجی پریسا ،اسماعیلی مرتضی ذاکری، جبارعلی .1۸

 های پیشرفت المللی بین کنفرانس دومین ،“آهن راه فوالدی - خاکی پلهای بعدی سه و بعدی دو محدود اجزاء

 .1۸۳۳ مهرماه ایران، صنعت و علم دانشگاه تهران، ایران، ، (ICRARE 2009) آهن راه مهندسی در اخیر

 السیر سریع آهن راه مسیر خاکریزهای بستر در نشست” ،اسماعیلی مرتضی رحمتی، احمد ایزدی، عبدالمجید .17

 ایران، ،(ICRARE 2009) آهن راه مهندسی در اخیر های پیشرفت المللی بین کنفرانس دومین ،“اصفهان-قم

 .1۸۳۳ مهرماه ایران، صنعت و علم دانشگاه تهران،

 ،“ایران آهن راه ریلی خطوط در آسفالتی بتن الیه کاربرد امکانسنجی” امیری، سعید ،اسماعیلی مرتضی .15

 علم دانشگاه تهران، ایران، ،(ICRARE 2009) آهن راه مهندسی در اخیر های پیشرفت المللی بین کنفرانس دومین

 .1۸۳۳ مهرماه ایران، صنعت و

 بسترهای تثبیت جهت سنگی های ستون کاربرد” سرایی، مریم ،اسماعیلی مرتضی نیک، قارونی مرتضی .1۶

 ایران، ،(ICRARE 2009) آهن راه مهندسی در اخیر های پیشرفت المللی بین کنفرانس دومین ،“آهن راه سست

 .1۸۳۳ مهرماه ایران، صنعت و علم دانشگاه تهران،
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 میزان بر مسافت و ریل ناهمواری تاثیر بررسی” کوبن، فرهاد ،اسماعیلی مرتضی نیک، قارونی مرتضی .14

 .1۸۳۳ مهرماه ریلی، نقل و حمل همایش چهارمین ،“ریلی زیرزمینی خطوط در ارتعاشات

 های پل خاکی پوشش حداقل الگوی تعیین” عبدالرزاق، حاجی پریسا ذاکری، علی جبار ،اسماعیلی مرتضی .1۳

 ریلی، نقل و حمل همایش چهارمین ،“محدود اجزاء بعدی دو تحلیل از استفاده با آهن راه فوالدی - خاکی

 .1۸۳۳ مهرماه

 ریلی خطوط در نشست بر حاکم تحلیلی روابط بررسی” سرائی، مریم کوبن، فرهاد ،اسماعیلی مرتضی .1۳

  .1۸۳۳ اردیبهشت 2۸ تا 21، شیراز دانشگاه، ایران، شیراز، عمـران مهنـدسی المـللی بین کنـگره هشتمین ،“باالستی

 اولین ،“قطار ایمن سیر به نگاهی با خط دال دینامیکی پاسخ تحلیل” فشارکی، محمد ،اسماعیلی مرتضی .20

 .1۸۳۳ ماه رآذ زنجان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه ریلی، و ای جاده سوانح و تصادفات ملی کنفرانس

 از استفاده با باالست آلودگی میزان تشخیص” روزبهانی، مهدی محمد زاده، قاسمی مهرداد ،اسماعیلی مرتضی .21

 جاده سوانح و تصادفات ملی کنفرانس اولین ،“ریلی خطوط ایمنی حفظ منظور به GPR آزمایش نتایج تفسیر

 .1۸۳۳ ماه آذر زنجان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه ریلی، و ای

 های درسنگ واقع های تونل پوشش ای سازه پایداری بررسی” ،اسماعیلی مرتضی رنجبر، حسینی حسن .22

 آهن راه ۰۰۵+۵۳۳ کیلومتر تونل موردی مطالعه: ها پرتابه انفجار از ناشی اثرات برابر در دار درزه

 .1۸۳۳ اردیبهشت مشهد، فردوسی دانشگاه عمران، المللی بین کنگره پنجمین ، “میانه -اردبیل

 بر واقع آهن راه خاکریزهای در سنگی های ستون کارایی ضریب تعیین” ،اسماعیلی مرتضی سرایی، مریم .2۸

