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 سوابق علمی و آموزشی

 )1389( هاي آبیي سازهدکتر ·
  .ايران ،کرج ،و فناوري کشاورزيدانشکده مهندسي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي،  ،دانشگاه تهران
 نامه:عنوان پايان

  “ شکليطاق يها در مقابل گسيختگسواحل رودخانه يپايدار يو تحليل يآزمايشگاه يبررس”
 )یو درجه عال 75/19(نمره رساله: 

 )78/18موزشی: آ دورهکل  (معدل
 

 )1383هاي آبی (کارشناسی ارشد سازه ·
 .ايران ،کرج ،دانشکده مهندسي آب و خاکپرديس کشاورزي و منابع طبيعي،  ،دانشگاه تهران
 نامه:عنوان پايان

  “ تعيين موقعيت و عمق ترک کششي و اثرات آنها در پايداري ساحل رودخانه”
 )و کسب رتبه اول 66/17(معدل کل: 

 
 )1381ی مهندسی آبیاري و آبادانی (کارشناس ·

 .ايران ،قزوين، و مهندسي دانشکده فني ،(ره)دانشگاه بين المللي امام خميني
 )و کسب رتبه اول 55/17(معدل کل: 

 

 
 

http://www.amsamadi.ir
mailto:samadi@eng.ikiu.ac.ir
mailto:amsamadi@gmail.com


 ٢

 
 هاي تجربیات و عالئق شخصیزمینه

ó   هاسواحل رودخانهو تخريب فرسايش هاي مکانيزم  
ó رودخانه شناسي)مورفولوژي (ريخت 
ó روليک محاسباتيهيد  
ó ژئوتکنيک  و هيدرولوژي، هيدروليک مهندسي رودخانه،هاي عددي در مدل 
ó هاي عددي تفاضل محدود و احجام محدود در مسائل آبي و اجزاي محدود در مسائل ژئوتكنيكيكاربرد روش 
ó پردازش تصوير در مهندسي رودخانه و ژئوتكنيك  
ó هارودخانه و ساماندهي مهندسي  
ó سه و پيامدهاي آنبرداشت شن و ما  
ó  نوين و کاربرد آنها يمصالح ساختمان  
 

  سوابق تدریس
ó :هاي ساختمانيمصالح و روش -مكانيك خاك -حفاظت آب و خاك -)٢) و (١( يبردارنقشه - كشيرسم فني و نقشه کارشناسی- 

  مهندسي رودخانه - )١(يآب يهاسازه يطراح

ó :مهندسي رودخانه  -هيدروليك سيالب - سدهاي خاكي -هاي آبينيك سازهژئوتك - رياضيات مهندسي پيشرفته کارشناسی ارشد
 در علوم آب كامپيوتريهاي روش - تكميلي

ó مهندسي رودخانه پيشرفته - رياضيات مهندسي پيشرفته :دکتري 
 

 افتخارات و جوائز
 

ó   ١٣٩٥ران (دانشگاه ته - عنوان طرح تحقيقاتي برتر در پنجمين جشنواره مهندسي و مديريت آب ايرانکسب( 

ó   ١٣٩١سومين جشنواره مهندسي آب ايران (بخش مقاله برتر برگزيده( 

ó   ١٣٨٨دانشگاه تهران ( عنوان پژوهشگر برگزيده پرديس کشاورزي و منابع طبيعيکسب( 
ó   ١٣٨٤هاي آبي در دانشگاه تهران (رشته سازه کنکور دکتريکسب رتبه اول( 

ó  ١٣٨٤(آذر  تهراندريافت لوح تقدير و هديه از رئيس دانشگاه شگاه تهران و آموخته نمونه دانکسب عنوان دانش( 

ó  ١٣٨٢- ٨٣هاي آبي در دانشگاه تهران (کسب رتبه اول کارشناسي ارشد رشته سازه( 

ó  ١٣٨١(ره) (آذر المللي امام خمينياز رئيس دانشگاه بينو هديه  دريافت لوح تقدير( 

ó ١٣٨٠اسفند ( کارشناسي ارشد آزمون سراسري در(تاسيسات آبياري) هاي آبي سازهرشته شد کسب رتبه دوم کنکور کارشناسي ار( 

ó  ١٣٧٧-١٣٨١(ره) (المللي امام خمينيکسب رتبه اول کارشناسي رشته مهندسي آبياري و آباداني در دانشگاه بين( 

ó  ١٣٧٥درمان و آموزش پزشکي ( ،از معاون وزير بهداشتو هديه  دريافت لوح تقدير( 
 

 

 گواهینامهها
ó   گواهينامه طي دوره آشنايي با مباني و الزامات سيستم مديريت کيفيت و مستندسازيISO 9001:2008  توسط شرکتMIC 
ó   هايبراساس استانداردمديريت کيفيت مميزي داخلي سيستم گواهينامه طي دوره ISO 9001:2008  وISO 19011:2002 

 MICتوسط شرکت 
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 ق کاريخالصه سواب

 

ó تاكنون) ١٣٩٥ران (از يک ايدرولير انجمن هيدب 
ó تاكنون) ١٣٩١المللي امام خميني(ره) (از استاديار گروه مهندسي آب دانشگاه بين 
ó ١٣٩٥( نقش ترسيم ميالدن مشاور اشرکت مهندسبخش مهندسي منابع آب در  و مشاور مدير( 
ó و  ١٣٨٩( نقش ترسيم ميالدن مشاور ا" در شرکت مهندسخش اولب - عمليات ساماندهي مسير رودخانه آدوري بم" پروژه مدير

١٣٩٥( 
ó و "تعيين حدود بستر و حريم رودخانه تيرچاي  "شبستر كنانكوزه سنجي انحراف مسيل توپراقليلامكان" يهاهمکار مطالعات پروژه

 )١٣٩٥در شرکت مهندسان مشاور نقش ترسيم ميالد ( ميانه"
ó ١٣٨٨-٨٩( نقش ترسيم ميالدن مشاور اشرکت مهندسها در طرح ضو کميته فني و راهبرديبخش مهندسي منابع آب و ع مدير( 
ó ن ا" در شرکت مهندسکيلومتر) ٤١٨شهرستان به طول  ٥( يآذربايجان شرق يهاحريم و بستر رودخانه" يهاهمکار مطالعات پروژه

 )١٣٨٧- ٨٩( نقش ترسيم ميالدمشاور 
ó نقش ترسيم ن مشاور ا" در شرکت مهندسشهري کهنوجساماندهي مسير رودخانه درون" و کارشناس مطالعات پروژه پروژه مدير

