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 یتحصيلسوابق 

 (1376-1372: ) دانشگاه بيرمنگام انگلستان، مهندسي عمران )مهندسي آب( یدکتر 

 1365-1368) 6/3معدل ،دانشگاه تهران ، مهندسي آبياری وزهکشي ،: فوق ليسانس. 

 (1364-1358):  69/3معدل ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ، مهندسي آبياری وآباداني ،ليسانس. 

 
 

 کاریسوابق 

 1369-1365 ذيل:آبياری و زهکشي بشرح  شبکه های: کارشناس و مدير پروژه 

  هکتار، 2500مطالعات مرحله توجيهي پروژه زهکشي دشت اشتهارد واقع در استان تهران بمساحت 

 هکتار، 19000ی و زهکشي دشت چمچمال واقع در استان باختران بمساحت مطالعات مرحله شناخت پروژه آبيار 

  هکتار، 6000مطالعات طرح موقت سيستم آبياری جزرو مدی نخيالت حاشيه رودخانه بهمنشير واقع در استان خوزستان بمساحت 

  هکتار. 16000مطالعات مرحله توجيهي پروژه آبياری و زهکشي دشت کوثر  واقع در استان خوزستان  بمساحت 

 

 1371-1369:مديربخش آبياری ومديرپروژه درطرحهای ذيل : 

  هکتار،   18250مطالعات مرحله توجيهي پروژه آبياری و زهکشي شهيد چمران  واقع در استان خوزستان  بمساحت 

  هکتار،   28000مطالعات مرحله توجيهي پروژه آبياری و زهکشي شهيد سرداری واقع در استان آذربايجان شرقي بمساحت 

  هکتار، 19000مطالعات مرحله توجيهي پروژه آبياری و زهکشي دشت چمچمال واقع در استان باختران بمساحت 

 ،مطالعات طرح اجرائي سيستم  آبياری باراني پروژه دماوند واقع در استان تهران 

 هکتار، 65حت مطالعات  توجيهي و طراحي سيستم  آبياری مزرعه نمونه سگني در کشور تانزانيا بمسا 

   مقايسه فني و اقتصادی انتخاب نوع لوله در شبکه زهکشي زير زميني  پروژه آبياری و زهکشي دشت کووثر  واقوع در اسوتان خوزسوتان
 هکتار. 16000بمساحت 

 



 1372-1369  مديرپروژه مطالعات مرحله توجيهي پوروژه آبيواری و زهکشوي دشوت چمچموال واقوع در اسوتان بواختران :
 هکتار. 19000بمساحت 

 1376-1372  اشتغال به تحصيل در مقطع دکترای تخصصي در دانشگاه بيرمنگام انگلستان بوسيله اعطاء بورس تحصيلي :
 وزارت فرهنگ و آموزش عالي .

 
 1378-1376 آزمايشگاه هيدروليك و انجام وظايف آموزشي و پژوهشي محوله از طرف سرپرست : کارشناس هيدرولوژی و

 ی وزهکشي و تاسيسات آبياری دانشکده کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس.گروههای  آبيار

 
 1382- 1380مديرسفارشات خارجي دانشگاه تربيت مدرس : 

 

 دانشگاهی –سوابق علمی 
 1396 معاون  3/3/96- 44235/21علوم و مهندسي آب شورای برنامه ريزی آموزش عالي ) حکم شماره گروه تخصصي عضو  کنونتا

 لوم تحقيقات و فناوری(آموزشي وزير ع

  معاون آموزشي وزير علوم  4/3/90-41939سرپرست کميته علوم و مهندسي آب شورای برنامه ريزی آموزش عالي ) حکم شماره
 تحقيقات و فناوری(

 1391 رئيس دانشگاه تربيت مدرس(91/ 22/7-159081/1معاون آموزشي دانشکده کشاورزی )حکم شماره   1393تا 

 1390 معاون آموزشي  4/3/90-41939پرست کميته علوم و مهندسي آب شورای برنامه ريزی آموزش عالي ) حکم شماره تاکنون سر
 وزير علوم تحقيقات و فناوری(

 1390  رئيس دانشگاه  4/8/90 -67874/1تاکنون عضوشورای نظارت و ارزيابي دانشکده کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس )حکم شماره
  تربيت مدرس(

 1389 معاون وزير نيرو در امورآب( 20/9/89 -105/8282نون عضو شورايعالي کميته ملي آبياری و زهکشي )حکم شماره تاک 

 1395 (95/ 10/7)از تاريخ  دانشگاه تربيت مدرس استاد گروه مهندسي سازه های آبي -تاکنون. 