 .1۸۳۳ اردیبهشت مشهد، فردوسی دانشگاه عمران، المللی بین کنگره پنجمین ، “سست بسترهای

 ،“سست های بستر بر متکی آهن راه خاکریز عنوان به ژئوفوم کاربرد” خلیلیان، اله ولی ،اسماعیلی مرتضی .27

 .1۸۳۳ آبانماه ۸و2 رازی، های همایش سالن ریلی، نقل و حمل المللی بین همایش دوازدهمین

 جکت نوع دریایی سکوی یک مهاربندهای رفتارسنجی” ،اسماعیلی مرتضی پیروز، دولتشاهی محرم راد، میثم .25

 ژئوتکنیک، زلزله، سازه، ملی همایش اولین ،“خاک-سازه-آب اندرکنش درنظرگرفتن با یا لرزه بارهای تحت

  .1۸۳۳ ، آذربابلسر

 سست بسترهای تثبیت در فشار تحت دوغاب تزریق روش از استفاده” مسیبی، سیدعلی ،اسماعیلی مرتضی .2۶

 .1۸۳۳، آذر بابلسر ،ژئوتکنیک زلزله، سازه، ملی همایش اولین ،“آهن راه خطوط

 تحت ژئوفوم با شده ساخته آهن راه های خاکریز رفتار عدی بررسی” خلیلیان، اله ولی ،اسماعیلی مرتضی .24

  .1۸۳۳ ماه بهمن شهر خمینی آزاد دانشگاه عمران، مهندسی ملی همایش ،دومین “دینامیکی بار اثر

 مدل با آهن راه خط دینامیکی و استاتیکی تحلیل مقایسه” نعیمی، میثم ،اسماعیلی مرتضی ذاکری، علی جبار .2۳

 آزاد دانشگاه عمران، مهندسی ملی همایش دومین ،“تحلیل برای بهینه روش پیشنهاد و ارتجاعی بستر روی تیر

  .1۸۳۳ ماه بهمن ،شهر خمینی

 و آهن خط دینامیکی تحلیل گوناگون های استراتژی” نعیمی، میثم ،اسماعیلی مرتضی ذاکری، علی جبار .2۳

  .1۸۳۳ ماه بهمن ،شهر خمینی آزاد دانشگاه عمران، مهندسی ملی همایش دومین ،“آنها تطبیقی مقایسه
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 بر حاکم معادالت از استفاده با آهن خط دینامیکی تحلیل”نعیمی، میثم ،اسماعیلی مرتضی ذاکری، علی جبار .۸0

 .1۸۳۳ ماه بهمن ،شهر خمینی آزاد دانشگاه عمران، مهندسی ملی همایش دومین ،“قائم ارتعاش

 در باالست مقاومت بر موثر پارامترهای بررسی” مسیبی، علی سید ،اسماعیلی مرتضی ذاکری، علی جبار .۸1

 دانشگاه عمران، مهندسی ملی همایش دومین ،“ایران آهن راه باالست معادن: موردی مطالعه آهن راه روسازی

 .1۸۳۳ ماه بهمن ،شهر خمینی آزاد

 نتایج از استفاده با باالست مکانیکی رفتار بررسی” بختی، یار پرنیا مهرعلی، محمد ،اسماعیلی مرتضی .۸2

 4و ۶، سمنان دانشگاه ،عمران مهندسی دانشکده ،عمران مهندسی ملی کنگره ششمین ،“آزمایشگاهی آزمایشات

   .1۸۳0 اردیبهشت

 بسترهای درتثبیت آهک با اختالط با همراه سنگین تراکم کاربرد بررسی” ،نوری داریوش ،اسماعیلی مرتضی .۸۸

 4و ۶، سمنان دانشگاه عمران مهندسی دانشکده عمران مهندسی ملی کنگره ششمین ،“ریلی خطوط سست

   .1۸۳0 اردیبهشت

 با ریلی خطوط در باالست مکانیکی رفتار بررسی” ،مسیبی علی سید ذاکری، علی جبار ،اسماعیلی مرتضی .۸7

 دانشگاه عمران مهندسی دانشکده عمران مهندسی ملی کنگره ششمین، (DEM) مجزاء اجزاء روش از استفاده