 )١٣٨٨( ميالد
ó ن ا" در شرکت مهندسآواربرداري و بهسازي مسير رودخانه آدوري بم" و کارشناس مطالعات مراحل اول و دوم پروژه پروژه مدير

 )١٣٨٧- ٨٨( نقش ترسيم ميالدمشاور 
ó   ١٣٨٤ - ٨٦) در دانشگاه تهران (٢) و (١برداري (نقشه سودرو تئوري مدرس عمليات.(   
ó   ١٣٨٥ - ٨٦( پيام نور کرج) در دانشگاه ١برداري (درس نقشهو تئوري مدرس عمليات.(   
ó  دشت قزوين سطحي و زيرزميني منابع آببرداري بهينه بهرهمدل مطالعات در پروژه " رواناب -مطالعات مدل رياضي بارش مسئول "

 )١٣٨٤ -٨٧( آبخوانمهندسين مشاور  در شرکت
ó   پژوهشکده مهندسي آب دردر سامانه اطالعات جغرافيايي براي مدلسازي آب زيرزميني مدرس کارگاه آموزشي مديريت داده 

 )١٣٨٤دي  ٦-٨دانشگاه تربيت مدرس (
ó  ١٣٨٣دي عباسپور) ( و برق (شهيد مدرس کارگاه آموزشي مدلسازي رياضي جريان و آلودگي آب زيرزميني در دانشگاه صنعت آب( 
ó   ١٣٨٣خرداد  ١٧- ١٩( تهراندر دانشگاه  برداري از مخازن سدهاهاي بهرهسيستممدرس کارگاه آموزشي( 
ó  ١٣٨٢عباسپور) (دي  مدرس کارگاه آموزشي مدلسازي رياضي جريان و آلودگي آب زيرزميني در دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد( 
ó  ١٣٨٢ارديبشت  ٢٠- ٢٢وزشي مدلسازي رياضي آلودگي آب زيرزميني در دانشگاه تهران (مدرس کارگاه آم( 
ó ١٣٨٠بندي سيالب استان بوشهر" در شرکت مهندسين مشاور آبساران (همکار پروژه "پهنه( 

 

 مهارتهاي کامپیوتري
 
ó Fortran Programming, Matlab, Basic Programming. 
 
ó Fluent, Mike 11 & 21, HEC-RAS, HEC-HMS, CCHE2D, WMS, ModFlow, MT3D, TR-20, TR-55, SURFER, 

Flownet, MSEEP, FESEEP, Bank Stability Software, AutoCAD LAND Development & Civil Design, 
Tecplot, Geo-studio, iRIC, ArcGIS 9.3. 

 
ó Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/10, Microsoft Word & Excel & Powerpoint 2000/XP/2007/2013, Photoshop. 

 

 تالیفها
  کتاب

 .ص٢٨٠، ايپارسانتشارات  ،HEC-RAS (2D) مدل با جريان دوبعدي سازيشبيه .۱۳۹۶ ،.ا ،صمدي عزيزيان، ا. .۱



 ٤

انتشارات دانشگاه ، رانيک ايدرولين کنفرانس هي. مجموعه خالصه مقاالت پانزدهم١٣٩٥معمارپور، م.م.  ،، ا.يصمد، ف.، يئالنهيک .٢
 ص. ٥٣٥ ،(ره)ينيامام خم يالمللنيب

جلد اول، انتشارات دانشگاه  ،ها: فرآيندها و سازوكارهااي سواحل رودخانهفرسايش توده .۱۳۹۴ ا.، ،اميري تکلداني ،.ا ،صمدي .۳
 ص. ٥٠٤تهران، 

انتشارات کميته ملي  ترجمه، ,فائو) ۶۳نگرش ماسکات (نشريه  -نوسازي مديريت آبياري. ۱۳۹۳ ،.ا ،صمدي ا.، ،اميري تکلداني .۴
 ص. ٢٨٠هکشي ايران.، آبياري و ز

انتشارات  ،تاليف و ترجمه ،HEC-RASآموزش كاربردي مدلسازي جريان و رسوب در  .۱۳۹۲ آغاز، م. ،.ا ،صمدي ا.، ،عزيزيان .۵
 ص. ٢٥٦نوآور، 

 ص. ٢٧٢انتشارات آواي قلم،  ،ترجمه ،شستگيراهنماي تعيين آب .۱۳۹۲ ،.ا ،صمدي ا.، ،اميري تکلداني .۶
ران، ياستاندارد ا يکشور، سازمان مل يساختمان يهاقيعا يش سراسرين هماي. مجموعه مقاالت دوم١٣٩١، ، ا.يصمد، ج.، يصمد .٧

 ص. ٤٦٢انتشارات کتابدار توس، 
 در دست ويرايش. ،مديريت رسوب مخازن، ترجمه .۱۳۹۶ مقصودي، م. ،.ا ،صمدي .۸
 ايش.در دست وير ،حكمراني آب در شهرها، ترجمه .۱۳۹۶ .ف، پاوهگرگين .،ا ،صمدي .۹

 ،فائو)، ترجمه ۶۷نگرش ماسموس (نشريه  - بزرگ  ياريآب هايسامانهدر  رسانيخدمات آب كاربردهاي گوناگون .۱۳۹۶ .ا ،صمدي .۱۰
 در دست انجام.
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 هاي برداشت شن و ماسهبعدي و دو بعدي الگوي جابجايي گودالسازي يكشبيه .١٣٩٦، عزيزيان، ا.، مظفري، ج. صمدي، ا. .۱۲
 (ISC indexed) ).وریادمرحله  رهاي ژئومورفولوژي كمي، (دپژوهش )،مطالعه موردي: رودخانه سرباز، جنوب شرقي ايران(

بندي بستر سطحي در مطالعات م مبتني بر پردازش تصاوير براي تعيين دانهتوسعه الگوريت .١٣٩٦ صمدي، ا. عزيزيان، ا.، .۱۳
 (ISC indexed) ).اوریدمرحله  ر، (دجله آب و خاکم ،ها (مطالعه موردي: رودخانه سيرچ کرمان)هيدروليکي رودخانه

، کرج در حوضه آبريز رودخانه ريرش و تبخبا ،يروند الگوي تغييرات دب ليتحل .١٣٩٦، صمدي، ا. رضازاده، پ.، رمضاني اعتدالي، ه.، .١٤
 (ISC indexed).)يمرحله داور ، (درمنابع آب يمهندس مجله

 يهادر حوضه ليمنجر به س يهاوفانطدر  WRFبارش مدل  ينيبشيدقت پ يابيارز .١٣٩٦، صمدي، ا.ترابي، م.، جواهري، ن.،  .۱۵
 (ISC indexed) ، (در مرحله داوري).ن و فضايک زميزيفمجله  ،رانياجنوب غرب 

