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1. Abrishami, J. and Saneie, M. (1994). “Hydraulic Jump in Adverse Basin 
Slopes”, Iranian, Journal of Water Resources Engineering, Vol. 2 No. 1, p.p. 51-63. 

(  1384) عباساای علی اکبر  یدیم خانی مهدی    حبیبی مهدیصااانعی مجتبیسااایدی سااابع مسااعود   .2

یز  پژوهشی آب و آبخ -  نشریه علمی"بررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش پوشش گیاهی بر سرعت برشی یریان"
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وهشی پژ -  نشریه علمی"تاثیر تنگ شدگی و زاویه آبشکن در کاهش آبشستگی"(  1385صانعی مجتبی  ) .4

 . 99-91  صفحات 1  شماره 2ظت خاک و آبخیزداری  یلد ی حفاآب و آبخیز  پژوهشکده

بررساای  "(  1387فتحی مقدم  م. ابراهیمی ک.. صااانعی مجتبی. ) -ابراهیمی  ن. ق. کاشاافی پور   . م  .5

شاخه  -  مجله علمی پژوهشی آبخیزداری ایران"ای بر ضریب زبری مانینگآزمایشگاهی اثر تغییر تراکم پوشش 

 .42-37شماره سوم . صفحات  –سال دوم  -انانجمن آبخیزداری ایر

نادر یلی ابراهیمی  منوچهر فتحی مقدم  سید محمود کاشفی پور  کیومرث ابراهیمی و سیدمجتبی صانعی  .6

وهش کشاورزی  سال ژ. دو فصلنامه پ"ایمطالعه تاثیر پوشش گیاهی مستغرق بر ضریب زبری رودخانه"(  1387)

 .87-79  صفحات 1 شماره 8

7. Ebrahimi, N. G. , Fathi M. M. , Kashefpour, S. M. , Saneie, M. and Ebrahimi, 

K. (2008), “Effects of Flow and Vegetation States on River Roughness 

Coefficients”, Journal of Applied Sciences 8(11): 2118-2123. 

8. Amel Sadeghi, M. Shafai Bajestan, M. Saneie, M.  (2010). "Experimental 

Investigation on Flow Velocity Variation in Compound Channel with Non-

Submerged Rigid Vegetation in Floodplain", World Applied Sciences Journal 9(5): 

489-493. 

  23هش سازندگی  یلد مجله پژو  "کاهش آبشستگی بااستفاده از آبشکن فرعی "(  1389صانعی مجتبی  ) .9

 .16-11 صفحات 3شماره 

های سرویس و تعیین آزمایشگاهی ظرفیت آبگذری دریچه"(  1389حسینی  سیداحمد. صانعی مجتبی  ) .10

ه علوم مجل "اضطراری در مجاری تخلیه کننده تحتانی سدها )مطالعه موردی: تخلیه کننده تحتانی سد نرماشیر(

 60-53م شماره دوازدهم صفحات ومهندسی آبخیزداری ایران  سال سو

تاثیر طول پوشش "( 1389مهبودی  علی. عطاری  یالل. صانعی  مجتبی. مجد زاده طباطبائی  محمد رضا. ) .11

  مجله هیدرولیک ایران  دوره پنجم شماره اول  صفحات "های افقیبستر بر آبشستگی موضعی پائین دست یت

37-49 

بررسی آزمایشگاهی تاثیر "(  1389سالیقه  ع. معتمد وزیری  ب. )موسوی  بهاره سادات. صانعی مجتبی   .12

  مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران  سال سوم شماره "ایطول آبشکن در کاهش فرسایش کنار رودخانه

 68-65دوازدهم صفحات 

روهای وارد آزمایشگاهی ارتعاشات و نی مطالعه"(  1389حسینی  .ا. صانعی مجتبی  پاره کار م. حبیبی م. ) .13

  مجله علوم و مهندسی آبیاری  یلد "تخلیه کننده تحتانی سدها بر دریچه های سرویس و اضطراری در مجاری

 .111-101  صفحات 1سی و سوم شماره 

 یآبشستگ یتوسعه زمان یبررس"(  1389) انیسالمت نیام دیصانعی  س یمجتب  یحجت کرم ر یعبداله اردش .14

  مجله علوم ومهندسی "یآن با شبکه مصنوع ینیبشیو پ میدر کانال مستق رینفوذناپذ یهااطراف آبشکن

 .52-41صفحات  آبخیزداری ایران  سال سوم شماره دوازدهم 

های بررسی ویژگی "(  1389رضابدیع زادگان  کاظم اسماعیلی  محمود فغفور مغربی و مجتبی صانعی ) .15

  صفحات 4  شماره 25می پژوهشی آب و خاک  سال   مجله عل"دارپرش هیدرولیکی روی بسترهای افقی موج

676 - 686 

بررسی آزمایشگاهی اثر شکل دماغه  "(  1389سعیدرضا صباغ یزدی و مجتبی صانعی ) -بابک آمین نژاد .16

له   مج"های موازی ساحلای تحت تاثیر یریانیک آبشکن عمود بر ساحل در فرسایش و رسوبگذاری بستر دانه

 10-1 صفحات 4شناسی  سال اول  شماره  علمی پژوهشی اییانو 



17. Saneie M. ,Omidi F. Fazola R. (2010), “Local Scour around Rectangular 

Abutment and their Countermeasures by Using Sacrificial Piles”, journal of Water 

science Research, Vol. 3,No.12,PP47-55 

18. Saneie M. ,Mosavi. B. S. (2011), “Experimental Investigation of Groin 

Placement On Minimizing River Bank Erosion”, journal of Water science 

Research,Vol. 2,No.2,PP59-68 

19. Karami, H. Ardeshir, A. Saneie, M. Salamatian, A. (2012). " Prediction of Time 

Variation of Scour Depth around Spur Dikes using Neural Networks", Journal of 

Hydro informatics, Vol. 14, No.1 ,PP 180-191 

گاه پل کاهش میزان آبشستگی تکیه  "(  1391اله ساغروانی و شمسا بصیرت. )مجتبی صانعی  سید فضل .20

 16-11 صفحات 18ششم شماره   مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران  سال "با استفاده از آبشکن محافظ 

21. Haji Mashhadi, S., Musavi Jahromi, H., Sanei, M., Shafai Bajestan, M., 

"Evaluation of Rectangular Slot to Control of Time Development of Local Scour 

around Cylindrical Bridge Pier", Journal of Ecology, Environment and 

Conservation, 2012, 18 (13), 489-496. 

22. Mojtaba Saneie,Navid Alizadeh Vahid and Mehdi AzhdaryMoghadam,(2012), 

Buried wing versus as abutments and spur dykes scour countermeasure, Asian 

journal of Applied Science,Vol. 5, No.4, PP192-204 

23. PeymanModaber Dabbagh, Mojtaba Saneie, Mohammad Rostami, (2013), 

“Impact of Number of Non-Submerged Piles and Their Distance from the Edge of 

Flow Path in Reducing the Scour at Bridge Abutment”, International Journal of 

Fundamental Physical Sciences (IJFPS), Vol. 3, Special Issue 2, pp25-29. 

24. Moosavi B. S. Saneie M. ,Salajeghe A. , Motamedvaziri B. (2013), 

“Experimental Investigation of Effect of Reducing the Length and Angle of the 

Breakwater on the Bank Erosion”, World Applied Sciences journal, Vol. 

