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خداپرست ،مهدي (اسفند " )2584شناسايی ژئوتكنیكی با استفاده از كاوشگرهاي دينامیكی" ،سمینار
آزمايشهاي برجا در شناسايی هاي ژئوتكنیكی -تجربیات و چالشها در ايران ،دانشگاه تهران.
خداپرست ،مهدي و فاخر ،علی (" )2583روشی جديد جهت تعیین نیمرخ اليه ها با استفاده از زمین آمار"،
دهمین همايش انجمن زمین شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس.





















خداپرست ،مهدي و فاخر ،علی (" )2589كاربرد كاوشگر دينامیكی در مطالعه خاكهاي ريز دانه و بررسی
تكرارپذيري نتايج" ،چهارمین همايش بین المللی مهنـدسی ژئوتكنیك و مكانیك خاك ايران ،انجمن
ژئوتكنیك ايران.
كنگرانی فراهانی ،محمد رضا و خداپرست ،مهدي ( " )2589بررسی پتانسیل روانگرايی با استفاده از نسبت آب
منفذي  u2به مقاومت نوك مخروط ) (qcدر آزمايش  ،" CPTUچهارمین همايش بین المللی مهنـدسی
ژئوتكنیك و مكانیك خاك ايران ,انجمن ژئوتكنیك ايران.
خداپرست ،مهدي و جمالی ،میثم (" )2589بررسی عملكرد قاب خمشی و ديوار برشی در سیستم دوگانه و ارائه
ارتفاع بهینه ديوار براي اين سیستم" ،اولین همايش ملی سازه  -زلزله -ژئوتكنیك ،موسسه آموزش عالی
پرديسان بابلسر.
خداپرست ،مهدي (" )2589كاربرد آزمايش نفوذسنجی دينامیكی در پروژه هاي بهسازي زمین" ،اولین همايش
ملی سازه  -زلزله -ژئوتكنیك ,موسسه آموزش عالی پرديسان بابلسر.
خداپرست ،مهدي (" )2589توسعه تكنیكهاي شناسايی ژئوتكنیكی خاكها با كاوشگرهاي دينامیكی در
پروژه هاي شبكه هاي آبیاري و زهكشی زمین" ،دومین سمینار ملی مسائل ژئوتكنیكی شبكه هاي آبیاري و
زهكشی ,موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزي.
خداپرست ،مهدي (" )2589قابلیتهاي ويژه آزمايش نفوذ سنجی دينامیكی در مطالعات ژئوتكنیك سازه هاي با
سیستم سبك" ،كنفرانس بین المللی سبك سازي و زلزله ،دانشگاه شهید باهنر كرمان.
خداپرست ،مهدي (" )2589استفاده از ستونهاي آهكی براي پايدارسازي شیروانی هاي مارنی" ،چهارمین
همايش مهندسی محیط زيست ،دانشگاه تهران.
خداپرست ،مهدي و محمدي ،مصطفی (" )2589حفاظت در برابر تشعشعات هسته اي بوسیله بتن سنگین وزن"،
چهارمین همايش مهندسی محیط زيست ،دانشگاه تهران.
خداپرست ،مهدي (" )2599تفسیر نتايج آزمايش بارگذاري شمع و تعیین بار نهايی" ،ششمین كنگره ملی
مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان.
خداپرست ،مهدي و زرتوشه فراهانی ،غالمرضا (" )2599بررسی تاثیر بلند شدگی فونداسیون بر اقتصاد طرح با
توجه به نحوه لحاظ نمودن اين موضوع در نرم افزارهاي متداول طراحی" ،ششمین كنگره ملی مهندسی
عمران ،دانشگاه سمنان.
خداپرست ،مهدي و روفی ،يوسف (" )2599انبوه سازي و جايگاه آن در توسعه و عمران شهري" ،اولین
كنفرانس ملی عمران و توسعه ،زيباكنار.
خداپرست ،مهدي و فراهانی ،رسول (" )2599جايگاه پدافند غیر عامل در طراحی معماري و توسعه شهري"،
كنفرانس ملی توسعه پايدار و عمران شهري ،اصفهان.
خداپرست ،مهدي و غفوري ،سید حسن (" )2592دو رويكرد براي تخمین میزان خرابی ساختمان همسايه در
گودبرداري مهار نشده در خاك قم" ،نهمین كنگره بین المللی مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان.
خداپرست ،مهدي ( " )2592كاربرد روش پیش بارگذاري در اصالح خاكهاي نرم مطالعه موردي درمنطقه ويژه
اقتصادي ماهشهر" ،نهمین كنگره بین المللی مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان.