و  ييايسامانه اطالعات جغراف قيشن و ماسه خارج از بستر رودخانه با تلف معادن يابيليپتانس .١٣٩٦ ،صمدي، ا.عزيزيان، ا.،  .۱۶
 ).رفته شدهيذپمجله مهندسي و مديريت آبخيز، ( ،فردوس و قائن) زيآبر يهامورد مطالعه: حوضه حوضه( يکيژئومورفولوژ يهامدل

(ISC indexed) 
ي آلودگي خروجي از هاي رخنهاعمال روش گشتاورگيري زماني بر روي منحني .١٣٩٦، صمدي، ا.پور، ج.، مريخي، م.، چابك .۱۷

 (ISC indexed) ).دهرفته شيذپمجله تحقيقات آب و خاك ايران، ( اي،هاي سنگدانهمحيط
تخصيص بهينه آب براي آبياري تكميلي مزارع گندم و جو ديم در  .١٣٩٦توكلي، ا.،  ،ا. ،صمدي سعيدي، ر.، رمضاني اعتدالي، ه.، .۱۸

 (ISC indexed) .٧١٤- ٧٠١صص ، ٣، شماره ٣١جلد آب و خاك، نشريه  هاي منطقه كامياران،زيرحوضه
هاي طولي تشكيل شده درون وفيلبررسي آزمايشگاهي ضريب زبري جريان در پر .١٣٩٦مريخي، م.،  ،ا. ،صمدي پور، ج.،چابك .۱۹

 ISC). ٧٦-٦١صص  ،٦٩، شماره ١٨دوره  آبياري و زهكشي، هايكاربردي مهندسي سازه مجله تحقيقات ،سنگيمحيط پاره
indexed) 

داليه شناسايي اثرات عدم قطعيت پارامترهاي موثر بر تحليل پايداري سواحل چن .١٣٩٦ ،ا. ،صمدي ،س.ه.، رضايي ماسوله .۲۰
 (ISC indexed) .٨٩- ٧٩، صص ٢، شماره ١١ لدجمجله پژوهش آب ايران،  ،ايها در مقابل سازوكار گسيختگي صفحهرودخانه

بندي رسوبات تحليل حساسيت روش پردازش تصاوير در برآورد منحني دانه .١٣٩٥ ، ا.،عزيزيان ،.ا ،صمدي .،ف، نژاد شريفيحسن .۲۱
 (ISC indexed) . ١٤٢-١٣٣، صص ٤، شماره ١٠ لدج، پژوهش آب ايرانمجله  ،سطحي بستر رودخانه نسبت به اندازه سطح رسوبي

نگ در اليه ارزيابي عملکرد روش پردازش تصوير در تخمين ضريب زبري ماني .١٣٩٥ عزيزيان، ا.، ،.ا ،صمدي .،ف، نژاد شريفيحسن .۲۲
 (ISC indexed) .٧١١- ٧٢٢، صص ٤اره ، شم٤٧مجله تحقيقات آب و خاك ايران، جلد  ،هاسطحي بستر رودخانه

مجله پژوهش آب  توان جريان ثانويه در پيچ رودخانه، يبررسي آزمايشگاه .١٣٩٤ موحد، س.ا.، يمحسن ،.ا ،صمدي ، ج.،يمظفر .۲۳
 (ISC indexed) .١٧٦-١٦٩ صص ،١، شماره ٩ جلد ايران،

در پيچ  LESو  RSMآشفتگي  يهاکاربرد مدل يهسيمقا .١٣٩٤ محسني موحد، س.ا.، داودمقامي، د. صمدي، ا.، ، ج.،يمظفر .24
 (ISC indexed) .٧٧-٨٦، ١، شماره ٢٧جلد ، مهندسي عمران فردوسي ينشريه ،تند

سازي پايداري بررسي الگوهاي غالب فرسايش ساحل و ارزيابي تاثير يكپارچه عدم قطعيت پارامترها در مدل .١٣٩٢ ،.ا ،صمدي .۲۵
 .١- ١٦، صص ١، شماره ١ب، جلد مجله تحقيقات آ سواحل رودخانه،

در  ياطره يپديده گسيختگ يمطالعه صحرايي و آزمايشگاه .١٣٩١ ،ح. ،رحيمي، ا.، يتکلدان ياميرداودي، م.ه.،  ،.ا ،صمدي .۲۶
، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،يکشاورز يتحقيقات مهندسمجله  سواحل رودخانه تشکيل شده از مصالح چسبنده،

 (ISC indexed) .١- ١٨، صص ٢ه ، شمار١٣جلد 
تعيين اثر عدم قطعيت پارامترها بر اعتبار نتايج تحليل پايداري  .١٣٨٩ ،ح. ،رحيميداودي، م.ه.،  ،ا. ،اميري تکلداني ،.ا ،صمدي .۲۷

 ISC)   .٦٩-٧٩ صص ،٧، شماره ٤سال  شهرکرد،دانشگاه ،پژوهش آب ايرانمجله  ،هاچنداليه رودخانههاي آويزان در سواحل طاق
indexed) 

تحقيقات مهندسي مجله  ،پايداري ساحل رودخانه تحليل گستردهمدل  .۱۳۸۷ ،.ح ،رحيمي ،ا. ،اميري تکلداني ،.ا ،صمدي .۲۸
 (ISC indexed) .٣٧- ٥٦ص ص، ٢، شماره ٩جلد  ،موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،کشاورزي



 ٦

اي سواحل ي حساسيت ضريب اطمينان در برابر گسيختگي صفحهارزياب .١٣٨٦ ،.ح ،رحيمي ،ا. ،اميري تکلداني ،.ا ،صمدي .۲۹
، شماره ١جلد  دانشگاه شهرکرد، ،پژوهش آب ايرانمجله  ،نسبت به تغييرات پارامترهاي موثر در تحليل پايداري سواحل رودخانه

  (ISC indexed) .٢٥-٣٤ ص، ص١
تحقيقات مجله  ،پايداري ساحل رودخانه عمق ترک کششي دراثرات موقعيت و  .١٣٨٤ ،.ح ،رحيمي ،.ا ،صمدي ،ا. ،اميري تکلداني .۳۰

  (ISC indexed) .٧٧-٩٤ص ص ،٢٥شماره  ،٦جلد  ،موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،مهندسي کشاورزي
 

 
 ها و سمینارهاکنفرانس

1. Samadi, A., and Azizian, A., Two Dimensional Simulation of the Evolution of a Mining Pit using CCHE2D 
Model, Proceedings of the Water Source of Life Conference, GIAN, Imam Khomeini International 
University, 12-16 Oct 2015. 