6,No.22,PP865-859 

بررسی تغییرات آبشستگی موضعی  "(  1392و محمد علی بنی هاشمی )مجتبی صانعی  هدی حدیدی  .25

  5  مجله مهندسی و مدیریت آبخیز  سال "های ریزشی باتغییر عمع بحرانی پایاب و شکل روزنهدست یتپایین

 288-282 صفحات 4شماره 

مستغرق  بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات "(  1392مجتبی صانعی  معین آصفی و کاظم اسماعیلی ) .26

 صفحات 3 شماره 5  مجله مهندسی و مدیریت آبخیز  سال "در رسوب زدایی از کف حوضچه رسوبگیر گردابی

224-232 

27. Mahdi Habibi, Mohammad Reza Namaee and Mojtaba Saneie, (2014), : An 

Experimental Investigation to Calculate Flow Resistance in a Steep river, KSCE 

Journal of Civil Engineering, Vol. 18, No.4, PP1176-1184 

بررسی آزمایشگاهی میزان تاثیر صفحات مستغرق "(  1393صانعی  م. حایی احمدی  ا. اژدری مقدم  م. ) .28

 شماره 6  مجله مهندسی و مدیریت آبخیز  سال  "دریه در راندمان حوضچه رسوبگیر گردابی 60انحنادار با یطاع 

 94-83 صفحات 1

29. A.ForudiKhow, M.Saneie, H. Haji poor Limuie , (2014), “Experimental 

Study of the Effect of Guide Walls Asymmetry on Hydraulic Performance of Ogee 

Spillways with Curved Plans”, Journal of Middle East Applied Science and 

Technology (JMEAST), Vol. 2,No.19,PP6-11 

30. Forudi, M. Saneie and M. Azhdary Moghadam , (2014), “Experimental 

Evaluation of Effect of Changes in Convergence Angle of the Spillway’s Sidewalls 

on Cavitations’ Index in Ogee Spillway with an Arc in the Plan”, Journal of Middle 

East Applied Science and Technology (JMEAST), Vol. 3,No.23,PP647-651 



31. J. sheikhKazemi M. Saneie , (2014), “The effect of approach channels on 

the discharge coefficient of ogee spillway in the axial arc condition with convergent 

sidewalls”, Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST), 

Vol. 2,No.22,PP119-123 

32. Hajiahmadi A., Saneie M. and Azhdari Moghadam M. (2014), 

“Experimental Investigation of Curvature Submerge Vane Effects With 90 Degree 

Radial Selection in Efficiency of Vortex Settling Basin”, Caspian Journal of Applied 

Research, Vol. 3, No.3, PP11-20 

33. Razmi m. m. Sanei M. Ershadi C. (2014), “The Effect of Submergence 

Percentage of the Submerged Piles on the Reduction of Scour in Bridge Abutments”, 

Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, Vol. 2, Issue 2,  PP34-41 

مقایسه مشخصات پرش هیدرولیکی روی انواع بسترهای "(  1393بدیع زادگان ر. صانعی م. اسماعیلی ک. ) .34

 .232 -220  صفحات 8  یلد  2کشی ایران  شماره   نشریه آبیاری و زه"دارموج

یابی در مطالعه های درونارزیابی برخی روش"(  1393رستمی م. سالیقه ع. صانعی م. مهدوی م. ) .35

  25  مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران  سال هشتم شماره "های آبیها و کانالمرفولوژی بستر رودخانه

 .66-57صفحات 

آزمایشگاهی تغییرات زمانی پروفیل  یبررس"(  1393حسینی پ. مشعل م. )صانعی م. ابراهیمی ک. علی .36

  26وم و مهندسی آبخیزداری ایران  سال هشتم شماره   مجله عل"دست یت افقی مستغرقآبشستگی پایین

 .60-57صفحات 

بررسی تاثیر دبی و اندازه یطر "(  1393مشکواتی  . ج.    صانعی م. مسعودیان م. ضیاء تبار احمدی م. ) .37

  شماره 6  مجله مهندسی و مدیریت آبخیز  سال "پایه در عمع و حجم آبشستگی موضعی اطراف پایه پل

 280-269 صفحات 3

بررسی آزمایشگاهی اثر میزان ر  مویود در "(  1394مکاریان ز. حسینی  . ه.  صانعی م. حسینی م. ) .38

 صفحات 1 شماره 7  مجله مهندسی و مدیریت آبخیز  سال "در فرسایش کناری رودخانه مصالح کناره رودخانه

76-83 

های هادی بر عملکرد زاویه همگرایی دیوارهبررسی تاثیر "(  1394فرودی خور ع. اژدری مقدم م. صانعی م. ) .39

 76-64 صفحات 1 شماره 7  مجله مهندسی و مدیریت آبخیز  سال "هیدرولیکی سرریز اویی با یو  در پالن

پیش بینی انتقال بار بستر در رسوبات "(  1394رستمی م. سالیقه ع. صانعی م. رستمی  . و مهدوی م. ) .40

 18-11صفحات   8 شماره 27مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران  سال   "چسبده با استفاده از شبکه عصبی

(  برآورد نیمرخ آبشستگی در پایین دست دریچه با ویود بستر 1394شیوا ف. صانعی م. عطاری ج. ) .41

 254-240 صفحات 3 شماره 7  مجله مهندسی و مدیریت آبخیز  سال "چسبنده

تاثیر استفاده از طوق بیضوی در "(  1394مشکواتی  . ج.   مسعودیان م. صانعی م. ضیاء تبار احمدی م. ) .42

 142-135 صفحات 16 شماره 9  مجله پژوهش آب ایران  سال "کاهش آبشستگی اطراف پایه پل

بی لبه تیز ضریب دبی سرریزهای یان"(  1394ایوبزاده  . ع. فرامرز م. حبیبی م. رستمی م. صانعی م. ) .43

ماره شنهم    مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران  سال "های با بستر متحرک و ثابتمستطیلی شکل در کانال

 63-57صفحات   30

بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل "(   1394ایوبزاده  . ع.  حبیبی م. رستمی م.   صانعی م. و فرامرز م. ) .44

 شماره 7  مجله مهندسی و مدیریت آبخیز  سال "درسرریزهای یانبیتغییرات پروفیل سطح آب  بستر کانال به

 362-352 صفحات 4

ای هبررسی آزمایشگاهی اثر شکل طویه بر الگوی آبشستگی اطراف پایه"(  1394محمدنژاد ا. ر. و صانعی م. ) .45

 156-145 صفحات 18 شماره 9  مجله پژوهش آب ایران  سال"پل



46. Razmi, M. M. and Sanei, M. 2015, The effect of submergence percentage of the 

submerged piles on the reduction of scour in bridge abutments, ACADEMIE ROYALE 

DES SCIENCES D'OUTRE-MER BULLETIN DES SEANCES, Vol. 4, No.1, PP90-95. 

آزمایشگاهی تاثیر اندازه یطر روزنه در کارایی بررسی "(  1393حایی احمدی  ا. صانعی  م. اژدری مقدم  م. ) .47

سال   آبخیزداری های  مجله پژوهش"دریه در راندمان حوضچه رسوبگیر 45صفحات مستغرق انحنادار با یطاع 

 82-74  صفحات 2  شماره 27

بررسی آزمایشگاهی یریان از رو و زیر دریچه نیم استوانه ای (  1394زاده ف  مسعودیان م. صانعی م. )علی .48

 1457-1447صفحات   6شماره   29سال دریه ای حول محور مرکزی  مجله آب و خاک  180با چرخش 

(  بررسی چگونگی تاثیر پذیری ضریب دبی از برخی پارامترهای 1395زاده ف  مسعودیان م. صانعی م. )علی .49

  32 شماره 10مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران  سال   ایاستوانهیچه نیمدر -بعد در مدل سرریزبی

 67-59صفحات 

(  بررسی آزمایشگاهی عملکرد سرریز اویی و کانال 1394عشرتی ط. فضل اولی ر.   صانعی م. و عمادی ع. ) .50

 885-874  صفحات 4  یلد  29مجله آب و خاک  شماره دست در شرایط یو  محوری  پایین

های مکش بررسی آزمایشگاهی اثر آرایش روزنه ( 1394م. ) م.  یدسیان پیشگر رضا  ایوب زاده  . ع.  صانعی .51

 12-1  صفحات 1  شماره  10رسوب بر عملکرد روش لوله دفن شونده در الیروبی مخازن  مجله هیدرولیک ایران  یلد 
(  مطالعه آزمایشگاهی 1395فر )م. سایدی سابع  م. صانعی  ح.ع. عبدالحی  ش. بهمنش و ع.متین  .52

  صفحات 2 شماره 8مجله مهندسی و مدیریت آبخیز  سالای پرورش ماهی  هیدرولیک یریان در مخزن استوانه

203-209 

(  مطالعه آزمایشگاهی تأثیر 1394م. سایدی سابع  م. صانعی  ح.ع. عبدالحی  ش. بهمنش و ع.متین فر ) .53