خداپرست ،مهدي و زينالی اينانلو ،محمد (" )2592ارزيابی برخی از اثرات اجراي پروژه هاي عمرانی بر محیط
زيست" ،نخستین همايش منطقه اي مهندسی عمران ،دانشگاه مالير.
خداپرست ،مهدي و اشرفیان ،سید محمدرضا (" )2592تاثیر استفاده از میكروسیلیس در ساخت بتن سبك
سازه اي" ،نخستین همايش منطقه اي مهندسی عمران ،دانشگاه مالير.
خداپرست ،مهدي و غفاري ،محمد (" )2592اثرات زيست محیطی سد هاي بزرگ بررسی موردي سد شهید
رجايی" ،ششمین همايش مهندسی محیط زيست ،دانشگاه تهران.
خداپرست ،مهدي و اعتضادالسلطنه ،جواد (" )2592بررسی مشخصات بلوكهاي سیمانی غیر باربر با دانه هاي
پلی استايرن منبسط شده" ،همايش ملی عمران و توسعه پايدار ،دانشگاه فردوسی مشهد.
خداپرست ،مهدي و سلطانی ،امیر (" )2592بررسی اتصاالت و جوشكاري سازه هاي فلزي در كشور و مقايسه
آنها با استانداردهاي جهانی" ،همايش ملی عمران و توسعه پايدار ،دانشگاه فردوسی مشهد.
خداپرست ،مهدي و جمالو ،محمد (" )2591نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در مهندسی محیط زيست"،
اولین كنفرانس ملی خدمات شهري و محیط زيست ،دانشگاه فردوسی مشهد.
خداپرست ،مهدي و صادقی ،مهرداد (" )2591بررسی اثر اندازه پی نواري و مدول االستیسیته خاك در تخمین
ضريب عكس العمل بستر" ،اولین كنفرانس ملی مهندسی ژئوتكنیك ايران ،دانشگاه اردبیل.
علیزاده ،مجتبی ،خداپرست ،مهدي و رجبی ،علی محمد (" )2595بررسی ارتباط بین مدول االستیسیته
استاتیكی و دينامیكی (مطالعه موردي؛ آبرفت هاي شهر قم)" ،دومین كنفرانس ملی مهندسی ژئوتكنیك ايران،
دانشگاه كرمانشاه.

)(3.3. Conference Papers in English
* Khodaparast, M. and Fakher, A.; "The repeatability in results of Dynamic Probing
;test"; Proc. 3nd Int. Conf. Geotechnical and Geophysical Site Characterization
Taipei; 2008.
* Khodaparast, M.; "The repeatability in results of Mackintosh Probe test in soft
soils"; Proc. Int. Conf. On Geotechnical Engineering; Lahore; 2010.
* Khodaparast, M.; "The improvements of Coastal Soft Clay using Preloading a case
study "; Proc. Int. Conf. On Geotechnical Engineering; Lahore; 2010.
*Ashrafi Fashi, A. and Khodaparast, M.; "Modeling and Prediction of CBR Values of
;" soils Using Geotechnical Parameters and Evolved GMDH-type Neural Network
Proc. the 4th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil
Mechanics; Tehran; 2010.
*Khodaparast, M. and Ghafouri S. H.; "The capability of Qom soil for unsupported
excavation adjacent to nearby building"; Proc. the 4th International Conference on
Geotechnical Engineering and Soil Mechanics; Tehran; 2010.

* Khodaparast, M.; "Repeatability and empirical formula for dynamic probing in cohesive
;soils"; the 6th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
Tehran; 2011.
* Khodaparast, M. and Jamali M.; "The Study of interaction of bending frame and shear
wall in dual system and the optimum height of wall"; Proc. Int. Conf. On Earthquake,
Structure & Computational Methods; Kerman; 2011.