2. Samadi, A., Amiri-Tokaldany, E., and Darby, S.E., Investigation of the effective parameters sensitivity with 
respect to both shear and beam-type failures in overhanging riverbanks, Proceedings of the Riverflow 
Conference, International Conference on Fluvial Hydraulics, Lausanne, Switzerland, 3-5 Sep 2014. 

3. Amiri-Tokaldany, E., Samadi, A., and Davoudi, M.H., Experimental study of cantilevered riverbank stability, 
Proceedings of the Riverflow Conference, International Conference on Fluvial Hydraulics, Lausanne, 
Switzerland, 3-5 Sep 2014. 

4. Samadi, A., Amiri-Tokaldany, E., and Darby, S.E., Integrated effect of parameter uncertainty in riverbank 
stability modelling, Proceedings of the Riverflow Conference, International Conference on Fluvial 
Hydraulics, Braunschweig, Germany, 8-10 Sep 2010. 

5. Samadi, A., Amiri-Tokaldany, E., and Davoudi, M.H., Sensitivity Analysis of the Effective Parameters with 
Respect to Cantilever Type Failure in Composite Riverbanks, Proceedings of the 33rd Congress of IAHR, The 
International Association of Hydraulic Engineering & Research, Water Engineering for a Sustainable 
Environment, Vancouver, Canada, 10-14 August 2009. 

6. Amiri-Tokaldany, E., Samadi, A., and Darby, S.E., Sensitivity analysis of the effective parameters in the 
riverbank stability, Proceedings of the Riverflow Conference, International Conference on Fluvial Hydraulics, 
Cesme, Izmir, Turkey, 3-5 Sep 2008. 

7. Sadrolashrafi, S.S., Samadi, A., Rodzi, M.A., and Thamer, A.M., Flood modeling using WMS software: A 
case study of Dez River Basin, Iran, Proceedings of the Riverflow Conference, International Conference on 
Fluvial Hydraulics, Cesme, Izmir, Turkey, 3-5 Sep 2008. 

8. Amiri-Tokaldany, E., and Samadi, A., A model of river bank stability analysis, Proceedings of the 32nd 
Congress of IAHR, The International Association of Hydraulic Engineering & Research, Harmonizing the 
Demands of Art and Nature in Hydraulics, Venice, ITALY, 1-6 July 2007. 

9. Amiri-Tokaldany, E., Samadi, A., and Rahimi, H., The importance of various parameters on river bank 
stability prediction, Proceedings of the 15th Congress of Asia and Pacific Division of the International 
Association for Hydraulic Research and International Symposium on “Maritime Hydraulics”, IIT Madras, 
Chennai, INDIA, 7-10 Aug 2006. 

 ،لينی و هشدار سيبشيپ هایدر سامانهکی يدرولوژيه - های هواشناسیی دقت مدلابيرزا ،صمدي، ا. .،ن، واهریج .،م، رابیت .١٠
 .١٣٩٦شهريور  ١٥-١٦، ايران، ، اردبيللیيحقق اردبمدهمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه زشان

 ،بستربندی ه منحنی دانهيبرای تهر يپردازش تصوی مختلف روشهاج يابی نتايرزا ،صمدي، ا. .،.حس، هاجریم .،م، ارعیز .١١
 .١٣٩٦شهريور  ١٥-١٦، ايران، ، اردبيللیيحقق اردبمدهمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه زشان

دهمين زشان ی،يوده آبشيدر مقابل پدخاکهای گچی کی يزيفات يبررسی برخی خصوص ،صمدي، ا. .،ن، باسیع .،ف، امکارک .١٢
 .١٣٩٦شهريور  ١٥- ١٦، ايران، ، اردبيللیيحقق اردبمکنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه 

، دهمين كنگره ملي بررسي كارايي روش فتوگرامتري در تعيين خصوصيات زبري بستر.، مهاجري، س.ح.، صمدي، ا زماني، پ.، .١٣
 .١٣٩٦فروردين  ٣٠- ٣١مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران، 

، ي رودخانهبر فرسايش نشتي كناره بررسي تاثير واگرايي خاك صمدي، ا.،مسعودي، ا.، نورزاد، ع.، مجدزاده طباطبايي، م.ر.،  .١٤
 .١٣٩٦فروردين  ٣٠-٣١دهمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران، 

حساسيت سنجي عوامل مختلف موثر بر نتايج روش پردازش تصوير در بستر .، ا، فروزرخ، ژاد شريفي، ف.نحسن صمدي، ا.، .١٥
 .١٣٩٥ آذر ٢٤-٢٥، ايران، المللي امام خميني(ره)، قزوينبيندروليک ايران، دانشگاه کنفرانس هي پانزدهمين، هارودخانه



 ٧

مطالعه  ،اي بر مشخصات كيفي كالسترهاي شني تشكيلي در يك رودخانه دائميمطالعه.، س.ح، مهاجري ،صمدي، ا.زارعي، م.،  .۱۶
 ٢٤- ٢٥، ايران، قزوين، المللي امام خميني(ره)ينبکنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه  پانزدهمين، رود شلمانموردي رودخانه 

 .١٣٩٥ آذر
چهارمين كنفرانس جامع مديريت و مهندسي ، هاي هشدار سيل از نظر عملكرد فنيضرورت مقايسه سامانه، صمدي، ا. ترابي، م.، .۱۷

 .١٣٩٥آبان  ١٥- ١٦، تهران، ايران، هاي شهريسيالب با رويكرد سيالب
رودخانه شاهرود  :ها با مدلسازي ژئومورفولوژيكي (مطالعه مورديپتانسيل توليد رسوب در رودخانه يابيارزصمدي، ا.،  عزيزيان، ا.، .۱۸

 .١٣٩٥ شهريور ٢- ٤، ايران، صنعتي اصفهان، اصفهان، دانشگاه دومين كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران، بيرجند)
هاي آب در کانال عيبودن راندمان انتقال و توز نييعوامل پا يسبررمطالعه و ، ح.، دانکو، ع. ياحمد ، ا.،يصمدنژاد، و.،  يرضاورد .۱۹

-۱۳، يليست، دانشگاه محقق اردبيط زيو مح يعيانت از منابع طبيص يش ملين هماي، دوم(مطالعه موردي شبکه بمپور) ارييآب
 .۱۳۹۴اسفند  ۱۲

ها از جنبه عدم ي سواحل چنداليه رودخانهبررسي اهميت پارامترهاي موثر در تحليل پايدارصمدي، ا.،  رضايي ماسوله، س.ه.، .۲۰
 -دي ٢٩، دانشگاه شهيد چمران، اهواز، ايران، دهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، هاي موجود در تخمين آنهاقطعيت