تحقیقات کاربردی ای پرورش ماهی  هیدرولیکی مسیر یریان خرویی نازل بر الگوی یریان مخزن استوانه

 144-133  صفحات 65  شماره 16  سال کشیو زهی آبیاری هاسازهمهندسی 

54. Amin Hajiahmadi. Mojtaba Saneie and Mehdi Azhdari Moghadam 2014, Experimental 

Investigation of Curvature Submerge Vane Effects With 90Degree Radial Section in Ffficiency of 

Vortex Settling Basin, Caspian Journal of Applied Sciences Research, Vol. 3, No.3,PP 11-20 
55. Modaber Dabagh P. , Saneie M. and Rostami M. 2013, Impact of the number 

of Non – Submerged Piles and Their Distance from the Edge of Flow Path in 

Reducing the Scour at Bridge Abutment, IJFPS, Vol.3, No.2, PP 25-29 

اثر مقیا  بر پروفیل سطح آب در (  1395)  ی مقدمیالل شیخ کاظمی  مجتبی صانعی و مهدی اژدر .56

و ی آبیاری هاسازهتحقیقات کاربردی مهندسی سرریز اویی با انحنا در پالن و با دیواره های یانبی همگرا  

 136-119  صفحات 66شماره   17 سال کشیزه

های هندسی اثر مشخصه بررسی آزمایشگاهی(   1395م. ) م.  یدسیان پیشگر رضا  ایوب زاده  . ع.  صانعی .57

  2  شماره 16  مجله عمران مدر   سال بر کارایی روش هیدروساکشن در تخلیه رسوب و مکانیکی لوله مکش

 80-67صفحات 

58. Amin Hajiahmadi, Mohammad J. Khanjani, Mojtaba Saneie, Mehdi Aghdari Moghadam 2016, 

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE 

BRUNENSIS, Vol. 64, No. 3, PP 781-789 
59. Abbas Parsaie, Amir Hamzeh Haghiabi, Mojtaba Saneie & Hasan Torabi 2016, Prediction of 

energy dissipation on the stepped spillway using the multivariate adaptive regression splines, ISH 

Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 23, No.3, PP 1-12 

دریچه  –بررسی تغییرات افت انرژی یریان عبوری از سرریز (  1395زاده ف  مسعودیان م. صانعی م. )علی .60

 95-85 صفحات 4 شماره 23سال حفاظت آب و خاک  هایای با چرخش حول مرکز  مجله پژوهشنیم استوانه

(  بررسی آزمایشگاهی الگوی 1395فر )ح.عبدالحی  ش. بهمنش و ع. متینم. سایدی سابع  م. صانعی   .61

 27 -17صفحات  4شماره  25ای پرورش ماهی  یله علمی شیالت ایران  یلدگذاری در مخازن استوانهرسوب



62. Abbas Parsaie, Amir Hamzeh Haghiabi, Mojtaba Saneie & Hasan Torabi, (2016), 

Prediction of Discharge Coefficient of Cylindrical Weir -Gate using Adaptive Neuro 

fuzzy Inference Systems, Frontiers of Structural and Civil Engineering,Vol. 111, No. 1, 

PP. 112-122 

 مین چهیدر-زیاز سرر یعبور انییر یافت انرژ یبررس    1395زاده ف  مسعودیان م. صانعی م. علی .63

 291 -299صفحات  2شماره  23یلد  حفاظت آب و خاک یپژوهش ها  یاستوانه ا

درصد  ریتاث یشگاهیآزما یبررس  1395 کرباسی صانعی؛ مسعود فرشته محمدی خاناپشتانی؛ مجتبی   .64

  حفاظت آب و خاک یپژوهش ها  چهیبعد از در یمویود در مصالح بر ابعاد حفره آبشستگ تیر  بنتون

 281 -94صفحات  5شماره  23 یلد

65. Abbas Parsaie, Amir Hamzeh Haghiabi, Mojtaba Saneie & Hasan Torabi 

,2016, Applications of soft computing techniques for prediction of energy 

dissipation on stepped spillways, Neural Computing and Applications, , Vol. 27, 

No.142, PP 1-17 

66. Mojtaba Saneie ؛ Jalal SheikhKazemi ؛ Mehdi Azhdary Moghaddam.2016,  

Scale effects on the discharge coefficient of ogee spillway with an arc in Plan 

and Converging Training Walls, Civil Engineering Infrastructures Journal, Vol. 

49, No. 2, PP. 361-374 

 تیاثر مویع یبررس  1395   یونسیو حجت  یصانع یمجتب  یآب یحق رحمزهینژاد  ام یمراد ریام .67

 مجله تحقیقات کاربردی مهندسی  ییانب یرهایو رسوب به آبگ انیانحراف یر ییدا کننده رو واریآبشکن و د

 158 -145صفحات  67شماره  17یلد   های آبیاری و زهکشیسازه
 

ی آبخیز آبشااوران ارزیابی طرح ایرائی کنترل ساایل حوزه"(  1383ییطوری محمد  )صانعي مجتبي، حشاامتی مساایب   .1

 . 31 -37  صفحات 1شماره سال اول  ی حفاظت خاک و آبخیزداری  ترویجی آبخیز  پژوهشکده -  نشریه علمی "کرمانشاه

سیب  ییطوری محمد   .2 شمتی م شهبازیصانعي مجتبي، ح سرو  سی و"(  1383) خ سیلایرائی طرح  ارزیابی برر  کنترل 

 9 -2  صفحات 3شماره سال اول  ی حفاظت خاک و آبخیزداری    نشریه علمی ترویجی آبخیز   پژوهشکده"آباد غرب شهری اسالم

هار سیل در استان ی پخش سیالب برای مهای ایرا شدهسیستم بررسی و ارزیابی"(  1384محمود متین ) صانعي مجتبي،  .3

  . 33-25  صفحات 3شماره   1یلد ی حفاظت خاک و آبخیزداری  ترویجی حفاظت آب و خاک  پژوهشکده -  نشریه علمی"اصفهان

ترویجی  -  نشریه علمی"بندهای ایرا شده در استان گلستان ارزیابی"(  1384ید حمید رضا یریشی راد )سصانعي مجتبي،  .4

 34-20  صفحات  1شماره    1یلد حفاظت آب و خاک  

  نشریه "ها در بستر با مصالح ریز دانهشکنشستگی دماغه آبشکن مایل در کاهش آبکاربرد آب"( 1384) مجتبي صانعي ، .5

 . 7-1  صفحات 4  شماره 1ی حفاظت خاک و آبخیزداری  یلد ترویجی حفاظت آب و خاک  پژوهشکده -علمی

بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر  "(  1386. )صانعي مجتبيابراهیمی  ن. ق. فتحی مقدم  م. ابراهیمی ک. کاشفی پور   . م.  .6

کاربردی مهند  اسوه  سازمان بسیج مهندسین  سال سوم  -علمی  فصلنامه "تراکم پوشش گیاهی چمنی بر سرعت برشی یریان

 . 19-23شماره نهم  صفحات 

7. Mohamadnjad, A. Saneie, M , (2014), “Experimental Study on Lozenge Collar Affection 

in Reduce Amount of Scouring Around Bridge Piers”, Journal of River Engineering, Vol. 2, 

No.3. 
8. Khodabakhshi, A. Saneie, M. Kolahchi, A. A., (2014),”Experimental Study on Effect of Slot 

on Local scour around Bridge Pier”, International Journal of Research in Engineering and 
Technology, Vol. 2 No.19. 

9. Hajiahmadi A. , Saneie M. and Azhdari Moghadam M. (2014), “Effects of  Curvature 
Submerge Vane in Efficiency of Vortex Settling Basin”, Journal of Applied Research in Water & 
Wastewater, Vol. 1, No.2, PP80-85 

 -علمي مقاالت

 ترويجي

 



(  عملکرد هیدرولیکی ساارریز اویی با یو  در پالن و دیواره متقارب  1393فرودی خور ع. صااانعی م. اژدری مقدم م. ) .10

 88الی  81  صص 2های تجربی در مهندسی عمران  سال اول  شماره نشریه علمی پژوهش

 1369-(  مرکز تحقیقات آب )یهاد(1:40مدل هیدرولیکی بند انحرافی زوال چای ) یهمکار تحقیقاتی پروژه.   