 1378 (7/10/87خ )از تاري دانشگاه تربيت مدرس سازه های آبيدانشيار گروه مهندسي  -1395تا. 

 1385  (25/12/89تا  23/3/85)از تاريخ  دانشگاه تربيت مدرسمدير گروه سازه های آبي  – 1389تا. 

 1378  (7/10/87لغايت  30/5/78) از  دانشگاه تربيت مدرس گروه مهندسي تاسيسات آبياری استاديار -1387تا. 

 1379 (18/9/80لغايت  5/6/79)از  انشگاه تربيت مدرسدمدير گروه مهندسي آبخيزداری و گروه مرتعداری  –1380تا. 
 

 سوابق آموزشی
  انگلستان مهندسي عمران دانشگاه بيرمنگامرشته تدريس آزمايشگاه هيدروليك ومکانيك سياالت دوره کارشناسي گرايشهای مختلف. 

 ری وآبواداني دانشوگاه تربيوت گوروه مهندسوي آبيوا -گرايش آبياری و زهکشي-تدريس درس مهندسي منابع آب دوره کارشناسي ارشد
 مدرس، 

 دوره کارشناسوي ارشود گوروه مهندسوي آبيواری  5، ميکروسافت اکسول  صفحات گسترده،  3-1تدريس درس آشنايي با محيط ويندوز
 وآباداني دانشگاه تربيت مدرس،

  مدرس، دانشگاه تربيت تاسيسات آبياریکارشناسي ارشد گروه مهندسي  برنامه نويسي کامپيوتر،تدريس درس 

 دوره  آموزشوي ويوژه کارشناسوان و کارکنوان شورکت  5، اسپرد شيتها ، ميکروسافت اکسل  3-1تدريس درس آشنايي با محيط ويندوز
 مهندسين مشاور آب خاك تهران،

  آبيواری هوایگروه-يواری و سوازه هوای آبويتاسيسوات آب رشته-تدريس درس مدلهای فيزيکي و هيدروليکي دوره کارشناسي ارشد- 
 دانشگاه تربيت مدرس، يسات آبياری و سازه های آبيتاس



  تاسيسات آبياری و  -آبياری هایگروه-ياری و سازه های آبيتاسيسات آب رشته -تدريس درس هيدروليك رسوب دوره کارشناسي ارشد
 .دانشگاه تربيت مدرس سازه های آبي

  دانشوگاه تاسيسوات آبيواری  -آبياری هایگروه-ياری ت آبتاسيسا رشته -تدريس درس هيدروليك مجاری روباز دوره کارشناسي ارشد
 .تربيت مدرس

  دانشگاه تربيت مدرس، -مهندسي آبخيزداری  رشته -دوره کارشناسي ارشد  مهندسي رودخانه،تدريس درس 

  ته سازه و رش گرايش تاسيسات آبي-رشته علوم و مهندسي آب –تدريس درس مدلهای پيشرفته در طراحي سازه های آبي دوره دکتری
 .دانشگاه تربيت مدرس تاسيسات آبياری و سازه های آبي هایگروههای آبي 

  گوروه تاسيسوات -اری گرايش تاسيسات آبيو-رشته علوم و مهندسي آب  -دوره دکتری  رسوبهيدروليك ی و ژهيدرولوتدريس درس
 دانشگاه تربيت مدرس.اری آبي

  دانشوگاه تربيوت سوازه هوای آبوي گروه -رشته سازه های آبي  -دوره دکتری  مباحث ويژه )ديناميك محاسباتي رودخانه(تدريس درس
 مدرس.

 

 سوابق تحقيقاتی

 تحقيقات در دوران تحصيل 
 تأثيرهيدروليك جريانهای با مقطع مركب بر روی حمل بار بستر در كانالهای با  : رسالهعنوان  :تخصصی دکتری  دوره

 Hydraulic Aspects of Straight-Compound Channel Flow & Bed Load Sediment : مسير مستقيم

Transport,. 