 .١٣٩٤بهمن  ١
ي براي برآورد ضريب امكان سنجي استفاده از روش پردازش تصاوير ذرات رسوب.، عزيزيان، ا.  صمدي، ا .،ف، نژاد شريفيحسن .۲۱

، دانشگاه شهيد چمران، اهواز، ايران، دهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، زبري مانينگ در اليه سطحي بستر رودخانه
 .١٣٩٤بهمن  ١ - دي ٢٩

 يساحل ينواح ييجاجاب يابيرودخانه سرباز و ارز يکيمورفولوژ راتييتغ يابيارز، ا.، دانکو، ا. قطاران يزي، م.، عزيشهرک ، ا.،يصمد .۲۲
ت صنعت آب يريدر مد يکاربرد سامانه اطالعات مکان ين کنفرانس مليسوم، از دور و سنجش يآن با کمک سامانه اطالعات مکان

 .۱۳۹۴آذر  ۲۲-۲۳و برق، 
لف مدلسازي هاي مختنسبت به روش CCHE2Dتحليل حساسيت مدل دوبعدي .، صمدي، ا عزيزيان، ا.، آرزوي عراقي، م.ر.، .۲۳

- ٢٢، چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران، هاآشفتگي در محل تالقي رودخانه
 .١٣٩٤آبان  ٢٠

دهمين ، گذاري در محل ورود شاخه فرعي به فلوم آزمايشگاهيبررسي عددي الگوي جريان و رسوب.، عزيزيان، ا. صمدي، ا .۲۴
 .١٣٩٤ ارديبهشت ١٥- ١٧، ايران، تبريز، تبريز، دانشگاه لي مهندسي عمرانالملكنگره بين

ن کنفرانس و ي، اوليتالق بستر محل يطول مرخيو ن انيبر مشخصات جر يشاخه فرع يدب و عرضاثر ان، ا. يزي، عز، ا.يصمد .۲۵
 .۱۳۹۳اسفند  ۹-۱۰آب،  يشگاه علوم و مهندسينما

همايش ملي قنات و قنات ، تح آباد بر روي مسير كوره قنات بزرگ دهنو بخش كهريزكپايانه مترو ف احداثپيامدهاي .، صمدي، ا .۲۶
 .١٣٩٣ بهمن ٢٩ - ٣٠، دانشگاه بيرجند، بيرجند، ايران، داري

د يق شديو تعم يده آبشستگيکان بم در اثر پديب پل اسپياز تخر يريجلوگ يبند برااحداث کف، ا.، يتکلدان يريام.، صمدي، ا .٢٧
و  ياريآب يهاو شبکه يسات آبيساخت تاس يهاتجربه ين کنفرانس مليپنجمه شن و ماسه، يرو يداشت باز بر يبستر ناش

 .١٣٩٣ارديبهشت  ٣٠ - ٣١، دانشگاه تهران، کرج، ايران، يزهکش
بررسي پتانسيل رسوبگذاري و فرسايش در مسير رودخانه (مطالعه موردي باالدست سعيديان، ح. .، صمدي، ا مظفري، ج.، .۲۸

، ايران، ، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهدهاي آبيهمايش آب و سازه-و زهكشي ايران آبيارينخستين كنگره ملي ، ه سرباز)رودخان
 .١٣٩٣ ارديبهشت ٢٣ -٢٤

بندي مصالح سطحي بستر هاي مختلف تصوير بر نحوه استخراج منحني دانهارزيابي اثر توان تفكيكعزيزيان، ا. .، صمدي، ا  .۲۹
، دانشگاه فردوسي هاي آبيهمايش آب و سازه-و زهكشي ايران آبيارينخستين كنگره ملي ، دازش تصويررودخانه به روش پر

 .١٣٩٣ ارديبهشت ٢٣ - ٢٤، ايران، مشهد، مشهد
 يش مليهما، تينانوکامپوز يمريت پليبا استفاده از بنتون (GCL) يکيژئوسنتت يرس يبهبود خواص آسترها ،ا. صمدي، .۳۰

 .١٣٩٢ اسفند ١، كرج، ايران، نينو يدستاوردها و يعمران کاربرد يمهندس



 ٨

اي با استفاده از مدل عددي بررسي اثرات الگوهاي مختلف برداشت مصالح رودخانه عزيزيان، ا.، مظفري، ج.،صمدي، ا.،  .۳۱
 .١٣٩٢آبان  ٧-٩، دوازدهمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه تهران، كرج، ايران، سازي جريان و رسوبشبيه

هفتمين كنگره ملي ، و مقايسه توانايي دو مدل در تعيين تعادل بستر در پيچ رودخانهبررسي   دانكو، ع.، صمدي، ا.، ، ج.،مظفري .۳۲
 .١٣٩٢ ارديبهشت ١٧- ١٨، ايران، زاهدان، سيستان و بلوچستان، دانشگاه مهندسي عمران

هاي آويزان چسبنده در سواحل نيزم گسيختگي طاقبررسي الگوي تغييرشكل و مكا اميري تکلداني، ا.، داودي، م.ه.، ،.ا ،صمدي .٣٣
 ،ايران ،شهيد چمران اهواز، اهوازدانشگاه  ،المللي مهندسي رودخانهسمينار بين نهمين ،PIVها به روش پردازش تصويري رودخانه
 .١٣٩١ بهمن

هاي ساختماني كشور، يقدومين همايش سراسري عا ،بندبعنوان پرده آب (GCL)كاربرد آستر رسي ژئوسنتتيكي  ،صمدي، ا. .۳۴
 .١٣٩٠ بهمن ٦- ٧ ،ايران ،مقدس مشهدسازمان ملي استاندارد، 

شناخت اثرات عدم قطعيت پارامترهاي موثر در مدلسازي پايداري  ،ح. ،رحيمي ،ا. ،اميري تکلدانيصمدي، ا.،  ،م.ه. ،داودي .۳۵
ششمين کنگره ملي مهندسي  ،انه کردان)شکل (مطالعه موردي رودخدر مقابل مکانيزم گسيختگي طاقيها سواحل رودخانه

 .١٣٩٠ ارديبهشت ٦-٧ ،ايران ،عمران، دانشگاه سمنان، سمنان
شهري براي كاهش خسارات وقوع هاي درونلزوم تعيين حريم رودخانه سبعه، غ.ع.، ،ا. ،اميري تکلداني ،.ا ،صمدي خدايي، ك.، .۳۶