 1369-(  مرکز تحقیقات آب )یهاد(1:25مدل فیزیکی شوت اضطراری نیروگاه سپیدان ) یهمکار تحقیقاتی پروژه. 

 1370-(  مرکز تحقیقات آب )نیرو(1:66مدل هیدرولیکی سرریز سد مسجد سلیمان ) یهمکار تحقیقاتی پروژه.   

 1371-(  مرکز تحقیقات آب )نیرو(1:60) 3مدل هیدرولیکی سیستم انحراف سد کارون  یمدیر پروژه.   

 1371-(  مرکز تحقیقات آب )نیرو(1:80) 3مدل هیدرولیکی یامع سد کارون  یمدیر پروژه.   

 1371-(  مرکز تحقیقات آب )نیرو(1:40مدل هیدرولیکی سرریز نیاتک ) یهمدیر پروژ.   

 1372-(  مرکز تحقیقات آب )نیرو(1:15(  )1:66) 1مدل هیدرولیکی ترمیم سرریز سد کارون  یمدیر پروژه.   

 1372-(  مرکز تحقیقات آب )نیرو(1:66مدل هیدرولیکی سرریز سد کرخه ) یهمکار تحقیقاتی پروژه.   

 (  مرکز تحقیقات حفاظت خاک و 1:7رسااوبگیر گردابی کرخه ) یمدل فیزیکی حوضااچه یهمکار تحقیقاتی پروژه

 .1374-آبخیزداری

 1376-خزر(  شرکت یهاد تحقیقات –ینوب )کانال کشتیرانی فار  -آبراهه شمال یکارشنا  همکار در پروژه.   

 1376-  نیروی دریائی سپاه پاسداران ارزیابی بنادر نظامی ینوب یکارشنا  همکار در پروژه.   

 (  مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری1:20تحتانی ساااد کوثر  ) یمدل هیدرولیکی دریچه یمدیر پروژه-

1378.  

 ی بررساای آزمایشااگاهی تأثیر پوشااش گیاهی بر پارامترهای هیدرولیکی در رودخانه  مرکز همکار تحقیقاتی پروژه

 .1384 -آبخیزداری تحقیقات حفاظت خاک و

 سیل در رودخانههمکار طرح تحقیقاتی ارزیابی کیفی طرح شده مهار  سیلهای ایرا  شاه ها و م ستان کرمان  -های ا

 .1383 - 140/84شماره فروست  -مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

 های استان اصفهان  مرکز تحقیقات های ایرا شده مهار سیالب در رودخانههمکار طرح تحقیقاتی ارزیابی کیفی طرح

 .1384 -حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

 مرکز تحقیقات حفاظت خاک  -ها ها و مسیلهای ایرا شده مهار سیل در رودخانهمجری طرح محوری ارزیابی طرح

 .1384 -و آبخیزداری

 ت حفاظت خاک و آبخیزداریهای انتقالی  مرکز تحقیقای آبشکنسازی طول و فاصلهمجری طرح تحقیقاتی بهینه- 

1385. 

  مجری طرح تحقیقاتی بررسی آزمایشگاهی تعیین ابعاد حفره آبشستگی پائین دست سرریزهای ریزشی آزاد  مرکز

 (.1387) -تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

 تحقیقات  ها  مرکزبندی بسااتر آبراههی ضااریب زبری و دانهی بررساای آزمایشااگاهی رابطههمکار تحقیقاتی پروژه

 (.1387) -حفاظت خاک و آبخیزداری

  (  مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری1:20  )نرماشیرتحتانی سد  یمدل هیدرولیکی دریچه یپروژههمکار- 

1387.  

 ی بررسی اعتبار سنجی شاخص فرسایش پذیری شیاری چند مدل فرآیندی فرسایش  مرکز همکار تحقیقاتی پروژه

 (1388) -ک و آبخیزداریتحقیقات حفاظت خا

 ها  مرکز ی بررساای آزمایشااگاهی ضااریب زبری پوشااش گیاهی مسااتغرق در بسااتر رودخانههمکار تحقیقاتی پروژه

 (. 1388) -تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

 ها  مرکز ها و مسااایلهای مهندسااای حفاظت بساااتر و کناره آبراههمجری طرح تحقیقاتی تدوین زیر برنامه روش

 (.1388) -تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

 ستفاده از مدل آزمایشگاهی  مجری طرح تحقیقاتی بررسی آبشستگی موضعی ناشی از یت های افقی مستغرق با ا

 (.1388)  -مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

طرح هاي 

 تحقيقاتي



 سایش در رودخانه سازه های کنترل فر شکده حفاظت خاک و ها  پژوها و آبراههمجری طرح خاص مبانی طراحی  ه

 ها ومراتع و آبخیزداری کشورسازمان ینگل (.1388آبخیزداری )

 شی از یت شستگی موضعی نا ستفاده از همکار تحقیقاتی طرح پژوهشی مطالعه و بررسی آب های افقی مستغرق با ا

 (1389)های عصبی مصنوعی  معاونت پژوهشی پردیس ابوریحان  دانشگاه تهران. مدل آزمایشگاهی و شبکه

 شکن شگاهی عملکرد آب سی آزمای شتمجری طرح تحقیقاتی برر سیالبد ها  مرکز تحقیقات حفاظت خاک و ها در 

 (.1389) -آبخیزداری

 ها  مرکز تحقیقات حفاظت خاک و مجری طرح تحقیقاتی بررساای آزمایشااگاهی پوشااش گیاهی در ساایالبدشاات

 (.1390) -آبخیزداری

 یقات ها  مرکز تحقهی کاربرد صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی پایه پلمجری طرح تحقیقاتی بررسی آزمایشگا

 (.1390)-حفاظت خاک و آبخیزداری

  همکار طرح تحقیقاتی ارزیابی و بررسی ضرایب فرسایش شیاری در چند مدل فرایندی فرسایش خاک بااستفاده از

 (.1391) –پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری  -شبیه سازی رواناب

  مجری طرحUNCC  بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی منطقه ساحلی بوشهر تا عسلویه تحت تاثیر تأسیسات ساحلی

 (.1391) –پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری  -(1391)مویود 

 های تند  پژوهشکده حفاظتمجری طرح تحقیقاتی  بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی انتقال بار بستر بر روی شیب 

 (.1391) –داری خاک و آبخیز

 سی شگاهی مجری طرح تحقیقاتی برر ستفاده تاثیر آزمای ستغرق صفحات توام ا شکن و م  رودو از یلوگیری در آب

 (.1391)-آبگیر   پزوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری دهانه به رسوبات

 سوبگیری حو ستغرق در افزایش راندمان ر صفحات م شگاهی کاربرد  سی آزمای  هایضچهمجری طرح تحقیقاتی برر

 (.1391)-رسوبگیر گردابی  پزوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

 قاتی پروژه کار تحقی بهمعرفی فن یهم بک  ید یل منظور تکثیر و پرورش میگو در ایران  اوری فتو بیوراکتور در تول

 (.1392)  -تحقیقات شیالت ایران یموسسه

  اظت   پژوهشکده حفهاها بر کنترل فرسایش کناری رودخانهتاثیر آبشکن یشگاهیآزما یبررسمجری طرح تحقیقاتی

 (.1392)-خاک و آبخیزداری

 سی شگاهی مجری طرح تحقیقاتی برر سد گرمی چای   آزمای سرریز   شکاثر مقیا  بر عملکرد هیدرولیکی  ده پژوه

 (.1393)-حفاظت خاک و آبخیزداری

 شگاهی کنترل آب سی آزمای سبنده  مجری طرح تحقیقاتی برر صالح چ ستغرق با م شی از یت افقی م ستگی نا ش

 (1394)-پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

  سیالبهمکار تحقیقاتی طرح سرریزهای یانبی پخش  ضریب آبگذری  شگاهی  سی آزمای شکده حفاظت  برر پژوه

 (1394)-خاک و آبخیزداری

  زیرزمینی با اساااتفاده از مدل فیزیکیبررسااای و الویت بندی انواع مصاااالح بدنه سااادهای همکار تحقیقاتی طرح 