 

 آبياری جزرومدی نخيالت بهمنشيربا تغييراتي كامپيوتری سيستم مدل  پايان نامه:عنوان  :دوره کارشناسی ارشد

 .درسيستم سنتي
 

  پايان نامه كارشناسي ارشدراهنمائي  
نوام دانشوجو: عبدالر وا  )-و دوبعدی در مقاطع مرکب بررسي هيدروليك و هيدروليك رسوب و ارزيابي مدلهای يك  -1

 (.19/7/78ظهيری, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 

نام دانشجو: فرزاد حسون )-تشخيص نقاط بحراني رسوبگذاری و تعيين بازه های بهينه اليروبي توسط مدلهای ريا ي -2
 (. 23/6/79: دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه , پور

 

نام دانشجو: )بررسي اثرذرات رسوبي وجريان آب در راندمان حو چه های رسوبگير گردابي با استفاده از مدل فيزيکي  -3
 (.4/7/79دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه :  , ر ا غفاری

 

ری مخازن و مقايسه آن بوا نسبت به تغيير نوع مخزن در روند يابي رسوبگذا HEC-6بررسي حساسيت مدل ريا ي  -4
نام دانشجو: حسين عابدی, دانشگاه تربيوت مودرس, تواريخ ) -روش کاهش سطح )مطالعه موردی مخزن سد اکباتان(

 (. 3/11/79دفاع پايان نامه : 

 

نام دانشجو: بامشاد هوشياني حسون زاده, )تهيه مدل ريا ي تغييرات مورفولوژی رودخانه ها و کانالهای فرسايش پذير  -5
 (.3/2/81انشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : د

 

نام دانشوجو: محمود مهودی احمودی, دانشوگاه )بررسي آزمايشگاهي تاثير آب شکن بر روی راندمان آبگيرهای ثقلي  -6
 (.3/2/81تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 



 

نام دانشوجو: )زنه های لبه تيز دايره ای و مستطيلي بررسي تاثير بار معلق بر  ريب تخليه سرريزلبه تيز مستطيلي و رو -7
 (.7/4/82شوذب عابری فروتن, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 

نوام دانشوجو: محمدر وا )آزمايشگاهي تاثير شکل مجرای خط القعر مخازن سدها درتخليه جريوان گول آلوود  مطالعه -8
 (.5/5/82دفاع پايان نامه : احمدی رناني, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ 

 

نام دانشجو: محمدفرامرز, دانشوگاه تربيوت مودرس, تواريخ )  مدل ريا ي يك بعدی انتقال آلودگي درکانالهای مرکب -9
 (.23/12/82دفاع پايان نامه : 

 

نشوگاه نام دانشجو: کاوه بيجاد, دا)توزيع سرعت جريان درکانال روباز با مقطع مرکب تاثير شيب کف و عمق نسبي بر  -10
 (.10/3/83تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 

نوام دانشوجو: سوعيدگوهری اسودی, ) تاثير بار معلق بر روی  ريب تخليه سرريزهای جوانبي در کانالهوای مسوتطيلي -11
 (.24/6/83دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 

نام دانشجو: ياسور حسون پوور ) آلودها در تخليه جريان گلالقعر مخازن سدمطالعه آزمايشگاهي تأثير طول مجرای خط -12
 (.8/12/83حيدری اسدی, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 
نام دانشجو: هاجر زکي ) ررسي آزمايشگاهي توسعه فرم  بستر و تأثير غير يکنواختي جريان بر  رايب مقاومت جريانب -13

 (.24/12/83اع پايان نامه : عقل, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دف

 

دانشگاه مازندران, تاريخ دفواع پايوان ناموه :  ،نام دانشجو: اسماعيل کردی)برآورد عمق بحراني در آبراهه مرکب روباز  -14
25/10/84.) 