 .١٣٨٩ مرداد ،ايران ،تربيت مدرس، تهرانهاي شهري، دانشگاه اولين كنفرانس ملي مديريت سيالب ،سيل
شکل در سواحل هاي طاقيمطالعه آزمايشگاهي و تحليلي پايداري ديواره ،ح. ،رحيميداودي، م.ه.،  ،ا. ،اميري تکلداني ،.ا ،صمدي .۳۷

 .١٣٨٩ ارديبهشت ١٦- ١٤ ،ايران ،مشهد، فردوسي مشهدکنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه  پنجمين ،هارودخانه
طراحي و ساخت يک مدل فيزيکي براي مطالعه  ،ح ،امام جمعه، س.ر.، داودي، م.ه.، رحيمي ،ا. ،اميري تکلداني ،.ا ،يصمد .٣٨

 ،المللي مهندسي رودخانهسمينار بين هشتمين ،هاي چنداليهشکل) در سواحل رودخانهاي (طاقيآزمايشگاهي پديده گسيختگي طره
  .١٣٨٨ بهمن ،نايرا ،شهيد چمران اهواز، اهوازدانشگاه 

شکل براي دو جنس خاک مستعد مطالعه آزمايشگاهي پديده گسيختگي طاقي ،ح ،داودي، م.ه.، رحيمي ،ا. ،اميري تکلداني ،.ا ،صمدي .۳۹
 .١٣٨٨ آذر ٢٤- ٢٦ ،ايران ،تهران، تهراندانشگاه  ،کنفرانس هيدروليک ايران هشتمين ،هافرسايش در سواحل رودخانه

المللي کنگره بين هشتمين ،هاي مرکبرودخانه سواحل پايداري تحليل ،ح ،داودي، م.ه.، رحيمي ،ا. ،اميري تکلداني ،.ا ،صمدي .۴۰
 .١٣٨٨ ارديبهشت ٢١-٢٣ ،ايران ،شيراز، شيرازدانشگاه  ،مهندسي عمران

 هفتمين ،شکلطاقي گسيختگي مقابل در رودخانه سواحل پايداري تحليل ،ح ،رحيمي داودي، م.ه.، ،ا. ،اميري تکلداني ،.ا ،صمدي .۴۱
 .١٣٨٧ آبان ٢١-٢٣ ،ايران ،تهران ،صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)دانشگاه  ،کنفرانس هيدروليک ايران

چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه  ،مدل تحليل پايداري سواحل رودخانه ،ح. ،رحيمي ،ا. ،اميري تکلداني ،.ا ،صمدي .۴۲
 .١٣٨٧ ارديبهشت ١٧-١٩ ،ايران ،تهران، تهران

 ششمين ،هاارزيابي اهميت پارامترهاي مختلف در بروز ناپايداري در سواحل رودخانه ،.ح ،رحيمي ،ا. ،اميري تکلداني ،.ا ،صمدي .۴۳
 .١٣٨٦ شهريور ١٣-١٥ ،ايران ،شهرکرد ،شهرکرددانشگاه  ،کنفرانس هيدروليک ايران

 ،کنفرانس هيدروليک ايران ششمين ،ي سواحل رودخانهمدل جامع تحليل پايدار ،.ح ،رحيمي ،ا. ،اميري تکلداني ،.ا ،صمدي .۴۴
 .١٣٨٦ شهريور ١٣-١٥ ،ايران ،شهرکرد ،شهرکرددانشگاه 

هاي روباز و مقايسه آنها با روابط شفتگي جريان در کانالآ هاي آزمايشگاهيروشبررسي  ،.ا ،لمين ،.ا ،صمدي ،.ف ،باقري مياب .۴۵
 .١٣٨٦ شهريور ١٣-١٥ ،ايران ،شهرکرد ،شهرکرده دانشگا ،کنفرانس هيدروليک ايران ششمين ،تئوري

پنجمين کنفرانس  ،دست رودخانه کردانبررسي پديده فرسايش در سواحل پائين ،.ح ،رحيمي ،ا. ،اميري تکلداني ،.ا ،صمدي .۴۶
 .١٣٨٤آبان  ١٧-١٩ ،ايران ،کرمان ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،هيدروليک ايران

سومين همايش ملي  ،اتالف اراضي و پيامدهاي آن ،اي ساحل رودخانهفرسايش توده ،.ح ،يميرح ،ا. ،اميري تکلداني ،.ا ،صمدي .۴۷
  .١٣٨٤ شهريور ٦-٩  ،تهران ،مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري ،فرسايش و رسوب

تقال بين سمينار ان ،انتقال آب حوضه به حوضه يهاچالش ها وفرصت ،.ا ،دهقان ،.ا ،صمدي ،.م ،خياط خلقي ،.ر.د ،عرب .۴۸
  .١٣٨٣ بهمن ٢٨ ،ايران ،تهران ،دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) ،و نقش آن در توسعه پايدار کشور اي آبحوضه
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 طرحهاي پژوهشی

ó هاي توسعه بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه کرج و اثرات زیست محیطی ناشی از طرح یطرح تحقیقات يمجر
 250{رقم قرارداد  ).1393- 96رو (یالبرز، وزارت ن ياشرکت آب منطقه، برداشت شن و ماسه مهندسی رودخانه و ،منابع آب

 میلیون ریال}

ó پایش وضعیت مورفولوژي رودخانه سرباز و ارزیابی وضعیت نواحی ساحلی آن در اثر جابجایی یطرح تحقیقات يمجر 
ستان و بلوچستان، وزارت یس ياشرکت آب منطقه، رودخانه براساس نتایج مدلسازي عددي دوبعدي تغییرات پالن رودخانه

 میلیون ریال} 250{رقم قرارداد  ).1393-96رو (ین

ó شرکت ، استان خراسان جنوبی يهاها و آبراههشن و ماسه در رودخانه دیمعادن جد یابیلیپتانس یطرح تحقیقات يمجر
 میلیون ریال} 282{رقم قرارداد ). 1393- 95رو (ی، وزارت نیسان جنوبخرا ياآب منطقه

ó بندي مصالح بستر رودخانه با روش پردازش تصویري بجاي آزمایشات پر تعیین مشخصات دانه یطرح تحقیقات يمجر
-94رو (یکرمان، وزارت ن ياشرکت آب منطقه، هزینه و وقتگیر مکانیک خاك جهت انجام مطالعات مهندسی رودخانه

 میلیون ریال} 250{رقم قرارداد  ).1393

ó هاي استان سیستان و شناسی رودخانهبررسی اثرات سیالب و خشکسالی بر تغییرات ریخت یطرح تحقیقات همکار
، واحد علوم و تحقیقات -آزاد اسالمیمجري: دانشگاه ؛ رویستان و بلوچستان، وزارت نیس ياشرکت آب منطقه، بلوچستان