 (1394)-پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

  سرریزهای یانبی ضریب آبگذری  سان بر  ستر کانال آبر شگاهی تاثیر تغییرات ب سی آزمای همکار تحقیقاتی طرح برر

 (1394)-های پخش سیالب پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداریدر پروژه

 سیهمکار تحقیقاتی طرح بر ستر  رر سوبات در تغییرات مرفولژیکی ب شگاهی اثر غیر یکنواختی دانه بندی ر  -آزمای

 (1394)-پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

 پژوهشکده  های غرب کشورها و مسیلهای پوشش گیاهی رودخانهبررسی و شناخت ویژگی مجری طرح تحقیقاتی

 (1395)-حفاظت خاک و آبخیزداری

 پژوهشااکده  های غرب کشااورها و مساایلهای فرسااایش رودخانهی و شااناخت ویژگیبررساا مجری طرح تحقیقاتی

 (1395)-حفاظت خاک و آبخیزداری

 پژوهشکده حفاظت  های غرب کشورها و مسیلای رودخانههای سازهبررسی و شناخت ویژگی مجری طرح تحقیقاتی

 (1395)-خاک و آبخیزداری



 پژوهشکده حفاظت  های غرب کشورها و مسیلعمومی رودخانه هایبررسی و شناخت ویژگی مجری طرح تحقیقاتی

 (1395)-خاک و آبخیزداری

  مجری طرح تحقیقاتی بررساای آزمایشااگاهی تاثیر تغییر مکان روزنه های مساااحت یکسااان روی پایه در کاهش

 (1396)-آبشستگی موضعی   پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

  هشاااکده حفاظت خاک و پژو ها با پوشاااش گیاهیساااازی کناره رودخانهبررسااای پایدار همکار تحقیقاتی طرح

 (1396)-آبخیزداری

   شن ساک سوب در روش هیدرو سی لوله مکش بر راندمان تخلیه ر صات هند شخ سی م مجری طرح تحقیقاتی برر

  )در حال ایرا(-پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

1.  Habibi, M. and Javahery, N. and Saneie, M. (1997). “Vortex Settling Basin: An Efficiency 

Way of Sediment Removal from Flowing Water”, Proceedings of the 8th international conference on 

Rain water catchment Systems, Tehran, Iran Vol. 2, 1246-1247. 

صانعی مجتبی  کرمی .2 ضا   ضچه"(  1380)نژاد عبدالر سایش حو شیار در یام تخلیه کننده بر فر ستغراق یتأثیر    کنفرانس بین"ا

 .631-638های هیدرولیکی  دانشگاه شهید باهنر کرمان  صفحات المللی سازه

 ی اولینشکن فرعی یائم بر آبشستگی دماغهبررسی آزمایشگاهی تآثیر آب"(  1385اردشیر عبداله  کرمی حجت  صانعی مجتبی) .3

   هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران  دانشگاه تربیت مدر   تهران. "آبشکن

شکن فرعی بر آبشستگی آبشکن بررسی آزمایشگاهی تآثیر طول و زاویه آب"(  1385اردشیر عبداله  شفایی ابوالفضل  صانعی مجتبی) .4

 تهران.  هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران  دانشگاه تربیت مدر   "اول
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 -1883   صافحاته شاهید باهنر  کرمانکده مهندسای دانشاگاکنفرانس هیدرولیک ایران  دانشا  پنجمین "مقاومت هیدرولیکی یریان

1890. 

سااراسااری کنفرانس   دومین "بررساای خاکریزهای کنترل ساایل در اسااتان اصاافهان"(  1384محمود متین )صااانعی   مجتبی .62

 .2305-2295   صفحاتگاه شهید باهنر  کرمان  دانشآبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

  همایش ملی شبکه"تخمین میزان آبشستگی در پایین دست سرریزهای آبشاری "(  1385)  صانعی مجتبی روح انگیز اختری   .63

 . 487-481صفحاتهای آبیاری و زهکشی  دانشگاه شهید چمران اهواز. 

  همایش ملی شبکه"های رسوبگیر گردابیبررسی آزمایشگاهی رابطه آبگذری و اندازه روزنه در حوضچه"(  1385)صانعی مجتبی  .64

 . 458-453صفحات ی  دانشگاه شهید چمران اهواز. های آبیاری و زهکش

ای   اولین همایش منطقه"ارزیابی عملکرد خاکریزهای کنترل ساایل در اسااتان اصاافهان"(  1385محمود متین )صااانعی مجتبی   .65

 . 149-143های کارون و زاینده رود  دانشگاه شهرکرد  شهرکرد  صفحات برداری بهینه از منابع آب حوضهبهره

کنفرانس دانشجویی مهندسی  13  "هاالگوی آبشستگی اطراف آبشکن "(  1385  )  صانعی مجتبی حجت   اردشیر عبدالهکرمی  .66

 .393-387عمران کرمان  صفحات 

کنفرانس  13  "تاثیر زاویه بازشدگی در ضریب آبگذری سرریز مثلثی در مقیا  کوچک "(  1385  آرش مدهوش )صانعی مجتبی .67

 ران کرمان.دانشجویی مهندسی عم

سلطانی  )صانعی مجتبی .68 سیبه  سرریزهای مستطیلی کوچک مقیا  "(  1385  ن شجویی  13   "ضریب آبگذری در  کنفرانس دان

 مهندسی عمران کرمان . 

  ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران  "مدل آزمایشگاهی اثر زمان و درصد انسداد بر آبشستگی موضعی"(  1386  )صانعی مجتبی .69

 دانشگاه شهر کرد. 

ستگی "(  1386  )صانعی مجتبیمحمودی زنگنه  ا.  .70 ش شکن بر الگوی آب صله آب شمین کنفرانس هیدرولیک "تاثیر طول و فا ش   

 ایران  دانشگاه شهر کرد. 

بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر تراکم  "(  1386.  ابراهیمی ک. )صانعی مجتبین. ق. فتحی مقدم  م. کاشفی پور   . م.  ابراهیمی  .71

   ششمین  کنفرانس هیدرولیک ایران  دانشگاه شهر کرد. "هاپوشش گیاهی بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه

  اولین همایش سد و "اییشگاهی ضریب آبگذری سرریزهای ذوزنقهبررسی آزما "(  1386مینا سادات سیدیواد )   صانعی مجتبی .72

 های هیدرولیکی   دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.سازه

  "بررسی آزمایشگاهی اثر عمع پایاب بر پروفیل آبشستگی ناشی از یریان ریزشی آزاد "(  1386  نسیبه سلطانی )صانعی مجتبی .73

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.   های هیدرولیکی اولین همایش سد و سازه

شی آزاد "(  1386)  صانعی مجتبی .74 سرریز ریز ست  ضعی در پائین د شستگی مو سازه"آب سد و  های هیدرولیکی     اولین همایش 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج. 

بررسی آزمایشگاهی  "(  1386. ا. ).  ابراهیمی ک. داوودی راد عصانعی مجتبیابراهیمی  ن. ق. فتحی مقدم  م. کاشفی پور   . م.  .75

   سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک  دانشگاه کرمان. "تاثیر تراکم پوشش گیاهی بر سرعت برشی یریان

صانعی مجتبیامینی نژاد بابک .76 سازی دو بعدی یریان در اطراف آب "(  1386  )   شبیه  شکن و معادالت حاکم بر    "نشکانواع آب

 نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر   دانشگاه شهید باهنر کرمان. 

ضعی "(  1386  )صانعی مجتبی .77 ستگی مو ش شکن بر آب سی تاثیر طول آب سری آبیاری و کاهش تبخیر  "برر سرا سمینار    نهمین 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان. 

ای های زمین آماری در برآورد تبخیرسالیانه منطقهبهره گیری از روش "(  1386  صمد شادفر   )مجتبی صانعیحبیبی علیرضا    .78

   نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر   دانشگاه شهید باهنر کرمان. " مطالعه موردی حوضه آبخیز فشند GISبا استفاده از

  سومین "سواحل رودخانه در فرسایش کناره ها در محافظت ازشکننحوه عملکرد آب "(  1386  )  صانعی مجتبیامین نژاد بابک .79

 همایش زمین شناسی و محیط زیست   دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر.  