 -4-3مقاله به زبان فارسي در مجالت )(3.4. Journal Papers in Farsi
مقاله فارسی در مجله علمی پژوهشی:

* خداپرست ،مهدي و فاخر ،علی ( ¨ )2599استفاده از نتايج كاوشگرهاي دينامیكی در مطالعه خاكهاي ريز دانه
و برآورد پارامتر چسبندگی¨ ،مجله فنی و مهندسی مدرس.
* خداپرست ،مهدي ( ¨ )2592روشی پیشنهادي براي تعیین وضعیت اليه بندي با استفاده از روشهاي زمین
آمار و تحلیل گروهی ¨ ،فصلنامه زمین شناسی مهندسی ايران.
* خداپرست ،مهدي ( ¨ )2594كاربرد آزمايش نفوذسنجی دينامیكی در كنترل درصد تراكم و برآورد مقاومت
خاكهاي ريز دانه¨ ،مجله زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی.
مقاله فارسی در مجله علمی تخصصی:
* خداپرست ،مهدي و غفوري ،سید حسن (¨ )2589روشی براي ارزيابی خسارت گودهاي مهار نشده¨ ،مجله
پنجره.
* خداپرست ،مهدي (¨ )2592ارزيابی رفتار و خصوصیات زمین هاي مارنی در منطقه شهرك قدس شهر قم¨،
مجله پنجره.
* خداپرست ،مهدي و محمدي ،مصطفی (¨ )2591تفاوت هاي ويرايش سوم و چهارم آيین نامه  1899از جنبه
هاي ژئوتكنیكی¨ ،مجله پنجره.
* خداپرست ،مهدي و عدالت ،علی (¨ )2595بررسی جنبه هاي ژئوتكنیكی پیش نويس نهايی ويرايش چهارم
آيین نامه زلزله ايران-استاندارد  ،¨ 1899مجله نماد.

)(3.5. Journal Papers in English
:ISI-JCR

* Khodaparast, M.; Fakher, A. and Jones, C.J.F.P.; "The use of Mackintosh
Probe for site investigation in soft soils "; Q.J.E.G. (Quarterly Journal of
Engineering Geology and Hydrogeology) London; No. 39; 2006; pp. 189-196.
* Rajabi, A. M., khodaparast, M., Edalat, A., 2014, Investigation of the
Geological and Geotechnical Characteristics of Tanguyeh Dam site outh
eastern of Iran" , Bulletin of Engineering Geology and the Environment,
Published online, DOI 10.1007/s10064-014-0682-9.

* khodaparast, M., Rajabi, A. M., Mohammadi, M., 2015, " The New
Empirical Formula Based On Dynamic Probing Test Results In Fine
Cohesive Soils", International Journal of Civil Engineering (IJCE), Tehran,
Accepted.
 -6-3ثبت اختراع ،طرح پژوهشي وتدوین استاندارد )(3.6. Etc.

* ثبت اختراع با عنوان¨ نمونه گير خاص دستگاه کاوشگر ديناميکی¨ ( ،)9831داوری شده و تاييد شده
توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران  -معاونت پژوهشی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری.
* طرح پژوهشی با عنوان ¨تهيه طرح ايمن سازی و پايدارسازی گودبرداريها در شهر قم¨ ( ،)9811کارفرما
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم.
* طرح پژوهشی با عنوان ¨بررسی نحوه پايدارسازی ترانشه های خاکی در شهرک مهديه قم¨ (،)9819
کارفرما مديريت شهرک مهديه حوزه علميه قم.
* طرح پژوهشی با عنوان ¨کنترل و تعيين درصد تراکم اليه های راه سازی با استفاده از نتايج آزمايش
نفوذسنجی ديناميکی ¨ ( ،)9814کارفرما اداره کل راه و شهرسازی قم.
* طرح پژوهشی با عنوان ¨مطالعه و پهنه بندی ژئوتکنيکی (مکانيک خاک) برای ساختمانهای مسکونی
استان قم¨ ( ،)9814کارفرما سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم.
* تدوين استاندارد ملی ايران به شماره  92811-2با عنوان ¨بررسی و آزمون ژئوتکنيکی -آزمون صحرايی
قسمت  :2آزمون نفوذسنجی ديناميکی¨ (.)9812
* تدوين استاندارد ملی ايران به شماره  199با عنوان ¨تعيين رطوبت سطحی در سنگدانه های ريز¨
(.)9818
* تدوين استاندارد ملی ايران به شماره  171با عنوان ¨تعيين رابطه رطوبت -چگالی در مخلوط های خاک
سيمان (روش وزنی) ¨ (.)9814
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رئیس دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه قم سال  88تا شهريور 95
رئیس كمیته ژئوتكنیك سازمان نظام مهندسی استان قم سال 84
معاون فنی شركت شهركهاي صنعتی قم سال 2585
مدير عامل شركت مهندسین مشاور خاك و پی قم سال 89