 .1۸۳0 اردیبهشت 4و ۶، سمنان

 از استفاده با آهن راه بار تحت فوالدی -خاکی پلهای رفتار تحلیل” عبدالرزاق، حاجی پریسا ،اسماعیلی مرتضی .۸5

 دانشگاه عمران مهندسی دانشکده عمران مهندسی ملی کنگره ششمین ، “بعدی سه و بعدی دو محدود اجزاء روش

 .1۸۳0 اردیبهشت 4و ۶، سمنان

 ششمین ،“پلها پایه ای لرزه طرح بر پایه و پی سختی اثر بررسی” بنا، توکلیان حمید ،اسماعیلی مرتضی .۸۶

 .1۸۳0 اردیبهشت 4و ۶ سمنان، دانشگاه عمران، مهندسی ملی کنگره

 ،“آهن راه زیرسازی در الستیکی پسماند از استفاده سنجی امکان” ، مساحی رضا محمد ،اسماعیلی مرتضی .۸4

 .1۸۳0 اردیبهشت 4و ۶ سمنان، دانشگاه عمران، مهندسی ملی کنگره ششمین

 تراورس ساخت در کربنی های نانولوله از استفاده آزمایشگاهی بررسی” ،اسماعیلی مرتضی قیاسی، مرجان .۸۳

  .1۸۳0 اردیبهشت 4و ۶ سمنان، دانشگاه عمران، مهندسی ملی کنگره ششمین ،“بتنی

 نگاهی با مسلح خاک دیوارهای ای لرزه پایداری بررسی”پرتوی، مهدی قلندرزاده، عباس ،اسماعیلی مرتضی .۸۳

 های همایش سالن تهران، زلزله، مهندسی و شناسی زلزله المللی بین کنفرانس ششمین ،“گسیختگی مکانیزم به

 .1۸۳0 اردیبهشت 2۳ تا 2۶ میالد، برج

 خطر کاهش منظور به سنگی ستونهای کارایی عددی تحلیل” پور، حکیم محراب ،اسماعیلی مرتضی .70

 شریان و اماکن پذیری آسیب و زلزله بحران، مدیریت ملی کنفرانس اولین ، “آهن راه و راه خاکریز در روانگرایی

 .1۸۳0 خرداد ۸1و ۸0حیاتی، های

 تراورس زیر الستیکی صفحات تاثیر بررسی” نوقابی، حیدری حمیدرضا ،اسماعیلی مرتضی ذاکری، جبارعلی .71

 ارتعاشات، و آکوستیک المللی بین کنفرانس اولین ،“ریلی خطوط در شده ایجاد نویز و ارتعاشات کاهش در

 .1۸۳0 دیماه 1 و آذر ۸0 کبیر، امیر صنعتی دانشگاه
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 آبرفت پذیری تزریق قابلیت آزمایشگاهی مطالعه” پور، حسین حامد نیک، قارونی مرتضی ،اسماعیلی مرتضی .72

C  برای زمینی زیر فضاهای” تونل ملی همایش نهمین و آسیائی همایش نخستین ،“تونلسازی منظور به تهران 

  .1۸۳0 آبانماه 12 تا 10 تهران،،“پایدار توسعه

 خطوط در بتنی دال سالمت ارزیابی برای مخرب غیر های روش کاربرد” بختیاری، آرش ،اسماعیلی مرتضی .7۸

 دانشگاه تهران، ایران، آالت، ماشین یابی عیب و وضعیت پایش تخصصی کنفرانس ششمین ،“باالست بدون ریلی

  .1۸۳0 اسفند شریف، صنعتی

 یازدهمین ،“خوردگی برابر در باال مقاوت با پلیمری الیاف تراورس” قهاری، علی سید ،اسماعیلی مرتضی .77

 .ماه اسفند 10، میالد برج های همایش سالن ،تهران ترافیک، و نقل و حمل المللی بین کنفرانس

 پایدار جهت ها شمع ریز گیری بکار” زمانی، صاحب نسیم ،اسماعیلی مرتضی نیک، قارونی مرتضی خیر، فرید .75

 همایش سالن ریلی، نقل و حمل همایش سیزدهمین ،“سست های بستر بر آهن راه بلند های خاکریز سازی