  چهارمین کنگره ملی "بندی بر میزان آبشااسااتگیبررساای آزمایشااگاهی تاثیر ساارعت بحرانی و دانه"(  1387) صااانعی مجتبی   .80

 مهندسی عمران  دانشکده مهندسی عمران   دانشگاه تهران. 

ای تاثیر تراکم پوشش گیاهی شاخه "(  1387.  ابراهیمی ک. )صانعی مجتبیابراهیمی  ن. ق. کاشفی پور   . م. فتحی مقدم  م.   .81

 ملی مهندسی عمران  دانشکده مهندسی عمران   دانشگاه تهران.    چهارمین کنگره "ایبر سرعت برشی یریان رودخانه

سینی پ.  .82 ستغرق با "(  1387  ابراهیمی  ک. )صانعی مجتبیعلی ح ست یت م ستگی پائین د ش شابه پروفیل های آب سی ت برر

ان عمران  دانشااکده المللی دانشااجوئی عمران و چهاردهمین کنفرانس دانشااجوی  اولین کنفرانس بین"اسااتفاده از مدل آزمایشااگاهی 

 مهندسی عمران دانشگاه سمنان.  

شمی  م. ع. )صانعی مجتبیحدیدی  ه.  .83 ضعی پائین "(  1387  بنی ها ستگی مو ش شگاهی رابطه بین ابعاد حفره آب سی آزمای برر

ان  دانشکده المللی دانشجوئی عمران و چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمر  اولین کنفرانس بین"دست یت های ریزشی و حجم آن

 مهندسی عمران دانشگاه سمنان.

  اولین "ایهای رودخانهانواع فرسااایش در خاک و عوامل موثر در فرسااایش دیواره "(  1387  )صااانعی مجتبیامین تژاد  بابک.  .84

 .انالمللی دانشجوئی عمران و چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنکنفرانس بین

سواحل رودخانه در فرسایش "(  1387  )صانعی مجتبیامین تژاد  بابک.  .85 شکن ها در محافظت از  نحوه عملکرد و طبقه بندی آب 

 .  اولین همایش بهره برداری بهینه از منابع آب  شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان  خرم آباد"کناره

بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل روزنه بر آبشستگی موضعی پائین دست   ( 1387  بنی هاشمی   م. ع. حدیدی  ه. )صانعی مجتبی .86

   سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران  دانشکده مهندسی عمران  دانشگاه تبریز."یت های ریزشی

شستگی پائین دست یت افقی  "(  1387  ابراهیمی  ک. )صانعی مجتبیعلی حسینی پ.  .87 شابه هندسی پروفیل های آب بررسی ت

   سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران  دانشکده مهندسی عمران  دانشگاه تبریز."غرق با استفاده از مدل آزمایشگاهیمست

سیح .  .88 سبنده در پائین "(  1387  فرهودی ج.  )صانعی مجتبیبنی حبیب م. ع.  الهی م صالح چ ستر با م شگاهی در ب رابطه آزمای

 مدیریت منابع آب ایران  دانشکده مهندسی عمران  دانشگاه تبریز.  سومین کنفرانس "دست سرریز یائم سدها

سینی پ.  .89 ست یت  "(  1387  ابراهیمی  ک. نایب لوئی  ف. )صانعی مجتبیعلی ح ستگی پائین د ش سی تغییرات زمانی آب برر

شگاهی ستفاده از مدل آزمای ستغرق با ا سی دان"افقی م شکده مهند صنعت آب و برق    هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران  دان شگاه 

 تهران.

شمی   م. ع. )صانعی مجتبیحدیدی  ه.  .90 ضعی پائین   ( 1387  بنی ها ستگی مو ش شگاهی عمع بحرانی پایاب در آب سی آزمای برر

   هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران  دانشکده مهندسی دانشگاه صنعت آب و برق  تهران. "های ریزشیدست یت

های شاابکه عصاابی مصاانوعی در پیش بینی عمع ارزیابی مدل "(  1387ابراهیمی  ک.  )  صااانعی مجتبیعلی حسااینی پ.  .91

   هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران  دانشکده مهندسی دانشگاه صنعت آب و برق  تهران."های افقی مستغرقآبشستگی یت

سیح .  .92 شکل هند"(  1387 بنی حبیب م. ع. فرهودی   ج.)صانعی مجتبیالهی م سی تاثیر  ضریب آبگذری آنبرر   "سی روزنه بر 

 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران  دانشکده مهندسی دانشگاه صنعت آب و برق  تهران.

سیدیواد .  .93 سادات  شگاهی "(  1387  )صانعی مجتبیمینا  سرریزهای کوچک مقیا  آزمای   هفتمین "تعیین ضریب آبگذری در 

 صنعت آب و برق  تهران. کنفرانس هیدرولیک ایران  دانشکده مهندسی دانشگاه

ای های سنگدانهبررسی تئوری ارتفاع هم ارز برای محاسبه یریان روگذر از سازه "(  1387  )صانعی مجتبییاضی مرادی اسداله.  .94

   هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران  دانشکده مهندسی دانشگاه صنعت آب و برق  تهران. "و پاره سنگی

صیرت   ش.   .95 ساغروانی   . ف. ) صانعی   م.ب شستگی "(.    1387   شکن محافظ در میزان آب صله آب شگاهی اثر فا سی آزمای برر

 های آبیاری و زه کشی  دانشگاه شهید چمران  اهواز.  همایش مدیریت سیستم"گاه پلدماغه تکیه

های آبیاری یش مدیریت سیستم  هما"نحوه عملکرد آبشکن در محافظت از سیالب دشت"(  1387  )مجتبی صانعیامین نژاد ب.   .96

 کشی  دانشگاه شهید چمران  اهواز. و زه

گیری در استان گیالن با بهره SPIپهنه بندی نمایه بارندگی استاندارد  "(  1388  صمد شادفر   )مجتبی صانعیحبیبی علیرضا    .97

 می  رشت. دانشگاه آزاداسال همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی   "GISاز روش درونیابی و 

شستگی "(  1388  ع. فرهودی   ج.)صانعی مجتبیبنی حبیب م.ا.  الهی م.   .98 ستر در ابعاد آب بررسی اثر تغییر درصد ر  مصالح ب

   پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان."پائین دست سرریز یائم

شنا  .99 سماعیلی م. )م صانعی .ر.  سعادت نیا م. خدا شستگی دماغه "(  1388. ا شکن بر کاهش آب شگاهی تاثیر آب سی آزمای برر

 ها  دانشکده فنی  دانشگاه تهران.  اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت"تکیه گاه پل

شگاهی تاثی"(  1388. مجدزاده طباطبائی م. ر. )م صانعیمهبودی ع. عطاری ج.  .100 سی آزمای ستگی پائین برر ش ر عمع پایاب بر آب

 ها  دانشکده فنی  دانشگاه تهران.  اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت"هادست دریچه



صادیی ن. )صانعی مجتبی .101 شستگی موضعی"(  1388   شکن اول در کاهش آب سازی طول آب شگاهی بهینه  سی آزمای   اولین "برر

 ها  دانشکده فنی  دانشگاه تهران.کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت

  "بررسی آزمایشگاهی اثر شکل دماغه آبشکن وایع در سیالبدشت بر آبشستگی موضعی"(  1388. )م صانعیهوشیار م. هوشیار ا.  .102

 ها  دانشکده فنی  دانشگاه تهران.اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت

تاثیر مویعیت یرارگیری صافحات مساتغرق در کاهش آبشاساتگی "(  1388بروینی م. ). یربانی ب. صامدی م صاانعیدبردانی ا.  .103

 ها  دانشکده فنی  دانشگاه تهران.  اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت"موضعی

شستگی بررسی تاثیر زاویه یرارگیری صفحات مستغرق در کاهش آب"(  1388. یربانی ب. صمدی بروینی م. )م صانعیدبردانی ا.  .104

 ها  دانشکده فنی  دانشگاه تهران.  اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت"ایپایه پل استوانه

های متفاوت در کاهش تاثیر کاربرد صفحات مستغرق دوگانه  با طول"(  1388. یربانی ب. صمدی بروینی م. )م صانعیدبردانی ا.  .105

 ها  دانشکده فنی  دانشگاه تهران.کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت  اولین "آبشستگی با استفاده از مدل فیزیکی

صباغ یزدی  .ر.  .106 سایی ا. ) صانعی م.امین نژاد ب.  سیم بندی رودخانه"(  1388شم سایش رودخانهتق سی انواع فر   "ایها و برر

 ها  دانشکده فنی  دانشگاه تهران.اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت

  "های عمود بر خطوط ساحلیبررسی آبشستگی آبشکن"(  1388احمدی ح. دهقانی ا.ا. ) صانعی م.امین نژاد ب. صباغ یزدی  .ر.  .107

   یزیره کیش  ایران. (MIC2009)یازدهمین همایش صنایع دریایی

. چهارمین کنفرانس "ایکناره های انحرافی راهکاری موثر در کاهش فرسایشاستفاده از سازه "(. 1388. )م صانعیموسوی  ب.  .  .108

 سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک  دانشگاه کرمان.