 

نوام دانشوجو: حسوين ) تأثير پارامترهای هندسي و هيدروليکي بر  ريب تخليه جريان همزمان دريچه و سرريز جانبي -15
 (.20/12/84انشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : کريمي, د

 

زهورا نام دانشجو: )تهيه مدل ريا ي يك بعدی جريان ماندگار غير يکنواخت بر روی بسترهای آبرفتي با مقطع مرکب  -16
 (.29/6/85, تاريخ دفاع پايان نامه : مازندران, دانشگاه غفوری

 

نام دانشجو: سيدفضل اله هاشمي نجفي ، ) شکل Lشکن اطراف آب بررسي آزمايشگاهي حداکثر عمق آبشکستگي در -17
 (.28/1/87دانشگاه تربيت مدرس، تاريخ دفاع پايان نامه : 

 

نام ) مطالعه آزمايشگاهي تاثير دهانه ورودی مخزن بر توزيع قائم سرعت و غلظت جريان گل آلود در مخازن مستطيلي -18
 (.4/2/87تاريخ دفاع پايان نامه :  دانشگاه تربيت مدرس، ،دانشجو: شيوا کشتکار

 

مطالعه آزمايشگاهي و شبيه سازی عددی سه بعدی الگوی جريان در آبگيری جوانبي از رودخانوه در حضوور صوفحات  -19
 (.28/4/88نام دانشجو: محمدعلي اميدبيگي, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : مستغرق )

 

نوام دی به مخزن سد در تبديل تدريجي وتاثير آن در پيشوروی و شوکل دلتوا ) مطالعه آزمايشگاهي الگوی جريان ورو -20
 (.88 /14/11دانشجو: مجتبي حمزه قصابسرائي, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 



نوام دانشوجو: ) درجوه 90مطالعه آزمايشگاهي تاثير آبشکن و صفحات مستغرق بر روی  خط جدايي جريوان در آبگيور  -21
 (.23/3/89 ا فيروزفر, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : علير

 

بررسي اثر زاويه واگرائي ورودی مخازن سدها بر ميزان و الگوی پيشروی رسوب در مخزن ، مطالعه مووردی: مخوازن  -22
 (.14/4/90:  تاريخ دفاع پايان نامهری, دانشگاه تربيت مدرس, گنام دانشجو: محمدر ا عس) سفيدرود، ميناب و دز

 

تعيين آرايش و زاويه بهينه صفحات مستغرق و زاويه بهينه آبگير جانبي با وجود سازه آبشکن با استفاده از مدل ريا ي  -23
 (. 18/4/90تاريخ دفاع پايان نامه : نام دانشجو: سيدحسام سيدميرزائي, دانشگاه تربيت مدرس, )

 
نوام ) ندی غير يکنواخت ذرات رسوبي برروی پيشروی و شکل دلتابررسي آزمايشگاهي تاثير هيدروگراف سيل و دانه ب -24

 (. 15/6/90دانشجو: مهدی صديق کيا, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 
بررسي آزمايشگاهي اثر شکل مقطع و تعداد دريچه های تخليه کننده تحتاني بر ابعاد حفره و عملکرد رسوبشوئي تحت  -25

 (. 6/10/91تاريخ دفاع پايان نامه : نام دانشجو: علي صمدی رحيم, دانشگاه تربيت مدرس, )ي فشار در سدهای مخزن

 

مطالعه آزمايشگاهي تاثير زمان وقوع و انواع جريان های گل آلود بر روی پيشروی و شوکل دلتوا در تبوديل تودريجي  -26
 (. 9/12/91خ دفاع پايان نامه : تارينام دانشجو: مينا شهير نيا, دانشگاه تربيت مدرس, )ورودی به مخزن سد 

 

 یبوررو ظيغلو یها انيدر حضور جر يذرات رسوب کنواختي ريغ یتراز سطح آب و دانه بند ريتاث يشگاهيمطالعه آزما -27
)نام دانشوجو: سوهيال تووفيقي, دانشوگاه تربيوت  اتصال رودخانه به مخزن يجيتدر ليو شکل دلتا تحت تبد یشرويپ

 (. 9/12/91ه : تاريخ دفاع پايان ناممدرس, 

 
توسعه روش اندازه گيری ميدان دو بعدی سرعت و توزيع قائم تنش برشي آشفته با استفاده از تکنيك پردازش تصووير  -28

 (. 22/9/91تاريخ دفاع پايان نامه : و الگوريتم تعقيب ذرات )نام دانشجو: محسن خسرو آقائي, دانشگاه تربيت مدرس, 

 
ظت رسوب معلق در مصب رودخانه جزرومدی بهمنشير با استفاده از تکنيك سنجش بررسي تغييرات زماني و مکاني غل -29

