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زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه:


رفتار مهندسی خاک های کربناته تحت بارگذاری های مونوتونیک و سیکلیک



بررسی خردشدگی ذرات خاک تحت شرایط مختلف



روانگرایی در خاک



رفتار دیواره گودهای پایدارسازی شده با روش های گوناگون از جمله

میخکوبی و مهارگذاری


انجام مطالعات در مهندسی ژئوتکینیک با استفاده از روش های آزمایشگاهی و

مدلسازی های فیزیکی

افتخارات:


گذراندن دوره تربیت و تعالی (ویژه نخبگان) در مرکز تربیت و آموزش عقیدتی

سیاسی حضرت فاطمه (س) در شهر مقدس قم به مدت  60ساعت


دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم

و صنعت ایران در سال 1390


پذیرش در مقطع دکتری بدون آزمون ورودی در دانشگاه علم و صنعت ایران با

استفاده از سهمیه دانشجویان ممتاز در سال 1390


گذراندن دوره خدمت سربازی با استفاده از سهمیه نخبگان (نخبه وظیفه)
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سوابق آموزشی:


عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن (سال )1395



استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن (سال .)1395



استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت (سال .)1391-92



استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان (سال .)1391-92



استاد مدعو در موسسه آموزش عالی کادوس رشت (سال .)1392



استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند (سال .)1391



همکاری در ارائه درس "آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته" در دوره

تحصیالت تکمیلی در سال های  1391 ،1390و  1394در دانشگاه علم و صنعت
ایران.

عضویت ها:


عضو انجمن ژئوتکنیک ایران



عضو انجمن بتن ایران ()ICI



عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیالن
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 کنفرانس های ملی و بین المللی
 رضا رضوانی توچاهی ،محمد امین توتونچیان ،حبیب شاه نظری و حسین صالح زاده .1395 .بررسی
نشست خاک کربناته جزیره هرمز پس از وقوع روانگرایی با استفاده از آزمایش های استوانه پیچشی
توخالی .پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک .تهران.
 رضا رضوانی توچاهی و محمد امین توتونچیان .1396 .طراحی ،اجرا و ارزیابی روش های مختلف
پایدارسازی دیواره های گودبرداری عمیق شهری :مطالعه موردی .ششمین کنفرانس ملی و دومین
کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران .دانشگاه یزد.
 محمد امین توتونچیان و رضا رضوانی توچاهی .1396 .ارزیابی تکنیک های بهسازی در نشست
های ناشی از روانگرایی پی های سطحی در مصالح ماسه ای اشباع با استفاده از میز لرزه .ششمین
کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران .دانشگاه یزد.
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 محمد امین توتونچیان و رضا رضوانی توچاهی .1396 .بررسی تاثیر نسبت ابعادی پی سطحی بر
نشست های ناشی از روانگرایی در مصالح ماسه ای اشباع با استفاده از میز لرزه ژئوتکنیکی .دومین
کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،معماری و مدیریت بحران .دانشگاه خوارزمی.
 رضا رضوانی توچاهی و محمد امین توتونچیان .1396 .بررسی اثر تسلیح خاک با ژئوتکستایل بر
رفتار خاک های کربناته با استفاده از آزمایش سه محوری .دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،
معماری و مدیریت بحران .دانشگاه خوارزمی.
 رضا رضوانی توچاهی ،محمد امین توتونچیان و سجاد محمدی ماشمیانی .1396 .مقایسه تغییرمکان
دیواره های پایدارسازی شده گودبرداری های عمیق به روش شمع فوالدی و انکراژ ،بر اساس روش اجزا
محدود و نتایج مانیتورینگ :مطالعه موردی .دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،معماری و
مدیریت بحران .دانشگاه خوارزمی.
 رضا رضوانی توچاهی ,حبیب شاه نظری و محمد امین توتونچیان .1393 .بررسی تغییرات منحنی
پوش گسیختگی خاک های کربناته و سیلیکاته با استفاده از نتایج آزمایش های سه محوری .دومین
کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران ،کرمانشاه.
 یاسر جعفریان ،حبیب شاه نظری ،محمد امین توتونچیان و رضا رضوانی توچاهی .1394 .مقایسه
رفتار سیکلیک و مونوتونیک زهکشی نشده ماسه سست کربناته با استفاده از دستگاه پیچشی استوانه
توخالی .هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،تهران.
 رضا رضوانی توچاهی ,حبیب شاه نظری و محمد امین توتونچیان .1393 .بررسی تغییرات منحنی
پوش گسیختگی خاک های کربناته و سیلیکاته با استفاده از نتایج آزمایش های سه محوری .دومین
کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران ،کرمانشاه.
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