خالصه بیوگرافی دکتر رمضانیانپور
متولد سال  ،1330تهران
مدارك علمي

فوق ليسانس مهندسی راه و ساختمان از دانشكده فنی دانشگاه تهران در سال 1354
دكتري مهندسی راه و ساختمان با تخصص بتن از دانشگاه ليدز انگلستان در سال 1366
دانشيار در سال  1370و استاد در سال 1375
تجربيات علمي و عملي

مهر -1354بهمن 1354

رئيس كارگاه ساختمانی

1360 -1354

مربی دانشكده مهندسی عمران دانشگاه سيستان و بلوچستان

1366 -1360

عضو هيئت علمی دانشكده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اميركبير

1366 -1362

كمك استاد در دانشكده مهندسی راه و ساختمان دانشگاه ليدز انگلستان

 1366تا كنون

استاد دانشكده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اميركبير و مشاور عالی مركز تحقيقات
ساختمان و مسكن

1372 -1371

استاد مدعو دانشگاه اتاوا ،كانادا

 1374تاكنون

مشاور پروژههاي سد كرخه و كارون  ،3اهر ،زيردان ،استور ،بختياري ،برج نمادين تهران
(ميالد) ،فرودگاه امام و روسازيهاي بتنی ،مترو تهران ،تعميرات بنادر جنوب كشور و
بندر شهيد رجايی ،مخازن نفتی بتنی ،سيمان تهران و اصفهان  ،پل صدر ،پل بزرگ قشم
،باند بتنی فرودگاه تبريز ،ايران مال ،صحن حضرت فاطمه نجف و چند پروژه ديگر

1379 -1378

استاد مدعو دانشگاه ياماگوچی ،ژاپن

1387 -1386

استاد مدعو دانشگاه تورنتو كانادا

تدريس دروس تكنولوژي بتن ،بتن مسلح ،1بتن مسلح ،2راهسازي ،شناخت و كنترل كيفيت بتن ،تكنولوژي بتن
پيشرفته ،سدهاي بتنی ،تعمير و تقويت سازههاي بتنی ،مدلهاي نفوذ در بتن ،تكنولوژي عالی بتن و فناوري بتنهاي
خاص
تجربيات مديريتي

1360 -1358

معاون طرح و برنامه دانشگاه سيستان و بلوچستان

1362 -1360

رئيس دانشكده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اميركبير

1362 -1361

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی اميركبير

1362

قائم مقام رياست دانشگاه صنعتی اميركبير

1371 -1367

رئيس دانشكده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اميركبير

1378 -1375

معاونت تحقيقات مصالح و تكنولوژي ساختمان و سرپرستی معاونت تحقيقات زلزله و
سازه

1388 -1379

رئيس بخش بتن و مشاور عالی مركز

 1381تا كنون

رئيس مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن دانشگاه صنعتی اميركبير

فعاليتهاي ملي و بينالمللي

 نماينده ايران وعضو كميسيون  5فدراسيون بينالمللی بتن fib عضو مؤسسه بتن آمريكا ) (ACIكميتههاي ( 201دوام بتن) و ( 232سيمانهاي پوزوالنی) عضو انجمن بتن انگلستان )(Concrete Society رئيس سابق كميته مواد سدهاي بزرگ ايران عضو كميته اجرايی سدهاي بزرگ ايران و عضو كميته سدهاي بزرگ ICOLD عضو كميته عمران گروه برنامهريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالی عضو شوراي تدوين مقررات ساختمانی ايران و رئيس مبحث 5 عضو كميته سابق انرژي شوراي پژوهشهاي علمی كشور عضو مؤسسين انجمن بتن ايران عضو كميته آييننامه بتن ايران عضو هيئت تحريريه چندين مجله نظير اميركبير ،علم و صنعت ،شريف ،ساختمان و مسكن ،بينالمللی راه وساختمان و مجله آسيايی سازه
 عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ايران و رئيس سابق شاخه عمرانجوايز و نشانها

 برنده جايزه اول چند مقاله در كنفرانسهاي ملی و بينالمللی برنده جايزه بهترين محقق در يادواره مهندسی عمران برنده جايزه تحقيق در جشنواره مهندسی عمران برنده جوايز استاد نمونه در چند سال در دانشگاه -برنده جوايز محقق نمونه در چند سال در دانشگاه

 برنده جايزه استاد نمونه كشور در سال 1377 برنده جايزه دانشمند برتر بتن از انگلستان سال 2007 برنده جايزه دانشمند برتر بتن از انجمن بتن آمريكا در سال 2009 تجليل بعنوان پيشكسوت علم بتن توسط انجمن بتن ايران در سال  1387در روز بتن دريافت لوح تقدير در كنفرانس روز بتن مشهد -شاخه خراسان جنوبی 12 ،آذر 1388 دريافت لوح تقدير در كنفرانس تكنولوژي بتن و مقاومسازي 16 ،آبان 1388 دريافت جايزه مرحوم عالمه طباطبايی ويژه استادان و محققان برجسته كشور1391 جايزه كتاب فصل سال (1391تكنولوژي بتن) جايزه كتاب سال  1393دانشگاه تهران لوح تقدير نظام مهندسی تهران سال 1393اختراعات و اكتشافات

ثبت  21اختراع ملّی
كتابها

چاپ  76كتاب تصنيف وتاليف و ترجمه
مقاالت

چاپ  167مقاله بين المللی و ملّی
چاپ  422مقاله كنفرانس بين المللی و ملّی