 (. 17/11/91تاريخ دفاع پايان نامه : از دور )نام دانشجو: محمد باقر کاظم زاده, دانشگاه تربيت مدرس, 
 

 راهنمائي رساله دكتری 

نوام ) تفاده از روش تفا ل محودودحل عددی پروفيل سطح آب و رونديابي هيدروليك با سيل در مقاطع مرکب با اس .1
 (.18/11/84ر ا ظهيری, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع رساله : لدانشجو: عبدا

 

نام دانشجو: فرزاد حسن پوور, دانشوگاه )بررسي عملکرد آبگيرهای جانبي در حضور صفحات مستغرق مرکب و آستانه  .2
 (.22/7/85تربيت مدرس, تاريخ دفاع رساله : 

 
سه بعدی انتقال رسوب معلق با استفاده از مدل دو بعدی هيدروديناميکي و روش تصويری در پيچ هوای مدل ريا ي  .3

 (.20/3/87نام دانشجو: محمد مهدی احمدی, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع رساله : ) سينوسي رودخانه ای

 
نام دانشجو: سوعيد گووهری, ) آبشکنمطالعه  الگوی جريان و کنترل رسوب در آبگيرها با کاربرد صفحات مستغرق و  .4

 (.12/2/88دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع رساله : 

 



نام دانشجو: جعفر رسوبي بر نحوه پيشروی دلتا در مخازن سدها )-بررسي تأثير زاويه واگرايي و مشخصات هيدروليکي .5
 (.12/2/88مامي زاده, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع رساله : 

 
نوام دانشوجو: ) بط انتقال رسوب برای کانالهای با مقاطع مرکب روباز با استفاده از مدل عددی سه بعدی استخراج روا .6

 (. 5/9/90:  دفاعحسين رياحي مدوار, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ 

 

شبيه سازی دوبعدی آب شستگي سريع رسوبات ناشي از عمليات تخليه رسووب بوا اسوتفاده از روش هيودروديناميك  .7
 (.28/3/91: طوسي, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاعنام دانشجو: سيده ليال ر وی ) هموارذرات 

 
نام ) با و بدون حضور صفحات مستغرق يجانب ريبر عملکرد آبگ يکانال اصل وارهيبودن د لياثر ما يشگاهيآزما يبررس .8

 (.7/4/90وهشي: ژپ یشورا, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ تصويب رساله در سعيد جعفری ميانائيدانشجو: 

 
, دانشگاه تربيت مدرس, تواريخ محمد فرامرزنام دانشجو: )های جانبيبررسي تاثير شکل بستر کانال بر آبگذری سرريز .9

 (.6/4/91وهشي: ژپ یتصويب رساله در شورا

 
, دانشگاه تربيوت تکارشيوا کشنام دانشجو: ) بررسي آزمايشگاهي تاثير ارتفاع و موقعيت مانع بر کنترل جريان گل آلود .10

 (.6/4/91وهشي: ژپ یمدرس, تاريخ تصويب رساله در شورا

 مشاوره كارشناسي ارشد 

نام دانشجو: امامعلي شايقي مغانلو, دانشگاه تربيت )تاثير هوادهي بر نوسانات فشار در تخليه کننده های تحتاني  .1
 .(23/11/79مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 

نام دانشجو: کيومرث محمدی علي آبوادی, )ن ابعاد هندسي و شيب طولي رودخانه ها يرتعيبررسي روابط رژيم د .2
 .(16/2/80دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 
نوام دانشوجو: اموامعلي )و رونديابي هيدرولوژيکي   Hartleyشبيه سازی آورد رسوب با استفاده از تلفيق مدل  .3

 .(16/2/80ت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : شايقي مغانلو, دانشگاه تربي

 

, علير ا عمادینام دانشجو: )شبيه سازی يك بعدی انتقال رسوبات غير چسبنده در سدهای تاخيری پاره سنگي  .4
 .(25/6/80دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 

سطح حووزه در برخوي ازحووزه هوای بررسي حساسيت تعدادی از روشهای تجربي در برآورد دبي اوج نسبت به  .5
 .(1/12/80نام دانشجو: علي اکبر جمالي, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : )آبخيز ايران 

 