 .1۸۳0 ماه ، آبانرازی های

 نهمین ،“آهن راه خطوط قائم سختی گیری اندازه روشهای بررسی” مهرعلی، محمد ،اسماعیلی مرتضی .7۶

  .1۸۳1 ماه اردیبهشت 21 تا 1۳ اصفهان، صنعتی دانشگاه عمران، مهندسی المللی بین کنگره

 خطر منظورکاهش به سنگی ستونهای کارایی عددی تحلیل” پور، حکیم محراب سید ،اسماعیلی مرتضی .74

 .1۸۳1 ماه اردیبهشت 21 تا 1۳ اصفهان، صنعتی دانشگاه عمران، مهندسی المللی بین کنگره نهمین ،“روانگرایی

 خطوط در ارتعاشات بر ها الستیک خرده اثر آزمایشگاهی بررسی” رضایی، نازنین ،اسماعیلی مرتضی .7۳

  .1۸۳1 ماه دی 4 و ۶ شریف، صنعتی دانشگاه ارتعاشات، و آکوستیک المللی بین کنفرانس دومین ،“ریلی

 خرده دارای های بستر باربری ارزیابی” نخعی، علی ، نخعی نوید نیک، قارونی مرتضی ،اسماعیلی مرتضی .7۳

 نقل، و حمل های ساخت زیر ملی کنفرانس ،“صفحه بارگذاری آزمایش کمک به ریلی خطوط در الستیک

  .1۸۳1 ماه بهمن 25 و27 ایران، صنعت و علم دانشگاه

 در باالست عنوان به فوالد سرباره مکانیکی خواص بررسی” صیادی، امید ،اسماعیلی مرتضی صیادی، حسن .50

-ایران ،(ICRARE 2013) آهن راه مهندسی در اخیر های پیشرفت المللی بین کنفرانس سومین ،“ریلی خطوط

 .1۸۳2 اردیبهشت ایران، صنعت و علم دانشگاه تهران،

 باربری بر الستیک خرده تاثیر آزمایشگاهی بررسی” نخعی، نوید نیک، قارونی مرتضی ،اسماعیلی مرتضی .51

 ICRAREآهن ) راه مهندسی در اخیر های پیشرفت المللی بین کنفرانس سومین ،“ریلی خطوط بستر مصالح

 .1۸۳2 اردیبهشت ایران، صنعت و علم دانشگاه تهران،-ایران ،(2013

 در فرکانسی پاسخ تابع آزمایش الگوی تعیین” عبدالرزاق، حاجی پریسا ،اسماعیلی ضیمرت فرزانه، اورنگ .52

 المللی بین کنفرانس سومین ،“محدود اجزاء سازی شبیه کمک به آهن خط سیستم مخرب غیر ارزیابی

 اردیبهشت ایران، صنعت و علم دانشگاه تهران،-ایران ،(ICRARE 2013آهن ) راه مهندسی در اخیر های پیشرفت

1۸۳2. 

 عملکرد ارزیابی منظور به GPR دستگاه برداشت نتایج از استفاده” دلیری، سجاد ،اسماعیلی مرتضی .5۸

 ،زمین به نفوذی رادار تخصصی کارگاه دومین و ملی همایش اولین ،“آسفالتی روسازی در زهکشی سیستم

 .1۸۳۸ اردیبهشت 12 تا 10، کرمان باهنر شهید دانشگاه
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 بند پشت سیستم از استفاده بررسی” غیاثوند، سهیل اربابی، بهنام نیک، قارونی مرتضی ،اسماعیلی مرتضی .57

(TieBack )10 تهران، بصیر، سراسازان شرکت السیر، سریع آهن راه ملی همایش اولین ،“خاکریزها پایداری در 

 .1۸۳۸ اردیبهشت

 توأم اعمال تاثیر” زاده، قهرمان حاجی محمدمهدی قهاری، سیدعلی ،اسماعیلی مرتضی رمضانیانپور، اکبر علی .55

 ملی کنگره هشتمین ،“میکروسیلیس از شده ساخته های بتن فشاری مقاومت بر کلر یون نفوذ و کربناسیون

 .1۸۳۸ ماه اردیبهشت 1۳ و 14 بابل، عمران، مهندسی دانشکده بابل، دانشگاه عمران، مهندسی