شی از یت افقی  "(  1388. مجدزاده طباطبائی م. ر. )م صانعیمهبودی ع. عطاری ج.  .109 ستگی نا ش شگاهی کنترل آب سی آزمای برر

 درولیک ایران  دانشکده فنی  دانشگاه تهران.  هشتمین کنفرانس هی"ها بوسیله محافظ مرکبمستغرق در بستر رودخانه

اثر زاویه یرارگیری صفحات دو گانه در کاهش آبشستگی پایه پل در  "(  1388. صمدی بروینی م. )م صانعیدبردانی ا. یربانی ب.  .110

    هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران  دانشکده فنی دانشگاه تهران"دریه 45مویعیت 

  "هابررسی آزمایشگاهی الگوی آبشستگی اطراف گروه آبشکن "(  1388  میناسادات سید یواد  )  نوشین صادییمجتبی صانعی .111

 همایش ملی آب  خاک  گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی. دانشگاه آزاد اسالمی  واحد دزفول.

  همایش "الگوی آبشستگیتاثیر شکل دماغه آبشکن بر "( 1388زاده )  بابک امین نژاد  مهدی هشیار  مهدی کمالصانعی مجتبی .112

 ملی آب  خاک  گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی. دانشگاه آزاد اسالمی  واحد دزفول.

  "بررسی اثر تراکم پوشش گیاهی غیر مستغرق سیالبدشت بر سرعت برشی یریان"( 1388محمد عامل صادیی  شفاعی بجستان م.) .113

 اه آزاد اسالمی  واحد دزفول.همایش ملی آب  خاک  گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی. دانشگ

آزمایشگاهی تاثیر طول آبشکن در کاهش فرسایش بررسی  "(  1389  سالیقه ع. و معتمد و. ب. )مجتبی صانعیسادات  موسوی بهاره .114
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بررسی آزمایشگاهی آرایش یرارگیری "  (1392انعی مجتبی  محمد رستمی )مدبر دباغ پیمان  ص .43

نامه کارشناسی ارشد پایان   "شمع غیرمستغرق در کاهش آبشستگی موضعی پایه کناری  پل

 علوم و تحقیقات هرمزگان.آزاد اسالمی واحد   دانشگاه مهندسی عمران آب

بررسی آزمایشگاهی و کنترل آبشستگی ناشی از یت  "  (1392شیوا فرهاد  عطاری ج. صانعی م. ) .44

مهندسی رودخانه  دانشگاه  .مهندسی عمران نامه کارشناسی ارشدپایان  "افقی با مصالح چسبنده

 .صنعت آب و برق

بررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحات  "  (1392حاج احمدی امین  اژدری م. م. صانعی مجتبی) .45

نامه پایان  "های رسوبگیر گردابیمان رسوبگیری حوضچهمستغرق انحنادار در افزایش راند

 سیستان و بلوچستان  دانشگاه مهندسیدانشکده ارشد عمران  سازه هیدرولیکی  کارشناسی

بررسی آزمایشگاهی عملکرد شمع "  (1392رزمی محمد مهدی  صانعی مجتبی   ارشادی سیرو   ) .46

مهندسی عمران نامه کارشناسی ارشد پایان   "مستغرق در کاهش آبشستگی موضعی پایه کناری  پل

 علوم و تحقیقات هرمزگان.آزاد اسالمی واحد   دانشگاه آب

تعیین عملکرد هیدرولیکی سرریز "  (1392مریم   صانعی  مجتبی  حایی کندی هومن  ) کیانی  .47

  دانشکده کارشناسی ارشدنامه پایان  "مطالعه موردی سرریز گرمی چای –اویی با انحنای در پالن

 .تهران مرکزی   دانشگاه آزاد اسالمی واحدمهندسی

تعیین ضریب آبگذری دردو روزنه  "  (1392)مظهری احسان  صانعی  مجتبی  حایی کندی هومن   .48

تهران    دانشگاه آزاد اسالمی واحدمهندسی  دانشکده کارشناسی ارشدنامه پایان  "مجاور یکدیگر

 .مرکزی

شبیه سازی عددی اثر احداث  "  (1392)صانعی  مجتبی  حمد و رستمی م  مرتضی مصفی لو  .49

  دانشکده کارشناسی ارشدنامه پایان  "آبشکندر رودخانه برراندمان هیدرولیکی آبگیرهای یانبی

 .تهران مرکزی   دانشگاه آزاد اسالمی واحدمهندسی

تاثیر طوق لوزی شکل بررسی آزمایشگاهی  "  (1392اسدی رضا  صانعی  مجتبی  امین نژاد بابک  )  .50

  کارشناسی ارشدنامه پایان  "ی پلبا یطرهای مختلف در کاهش میزان آبشستگی اطراف پایه

 .رودهن   دانشگاه آزاد اسالمی واحدمهندسیدانشکده 

بررسی آزمایشگاهی تغییرات  "(  1392رئیسی نافچی مرضیه   صانعی مجتبی  ارشادی سیرو    ) .51

مهندسی نامه کارشناسی ارشد پایان  "دریچه -زمانی آبشستگی در پایین دست مدل ترکیبی سرریز

 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان.  دانشگاه عمران آب

ای با (  بررسی آزمایشگاهی و مقایسه دریچه نیم استوانه1392)علیرضا نصراللهی  مجتبی صانعی  .52

 انحنا در باالدست با دریچه کشوئی در حالت آزاد و مستغرق  پایان نامه کارشناسی ارشد  مهندسی

 عمران آب  دانشگاه پیام نور شمیرانات.

ی اثر میزان (  بررسی آزمایشگاه1392ز. مکاریان    . ه. حسینی  مجتبی صانعی و م. حسینی  ) .53

منابع طبیعی   دانشکده کارشناسی ارشدنامه پایانر  در مصالح کناره رودخانه بر نرخ انتقال رسوب  

 تربت یام.  دانشگاه آزاد اسالمی واحد و آبخیزداری

ثر مقیا  در تعیین عملکرد ا (  1392یالل شیخ کاظمی  مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم )  .54

نامه کارشناسی ارشد عمران  سازه هیدرولیکی دانشکده مهندسی  دانشگاه پایان  هیدرولیکی سرریز اویی

 سیستان و بلوچستان.



(  اثر انحنا سرریز تخلیه بر عملکرد هیدرولیکی 1392و ر. فضل اولی  ) ط. عشرتی   مجتبی صانعی .55

 مازندران.  دانشگاه کشاورزیدانشکده  های آبیسازه  کارشناسی ارشدنامه پایانآن  

بررسی تاثیرات تغییر زاویه سرریزهای (   1392علی فرودی  مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم ) .56

دانشکده ارشد عمران  سازه هیدرولیکی  کارشناسی نامهپایان  اویی در عملکرد هیدرولیکی سرریز

 .سیستان و بلوچستان  دانشگاه مهندسی

بررسی تغییر زاویه دیواره یانبی (  1392حمیدرضا حایی پور   مجتبی صانعی و سیرو  ارشادی ) .57

مهندسی عمران نامه کارشناسی ارشد پایاندست  سرریز اویی در عملکرد هیدرولیکی کانال پایین

 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان.  دانشگاه آب

بررسی هیدرولیکی سرریز اویی در (  1392مجتبی صانعی )و  غالمرضا شکی  سیرو  ارشادی .58

  مهندسی عمران آبنامه کارشناسی ارشد پایان  Flow 3Dافزار شرایط یو  محوری به کمک نرم

 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان.دانشگاه 

-بندی سد سنگریزه(  بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییردانه1393مجتبی محمد نژاد  مجتبی صانعی ) .59

نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات آذربایجان گذر  پایانای در یریان درون

 غربی.