 میلیون ریال} 250{رقم قرارداد  ).1395- 96( درصد همکاري 50

ó شرکت آب ، مطالعه و بررسی عوامل پایین بودن راندمان انتقال و توزیع آب در کانالهاي آبیاري یطرح تحقیقات ارهمک
 319{رقم قرارداد  ).1393-94( درصد همکاري 25، مجري: دانشگاه ارومیه؛ رویستان و بلوچستان، وزارت نیس يامنطقه

 میلیون ریال}

ó هاي استان سیستان و بلوچستان ناشی از برداشت هیدرولیکی رودخانهشناسی رفتار آسیب یطرح تحقیقات همکار
  ،مجري: دانشگاه اراك؛ رویستان و بلوچستان، وزارت نیس ياشرکت آب منطقه، ايرویه و غیراصولی مصالح رودخانهبی
 میلیون ریال} 250{رقم قرارداد  ).1390-93( درصد همکاري 50

ó بندي مصالح بستر رودخانه بدست آمده از روش دم قطعیت منحنی دانهحساسیت و ع یبررس یطرح تحقیقات يمجر
  ).1395- 96( المللی امام خمینی(ره)معاونت پژوهشی دانشگاه بین، پردازش تصویري

ó سازي عددي شبیه اي با استفاده از مدلمختلف برداشت مصالح رودخانه ياثرات الگوها یبررس یطرح تحقیقات يمجر
  ).1392- 93( المللی امام خمینی(ره)ت پژوهشی دانشگاه بینمعاون، جریان و رسوب

ó المللی امام معاونت پژوهشی دانشگاه بین ،هاط جریان در محل تالقی رودخانهمطالعه عددي شرای یطرح تحقیقات يمجر
 ).1393-94( خمینی(ره)

ó هاي چندالیه در مقابل بررسی آزمایشگاهی، تحلیلی و عددي پایداري سواحل رودخانه یطرح تحقیقات پژوهشگر
 ).1387- 89رو (یران، وزارت نیت منابع آب ایریشرکت مدشکل، گسیختگی طاقی

ó قات حفاظت یمرکز تحق، هاشکل رودخانههاي خاکی طاقیبررسی آزمایشگاهی پایداري دیواره یطرح تحقیقات پژوهشگر
 ).1387- 88( ي، وزارت جهاد کشاورزيزداریخاك و آبخ

ó ياست جمهوریت از پژوهشگران کشور، ریصندوق حما، هامطالعات جامع پایداري سواحل رودخانه یطرح تحقیقات همکار 
)88-1386.( 
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ó یمعاونت پژوهش، تعیین موقعیت و عمق ترك کششی و اثرات آنها در پایداري ساحل رودخانه یطرح تحقیقات همکار 
 ).1382-84دانشگاه تهران(

 
 پایاننامهها و رسالهها

 شناسی ارشد:راهنمایی کار

ó بندي حاصل از ارزیابی حساسیت نتایج مدلهاي انتقال رسوب مختلف به منحنی دانه، )1394ژاد شریفی (نفرزام حسن
المللی بیندانشگاه ، اصغر عزیزیانمشاور:  استاد، امیر صمدياستاد راهنما: ، هاي پردازش تصویري و دانه بندي با الکروش

  .امام خمینی(ره)
ó  ه با بررسی حساسیت پارامترهاي موثر در تعیین پهنه سیلگیر، حدود بستر و حریم رودخان، )1394(سمیه افشار

  .المللی امام خمینی(ره)بیندانشگاه ، اصغر عزیزیانمشاور:  استاد، امیر صمدياستاد راهنما:  ،هاي یک بعدي و دو بعديمدل
ó ارامترها بر اعتبار نتایج تحلیل پایداري سواحل چند الیه بررسی اثرات عدم قطعیت پ، )1394هانیه رضایی ماسوله (سیده

  .المللی امام خمینی(ره)بیندانشگاه ، امیر صمدياستاد راهنما:  ،ايها در مقابل گسیختگی صفحههرودخان
ó ) استاد راهنما:  ،هاي چند شاخهر رودخانهمدلسازي عددي الگوي رسوبگذاري و جریان د، )1395محمدرضا آرزوي عراقی

  .المللی امام خمینی(ره)بیندانشگاه ، اصغر عزیزیانمشاور:  استاد، میر صمديا
ó ) اي مختلف براي کاهش خطرات و ارزیابی سناریوهاي سازه لییکپارچه پهنه خطرات س يمدلساز، )1395آرزو ابراهیمی

  .للی امام خمینی(ره)المبیندانشگاه ، مهدي مقصوديمشاور:  استاد، امیر صمدياستاد راهنما:  ،ناشی از سیالب
ó ) مدلسازي هیدرودینامیکی پدیده میانبري جهت اصالح مسیر رودخانه با استفاده از مدل عددي ، )1396سمیه عسگري

  .المللی امام خمینی(ره)بیندانشگاه ، اصغر عزیزیانمشاور:  استاد، امیر صمديراهنما:  استاد ،کارهاي فنیو ارائه راه
ó ) استاد راهنما:  ،هاي آبیابی تغییرات میزان نفوذپذیري و تخلخل خاکهاي گچی در بستر سازهارزی، )1396فراز کامکار

  .المللی امام خمینی(ره)بیندانشگاه ، و نادر عباسی امیر صمدي
ó ) هاي کرخه، کارون، دز و بینی و هشدار سیل حوضههاي پیشارزیابی دقت و صحت سامانه، )1396مهدي ترابی

  .المللی امام خمینی(ره)بیندانشگاه ، نصراله جواهريمشاور:  استاد، امیر صمديهنما: استاد را ،گرگانرود
ó ) امیر استاد راهنما:  ،دانهبررسی آزمایشگاهی ضرایب انتشار طولی محیط متخلخل درشت، )1396مهرنوش مریخی

  .المللی امام خمینی(ره)بیندانشگاه ، پورو جعفر چابک صمدي
ó ) استاد  ،هاي شنی با استفاده از بعد فرکتالطالعه کالسترهاي تشکیل شده در بستر رودخانهم، )1396مهدیس زارعی

  .المللی امام خمینی(ره)بیندانشگاه  ،Qin Jie، استاد مشاور: سیدحسین مهاجريو  امیر صمديراهنما: 
ó ) امیر استاد راهنما:  ،هاي شنیبررسی کاربرد روش ساختار ناشی از حرکت در مطالعات بستر رودخانه، )1396پریسا زمانی