 پل به انتقال ناحیه خاکریز مشخصات تأثیر عددی تحلیل” قهاری، سیدعلی خزائی، آتوسا ،اسماعیلی مرتضی .5۶

 عمران، مهندسی دانشکده بابل، دانشگاه عمران، مهندسی ملی کنگره هشتمین ،“باالستی ریلی خطوط رفتار بر

 .1۸۳۸ اردیبهشت 1۳ و 14 بابل،

 (Impulse-Response) پاسخ-ضربه غیرمخرب آزمون بررسی” زنجانی، السادات حدیثه ،اسماعیلی مرتضی .54

 مهندسی دانشکده بابل، دانشگاه عمران، مهندسی ملی کنگره هشتمین ،“بتنی های ستون عیوب کشف جهت

 .1۸۳۸ اردیبهشت 1۳ و 14 بابل، عمران،

 توسعه و آهن راه باالستی خطوط در زیرباالست طراحی ضوابط بررسی” حسینی، ریحانه ،اسماعیلی مرتضی .5۳

 و 14 بابل، عمران، مهندسی دانشکده بابل، دانشگاه عمران، مهندسی ملی کنگره هشتمین ،“SREFIL افزار نرم

 .1۸۳۸ اردیبهشت 1۳

 نرمال و برشی سختی بررسی” جاللی، اسماعیل محمد سید سرشکی، فرهنگ ،اسماعیلی مرتضی سالمی، اکبر .5۳

 مدرس تربیت دانشگاه ،ایران سنگ مکانیک کنفرانس پنجمین ،“آزمایشگاهی روش به سگمنت اتصال محل

 .1۸۳۸ ماه اردیبهشت 2۳ و 24، تهران

 و تونل پوشش محدودی اجزاء بعدی سه تحلیل” زاده، محرر کیوان محمدزاده، سعید ،اسماعیلی مرتضی .۶0

 تربیت دانشگاه ایران، سنگ مکانیک کنفرانس پنجمین ،“تقریبی روابط و بعدی دو تحلیل نتایج با ای مقایسه

 .1۸۳۸ ماه اردیبهشت 2۳ و 24 تهران، مدرس

 گرفتن نظر در با مونوریل پل پایه ای لرزه بررسی” ،اسماعیلی مرتضی عطایی، شروان حسینی، فالح نیما سید .۶1

 واحد آزاد دانشگاه شهری، پایدار توسعه و معماری و عمران مهندسی المللی بین کنفرانس ،“سازه و خاک اندرکنش

 .1۸۳2 ماه آذر 2۳ و 24 تبریز،

 آسفالتی های روسازی عملکرد بر ژئوگرید اثر بررسی” منجم، سعید محمد ،اسماعیلی مرتضی زارعی، سهراب .۶2

 آزاد دانشگاه شهری، پایدار توسعه و معماری و عمران مهندسی المللی بین کنفرانس ،“محدود المان تحلیل روش به

 .1۸۳2 ماه آذر 2۳ و 24 تبریز، واحد

 ،“سیمان با ای ماسه بسترهای تثبیت بر رس تاثیر آزمایشگاهی بررسی” بداغی، فاطمه ،اسماعیلی مرتضی .۶۸

 .1۸۳۸ ماه آذر 1۸ و 12 تهران، رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه پی، مهندسی و خاک مکانیک ملی کنفرانس اولین

 بار اثر تحت فوالدی الیاف با شده مسلح خط دال رفتار عددی بررسی” مسعودنژاد، احمد ،اسماعیلی مرتضی .۶7

 .1۸۳7 ماه اردیبهشت 10 و ۳ تهران، مدرس تربیت دانشگاه بتنی، های رویه ملی کنفرانس اولین ،“قطار متحرک
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 مسیر سرعت ارتقاء سنجی امکان” غیاثوند، سهیل الزمانی، صاحب پرستو مهرعلی، محمد ،اسماعیلی مرتضی .۶5

 مهندسی در اخیر های پیشرفت المللی بین کنفرانس چهارمین ،“خط قائم سختی دیدگاه از مشهد - تهران ریلی