نام دانشجو: حسين ) SWATبررسي اثرات کاربری ارا ي در شبيه سازی دبي روزانه با استفاده از مدل ريا ي .6
 .(26/6/81ع پايان نامه : سعادتي, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفا

 

نوام دانشوجو: ) دالکي از طريق شبيه سازی جريانهای سيالبي-سي سيل خيزی زيرحوزه های رودخانه شاپورربر .7
 .(26/6/81حسين سعادتي, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 

نوام دانشوجو: )خيز غورب ايوران شبيه سازی اثر پارامترهای هيدرولوژيکي بر روی رواناب خروجي حوزه های آب .8
 .(16/7/81جواد نام درست, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 



نام دانشوجو: علوي نيوك پوور, دانشوگاه تربيوت )تهيه مدل هيدروديناميك توليد رسوب درحوزه آبخيز کسيليان  .9
 .(22/7/81مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 

نام دانشوجو: شوبنم صوفارپور, )با استفاده از شبيه سازی داده های بارش و رواناب  تخمين آستانه شروع رواناب .10
 .(22/7/81دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 

-HECهای آبخيز بر خصوصيات هيدروگراف سيل خروجي با اسوتفاده از مودل ريا وي تفکيك اثر زيرحو ه .11

HMS نوام ی آبخيوز رودزرد،خوزسوتان( )حوزه)مطالعه موردی:حو وههای کنترل سيل در سطح و ارائه گزينه
 .(5/3/83دانشجو: علي فروزاني, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 

, دانشوگاه روزبه آقامجيدینام دانشجو: ) سازی يك بعدی آبشويي رسوب با جريان يکنواخت در مخزن سدشبيه .12
 .(5/11/83: تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه 

 

نام دانشجو: حسوين ريواحي ) سنگي با استفاده از آناليز ابعادیبررسي دبي جريان درون و روگذر در سدهای پاره .13
 .(15/6/85مدوار, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ دفاع پايان نامه : 

 
رجريان هموراه بوا بررسي تغييرات هدايت هيدروليکي سدهای تاخيری پاره سنگي و تاثير آن بر رونديابي سيل د .14

پايوان ناموه :  دفواعنام دانشجو: محمد حسين غالم زاده, دانشگاه تربيت مدرس, تاريخ )رسوبات معلق چسبنده 
30/4/89). 

 

  رساله دكتری مشاوره 

نام دانشجو: منصور ابوالقاسومي, دانشوگاه تربيوت مودرس, ) رودکنترل رسوب ورودی به آبگير در نواحي پيچان .1
 .(5/7/85:  رسالهتاريخ دفاع 

 

بررسي آزمايشگاهي اثر آبشکن با صفحات مستغرق با آستانه بر کنترل رسووب و الگووی جريوان در آبگيرهوای  .2
 تصويب رسالهدانشگاه تربيت مدرس, تاريخ  محيط زيستو  عمراننام دانشجو: علي عطارزاده, دانشکده )جانبي 

 :30/10/88). 

 

 ر کانال مرکب با پوشش گياهي صلب غيرمستغرق درسيالب دشتتوسعه مدل ريا ي دوبعدی انتقال بارمعلق د .3
 .(15/6/90, تاريخ تصويب رساله : تربيت مدرسنشگاه , دامر يه محسنينام دانشجو: )

 

حجت اهلل يونسي, نام دانشجو: )مطالعه انتقال بار بستر درمجرای اصلي کانال مرکب با سيالبدشت غير منشوری  .4
 .(1/5/90رساله : , تاريخ تصويب تهراننشگاه دا
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  در مجالت علمي و پژوهشيمقاالت فارسي 



ای بوا پوش در بررسي هيودروليك جريوان در مقواطع متغيور مرکوب رودخانوهوش جديد مقاطع ر”، 1382زاده، ، س. ع. و ظهيری، ع؛ ايوب .1
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؛ “آبراهوه سينوسويتعيين مکان شکل گيری چالوه در”، 1384 شفاعي بجستان، م.؛زاده، ، س. ع.، و ايوب ابوالقاسمي، م.، قدسيان، م.،  .8

 .13-28ص ؛ مجلة هيدروليك
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 .71-84؛ ص ؛ مهندسي مدرس، دانشگاه تربيت مدرس
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 .69-82, ص 1, شماره -1جلد؛ مجلة هيدروليك؛ “پخشيدگي
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