  .المللی امام خمینی(ره)بیندانشگاه ، سیدحسین مهاجريو  صمدي
  

 :مشاوره دکتري
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ó  ،استاد ، بررسی آزمایشگاهی فرسایش نشتی در سواحل مرکب رودخانه در حضور و یا عدم حضور لولهاعظم مسعودي
پردیس فنی و مهندسی  - دانشگاه شهید بهشتی، امیر صمديی و راهنما: علی نورزاد، اساتید مشاور: محمدرضا مجدزاده طباطبای

  .دانشکده مهندسی آب و محیط زیست -شهید عباسپور

  داوري مجالت
ó Journal of Hydraulic Research 
ó Journal of Hydroinformatics 
ó Geomorphology 
ó Journal of Hydro-environment Research 
ó Scientia Iranica 
ó American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) 
ó International Journal of Sediment Research 

ó مجله پژوهش آب ايران 

ó مجله تحقيقات آب و خاك ايران 

ó يو زهکش ياريآب يهاسازه يمهندس اتيقمجله تحق 
ó مجله تحقيقات منابع آب ايران 

ó مجله مهندسي آبياري و آب ايران 

ó  ايرانمجله هيدروليك 

ó عمران فردوسي مشهدمهندسي  نشريه 

ó هاي محيطيهاي فرسايشنشريه پژوهش 

ó نشريه سد و نيروگاه برقابي 

ó آبخيز نشريه مهندسي و مديريت 

ó مجله پژوهش آب در كشاورزي 

  هاعضویت در مجامع و انجمن
ó  1395دبیر انجمن هیدرولیک ایران (از سال ( 
ó انجمن آبياري و زهکشي ايران  پيوسته عضو(IIDA) 
ó  عضو کميته ملي آبياري و زهکشي ايران(IRNCID) 
ó  عضو پيوسته انجمن هيدروليک ايران(IHA) رودخانه يمهندس يو عضو فعال کميته تخصص 
ó  عضو انجمن آبخيزداري ايران(WMSI) 
ó  ايران و آب آبياري مهندسيانجمن پيوسته عضو (ISIWE) 
ó  عضو پيوسته انجمن مهندسي ژئوسنتتيك ايران(IGS) 
ó  ۱۳۸۹عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ايران (از( 

 

 معرفین
ó  المللي امام گروه مهندسي آب، دانشگاه بين ،هاي آبيو سازه منابع آب مهندسي استاد ،علیرضا شکوهی لنگروديدکتر

 ايران. ،خميني(ره)، قزوين
 ٠٩١٢٣٠٢٦٤٤٧ همراه:،  ٠٢٨-٣٣٩٠١٢٧٢:  نتلف

 shokoohi_ar@yahoo.comو       shokoohi@eng.ikiu.ac.ir  پست الکترونیکی: 
  

mailto:shokoohi@eng.ikiu.ac.ir
mailto:shokoohi_ar@yahoo.com
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ó  ايران. ،المللي امام خميني(ره)، قزوينگروه مهندسي آب، دانشگاه بين ،دانشيار آبياري و زهكشي  ،نیاعباس ستودهدکتر 
 ٠٩١٢٣٨٢٧٧٩٣ همراه:،  ٠٢٨-٣٣٩٠١١٠٥:  نتلف

  absotoodehniako@yahoo.comو    sotoodehnia@eng.ikiu.ac.ir     پست الکترونیکی:  
  
  

ó  ايران. ،المللي امام خميني(ره)، قزوينگروه مهندسي آب، دانشگاه بين ،دانشيار آبياري و زهكشي ،کار آراستهپیمان دانشدکتر 
 ٠٩١٢٥٠١٧١٦٩ همراه:،  ٠٢٨- ٣٣٩٠١٢٦٩:  نتلف

 arasteh1348@gmail.comپست الکترونیکی:  
  
  

ó دانشکده  ،گروه مهندسي آبياري و آباداني ،مهندسي هيدروليک (مهندسي رودخانه) استاد ،انیدکتر ابراهیم امیري تکلد
 ايران. ،کرج ،دانشگاه تهران ،و فناوري کشاورزيمهندسي 

 ٠٩١٢٤٩٨٤٤٢٣  همراه:،   ٠٢٦-٣٢٢٤٩٤٣١و٣٢٢٢٦١٨١و٣٢٢٤١١١٩) ١١٤(داخلي:تلفاکس:  
  amiri@ut.ac.ir پست الکترونیکی:  

  
  

ó دانشگاه  ،و فناوري کشاورزيدانشکده مهندسي  ،گروه مهندسي آبياري و آباداني ،ژئوتکنيکمهندسي  استاد ،حیمیحسن ر دکتر
 ايران. ،کرج ،تهران

 ٠٢٦-٣٢٢٤٩٤٣١و٣٢٢٢٦١٨١و٣٢٢٤١١١٩) ١٠٥(داخلي:تلفاکس:  
  hrahimi2@yahoo.comو        rahimi@ut.ac.ir پست الکترونیکی:  

  
 

ó  و فناوري دانشکده مهندسي  ،گروه مهندسي آبياري و آباداني ،هاي هيدروليکيسازهد مهندسي استا ،جواد فرهوديدکتر
 ايران. ،کرج ،دانشگاه تهران ،کشاورزي

  ۰۹۱۲۲۱۳۸۷۷۳ همراه:،  ٠٢٦-٣٢٢٤٩٤٣١و٣٢٢٢٦١٨١و٣٢٢٤١١١٩) ١٢٣(داخلي:تلفاکس:  
  jfarhoudi@ut.ac.ir پست الکترونیکی:  

  
ó  و فناوري کشاورزيدانشکده مهندسي  ،گروه مهندسي آبياري و آباداني ،هيدروليکمهندسي  استاد ،زادهصالح کوچکدکتر، 

 ايران. ،کرج ،دانشگاه تهران
 ٠٩١٢١٦١٠٢٤٧ همراه:،  ٠٢٦-٣٢٢٤٩٤٣١و٣٢٢٢٦١٨١و٣٢٢٤١١١٩) ١٢٣(داخلي:تلفاکس:  

 skzadeh@ut.ac.ir پست الکترونیکی:  
 

ó و فناوري کشاورزيدانشکده مهندسي  ،گروه مهندسي آبياري و آباداني ،آب مهندسي منابع استاد ،دکتر مجید خیاط خلقی، 
 ايران. ،کرج ،دانشگاه تهران

 ٠٩١٢٢٤٠١٦١٠ همراه:،   ٠٢٦-٣٢٢٤٩٤٣١و٣٢٢٢٦١٨١و٣٢٢٤١١١٩) ١١٢(داخلي:تلفاکس:  
 kholghi@ut.ac.ir پست الکترونیکی:  
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