 .1۸۳7 ماه اردیبهشت 2۳ و 24 ایران، صنعت و علم دانشگاه (،ICRARE 2015) آهن راه

 خطوط در فیلتراسیون جهت زیرباالست عنوان به ژئوتکستایل جایگزینی” پایدار، حامد ،اسماعیلی مرتضی .۶۶

 ،(ICRARE 2015آهن ) راه مهندسی در اخیر های پیشرفت المللی بین کنفرانس چهارمین ،“آهن راه باالستی

 .1۸۳7 ماه اردیبهشت 2۳ و 24 ایران، صنعت و علم دانشگاه

 از انتقال ناحیه در ژئوگرید از استفاده سنجی امکان” درخشان، سیدمحمد نادری، بهنود ،اسماعیلی مرتضی .۶4

 در اخیر های پیشرفت المللی بین کنفرانس چهارمین ،“قطار دینامیکی بار تحت بتنی دالخط به باالستی خطوط

 .1۸۳7 ماه اردیبهشت 2۳ و 24 ایران، صنعت و علم دانشگاه ،(ICRARE 2015آهن ) راه مهندسی

 جبهه طولی تأخیر بهینه طول تعیین” نادری، بهنود درخشان، سیدمحمد ،اسماعیلی مرتضی نیک، قارونی مرتضی .۶۳

 پیشرفت المللی بین کنفرانس چهارمین ،“زمین سطح در نشست سازی حداقل برای دوقلو های تونل کارهای

 .1۸۳7 ماه اردیبهشت 2۳ و 24 ایران، صنعت و علم دانشگاه ،(ICRARE 2015آهن ) راه مهندسی در اخیر های

 ناحیه عنوان به دال پیش رفتار عددی بررسی” نوقابی، حیدری حمیدرضا کمالی، مهدی ،اسماعیلی مرتضی .۶۳

آهن  راه مهندسی در اخیر های پیشرفت المللی بین کنفرانس چهارمین ،“بتنی آبروهای به باالستی خط انتقال

(ICRARE 2015)، 1۸۳7 ماه اردیبهشت 2۳ و 24 ایران، صنعت و علم دانشگاه. 

 مخلوط از استفاده” غیاثوند، سهیل الزمانی، صاحب پرستو ثامنی، خادم محمد ذاکری، جبارعلی ،اسماعیلی مرتضی .40

آهن  راه مهندسی در اخیر های پیشرفت المللی بین کنفرانس چهارمین ،“کویری نواحی در الستیک خرده با

(ICRARE 2015)، 1۸۳7 ماه اردیبهشت 2۳ و 24 ایران، صنعت و علم دانشگاه. 

 با شده سازی مقاوم های تونل ای لرزه رفتار بررسی” پورزند، رامین بغالنی، عبدالحسین ،اسماعیلی مرتضی .41

FRP  :خمینی امام المللی بین دانشگاه زلزله، ملی کنفرانس دومین ،“کرج شهر مترو ایستگاه موردی مطالعه 

 .1۸۳7 ماه فروردین 24 ،(ره)

 FRP با شده بهسازی های تونل ای لرزه رفتار بررسی” پورزند، رامین بغالنی، عبدالحسین ،اسماعیلی مرتضی .42

 آزاد دانشگاه شهری، اقتصاد توسعه و معماری عمران، المللی بین کنفرانس اولین ،“افزون بار تحلیل از استفاده با

 .1۸۳7 ماه اردیبهشت 17 فارس، تحقیقات و علوم واحد اسالمی

 مخرب غیر آزمایش روش به باالست آلودگی ارزیابی” آزادی، علیرضا مسیبی، علی سید ،اسماعیلی مرتضی .4۸

 آبان ایران، ریلی نقل و حمل مهندسی انجمن ریلی، نقل و حمل المللی بین همایش هفدهمین ،“پاسخ-ضربه

1۸۳7. 

 روش انواع اجرایی و فنی مشخصات بررسی”نوقابی، حیدری حمیدرضا ،اسماعیلی مرتضی ذاکری، جبارعلی .47

 مهندسی انجمن ریلی، نقل و حمل المللی بین همایش هفدهمین ،“ریلی خطوط در انتقال نواحی ساخت های

 .1۸۳7 آبان ایران، ریلی نقل و حمل