(  بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر شکل 1393صادق رضایی   مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم ) .60

ارشد  کارشناسینامه پایانمقطع ورودی باکس سرریز سدگرمی چای بر ضریب آبگذری سرریز  

 سیستان و بلوچستان  دانشگاه مهندسیدانشکده عمران  سازه هیدرولیکی 

(  بررسی آزمایشگاهی تاثیر مواد 1393سعید ذوالفقاری  مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم ) .61

ارشد  کارشناسینامه پایانهای رسوبگیر گردابی  ریزدانه چسبنده بر راندمان رسوبگیری حوضچه

 سیستان و بلوچستان  دانشگاه مهندسیدانشکده   سازه هیدرولیکی عمران

  بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکاف 1393خشایار بیرانوند   مجتبی صانعی و عبدالنبی عبده کالهچی ) .62

نامه کارشناسی ارشد پایان های مستطیلی بر مقاومت سازه پایه پل و ارائه روشی برای ایرای آن  

 علوم و تحقیقات هرمزگان.آزاد اسالمی واحد شگاه   دانمهندسی عمران آب

 سیر(  بر1393محمد رستمی و مجتبی صانعی )  مهدی حبیبی  محمد فرامرز  سید علی ایوب زاده .63

  دانشگاه کشاورزی  دانشکده دکتری نامه پایانیانبی  های کانال بر آبگذری سرریزشکل بستر تاثیر 

 تربیت مدر . 

تاثیر سرریز  آزمایشگاهی(   بررسی 1393مهدی حسن زاده   مجتبی صانعی و سید علی ایوبزاده ) .64

تربیت   دانشگاه کشاورزی   دانشکده  کارشناسی ارشدنامه پایانیانبی روی مرفولوژی بستر کانال  

 مدر .

تگی (   مدلسازی آزمایشگاهی آبشس1393  مجتبی صانعی و هومن حایی کندی )بهشاد مهایر  .65

موضعی اطراف آبشکن نفوذناپذیر و تاثیر ایدامات کنترلی در کاهش آبشستگی با استفاده از دسته 

تهران    دانشگاه آزاد اسالمی واحدمهندسی  دانشکده کارشناسی ارشدنامه پایانهای یربانی  شمع

 مرکزی.

ی آزمایشگاهی و بررس(  1393) علیرضا عمادی و مجتبی صانعیمحسن مسعودیان    زادهعلی فروغ .66

 های آبیسازه  کارشناسی ارشدنامه پایان ای استوانهدریچه نیم –عددی میدان یریان اطراف سرریز 

 مازندران.  دانشگاه کشاورزیدانشکده 

تاثیر سرعت در لوله مکش بهینه بر  "(1394مجتبی صانعی ) علی مقصود لو نژاد  احمد احمدی  .67

نامه کارشناسی ارشد پایان. "راندمان تخلیه رسوب روش هیدروساکشن بااستفاده از مدل فیزیکی

 صنعتی شاهرود.   دانشگاه مهندسی عمران و معماریهای هیدرولیکی  دانشکده سازه

(  بررسی 1394امیرخسرویردی  محمودشفاعی بجستان  ) مجید زعفری  مجتبی صانعی  .68

نامه پایانآزمایشگاهی تاثیر لنگر دوم سطحشکاف ب نمیزان آبشستگی موضعی پایه های پل  

   دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.کشاورزی  دانشکده دکتری



(  بررسی آزمایشگاهی تاثیر 1394فرشته محمدی خاناپشتانی  مسعود کرباسی  مجتبی صانعی  ) .69

های نامه کارشناسی ارشد سازهپایانان آبشستگی پایین دست دریچه ها  مصالح ر  دار بر میز

 . زنجان  دانشگاه کشاورزیهیدرولیکی  دانشکده 

لوله مکش بر مویعیت خرویی تاثیر  "(1394مهدی چراغعلی  احمد احمدی مجتبی صانعی ) .70

کارشناسی ارشد نامه پایان. "راندمان تخلیه رسوب روش هیدروساکشن بااستفاده از مدل فیزیکی

 صنعتی شاهرود.   دانشگاه مهندسی عمران و معماریهای هیدرولیکی  دانشکده سازه

(  بررسی مشخصات هندسی 1394صانعی  مسعود یدسیان  )رضا پیشگر  سید علی ایوبزاده  مجتبی  .71

  دکتری نامه پایانلوله مکش بر راندمان تخلیه رسوب از مخازن سدها در روش هیدروساکشن  

 تربیت مدر .  دانشگاه کشاورزیدانشکده 

(  بررسی هیدرولیک یریان در 1395نسیبه سلطانی  حسام یدوسی  مجتبی صانعی  مسعود کرباسی  ) .72

نامه کارشناسی ارشد پایانای و تعیین مشخصات حفره آبشستگی پایین دست آن  سرریز دریچه دایره

 . زنجان   دانشگاهکشاورزیهای هیدرولیکی  دانشکده سازه

(  بررسی آزمایشگاهی تاثیر کاربرد توامان دیوار 1396امیر مرادی نژاد  حمزه حع یابی  مجتبی صانعی ) .73

یداکننده و اپی بر هیدرولیک یریان و رسوب در مجاورت دهانه آبگیر یانبی  رساله دکتری سازه های 

 آبی  گروه مهندسی علوم آب  دانشگاه لرستان. 

  75-1300-1شماره عضویت:  -نوع عضویت: پیوسته  -انجمن هیدرولیک ایران. 

 16شماره عضویت  -نوع عضویت اصلی -کمیته ملی سدهای بزرگ ایران-I. 

 ستان تهران ساختمان ا شته مهندسی عمران  سازمان نظام مهندسی  ضویت   ر -3-0-03923ع

10. 

  1386-1382 –عضو هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران. 

  1384 –عضو هیأت تحریریه نشریه علمی پژوهشی آب و آبخیز. 

  فنی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری –عضو کمیته علمی- 

 عضو کمیته فنی گروه مهندسی رودخانه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 

  تاکنون1392 –عضو هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران 

 1394 –های کاربردی علوم آب عضو هیأت تحریریه نشریه پژوهش. 

  :داوری مجالت علمی پژوهشی 

 مهندسی و مدیریت آبخیز -

 علوم ومهندسی آبخیزداری ایران -

 پژوهش آب ایران -

 پژوهش سازندگی -

 مهندسی دریا -

 کشیو زهآبیاری ی هاسازهتحقیقات کاربردی مهندسی  -

- Hydro informatics  

- (Civil Engineerng Infrastructures Journal (CEIJ 

- Journal of Agricultural Science and Technology (JAST) 

عضويت در شورا، كميته، گروه، انجمن، 

و هيئت تحريريه و ساير مجامع علمي 

 تخصصي داخل و خارج

 1388طبیعی وآبخیزداری وزارت یهاد کشاورزی سال ژوهشگر نمونه در بخش منابع پ   

                                                            1393ژوهشگر نمونه در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سال پ

 1394ژوهشگر نمونه در بخش منابع طبیعی وآبخیزداری وزارت یهاد کشاورزی سال پ   

 علميتشويقات و جوايز 

 معرفی ضریب اصالحی اثر مقیا  در سرریز اویی   

 VSBهای رسوبگیر گردابی ابتکار استفاده از صفحات مستغرق در افزایش راندمان حوضچه  

 اندازی فلوم شیب پذیر یریان و فرسایش و رسوبطراحی و راه  

و آموزشي  -هاي علميساير فعاليت

 پژوهشي

 


