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 يبسمه تعال

 .(اجراييو  پژوهشي ،آموزشي هاي عناوين فعاليتمدارج علمی و )شامل:  رزومهاز خالصه اي 

 
 

 دكتر ميرعلي محمدي
 (دانشگاه اروميه ،و مهندسی دانشكدة فني، مهندسي عمران دانشيار)

)Associate Professor in Civil Engineering (Hydraulics & River Mechanics),  

Department of Civil Eng., Faculty of Eng., Urmia University  (  

e-mail:            m.mohammadi@urmia.ac.ir 

url (University):       http://www.urmia.ac.ir/ac_staff/m.mohammadi.htm 

website (Personal):    http://mirali-mohammadi.ir 

Cell phone:    0914 141 0650 
 

 ، شهرستان ماکو. 2431فرزند سيدماشاءاهلل، متولد اسفند ماه سال  ميرعلي محمدي

  :، فنی و مهندسیعلمي و مدارک مدارج -الف
   (.2631 سالخرداد ماه شهرستان خوي ) يشريعتدکتر ، دبيرستان رياضي و فيزيکديپلم 

   (2633 سال بهمن ماه)ن از دانشگاه صنعتي اميرکبير تهرا عمران -عمرانيمهندسکارشناسي رشته. 

   (2631 سالماه شهريور )از دانشکده فني دانشگاه تهران عمران يمهندسکارشناسي ارشد. 

  (2631 سال ماه مهراز ) دانشگاه اروميهو مهندسی  يدانشكده فن ت علميأعضو هي. 

  (2633سال ) انگلستان - دانشگاه بيرمنگاماز  مهندسي عمراندر رشته  دكتراي تخصصي 

  (.2631 سالاز )دانشگاه اروميه  و مهندسي يدانشکده فن (13)پايه  عمران مهندسي دانشيار يرتبة علم  

 .(در دست اقدام است استاد تمام رتبه علمیم پرونده ارتقای)

  مهندسي عمراندر زمينه رشته تخصصي  يتحقيقات يطرح هامورد مقاله، کتاب و  395 بالغ بر يداراي تعداد 

-علمي، که در مجالت چاپ است( براياقدام  نيز در دستجديد  عنوان کتاب 2و  هلمقا ردمو 8)تعداد 

 ه ام. رساندچاپ به بين المللي )داخلي و خارجي( ملي و کنفرانس هاي يا در معتبر و  پژوهشي

  عمران مهندسي ينظارت و طراح ارشدپايه اشتغال پروانه  صالحيت يدارا 
 (.تاکنون 2631)سال  
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http://www.urmia.ac.ir/ac_staff/m.mohammadi.htm
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   سازمان نظام مهندسی ساختمان آموزشبه كار پروانه اشتغال صالحيت داراي( 

آموزش ارتقاء پايه پروانه  ،تاکنون( 8312از سال ) (،کشور

 :های دورهدر  اشتغال به کار مهندسان،

 يت ساخت،کيفمديريت، ايمنی و  اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، -2

 پدافند غيرعامل. آشنايی با مبانی -1

  از سازمان ملی استاندارد  اشخاص حقيقي -ستانداردا یكارشناس داراي پروانه(

 در زمينه های: (،1838شماره پروانه:  به ايران،

 ملی در رشته تخصصی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی، هایتدوين استاندارد  -2

 استاندارد در رشته تخصصی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی. آموزش و ترويج  -1

  کانون کارشناسان رسمی )از  رسمي دادگستري كارشناسی داراي پروانه

راه و  در زمينه: (،؟؟؟، به شماره پروانه: دادگستری ايران
 (در دست اقدام) ساختمان

 

 :کتاب -ب

 ، در دست چاپ است(.2633چاپ اول: سال ) شهري يتأسيسات و زيرساخت هاكتاب   .2

 (.دانشگاه اروميهانتشارات ، 2635سال بهمن ماه )چاپ اول:  يآب يبناهاكتاب   .1

 .(2636زمستان : ومس )چاپ ها و رودخانه ها هيدروليک جريان در كانالكتاب   .6

 .(و چاپ دوم در دست اقدام است 2633زمستان سال چاپ اول: ) ،يهيدروليک كاربردكتاب   .4

 .2632تابستان ليتوگرافي سهيل،  دانشگاه اروميه، ،مجموعه مقاالت اولين همايش درياچه اروميهكتاب   .5

 .2631 ،تمشهانتشارات واژه تهران، چاپ  ؛دانشجويان و مهندسين عمران يبرا يزبان انگليسكتاب   .3

 

 :سوابق کاري و عناوينخالصه  -پ
ماه سال آذر ) دانشگاه اروميه و مهندسی دانشكده فنی (.Post Doc) دكتری فرادارای اولين دانشجوی    -1

 ادامه دارد(. -5931

ادامه  -5931)آبان ماه سال  هيئت مديره غيرموظف سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماكواصلی عضو    -2

 دارد(.

 (.5931-5931 )سال  دبير حزب اعتدال و توسعه استان آذربايجان غربی   -3

 (.5931-5931) شهر اروميه ياسالم يسه شوراسخنگو و عضو هيأت رئي   -4

 .ادامه دارد( -5939)سال  "يغرب استان آذربايجان يفن يشورا" نماينده دانشگاه اروميه در   -5

 .(5939)سال اروميه  يشهردار 011کميسيون مادة  :شهر اروميه در ياسالم يعضو شوراو  هنمايند   -6
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: ستاد)رئيس  "درياچه اروميه ياحياملي  ستاد" در اروميه شهر ياسالم يو شورا نماينده دانشگاه اروميه   -7

 .ادامه دارد( -5931(. )سال ي: دکتر عيسي کالنترستادمهندس جهانگيري؛ نماينده هيأت دولت و دبير 

 يشورادوره  ينچهارم شهر اروميه )منتخب مردم شريف اروميه در انتخابات ياسالم يشورا يعضو اصل   -8

 (3192-3196سال  ،شهرها ياسالم

  (5931-5931)شهر اروميه  یاسالم یشورا يشهرحمل و نقل و برنامه ريزي كميسيون عمران،  رئيس. 

  (5931-5931)شهر اروميه  یاسالم یشورا و محيط زيست يعضو كميسيون خدمات شهر. 

  (5939 -5931)شورای اسالمی شهر اروميه  عضو كميسيون سرمايه گذاری و گردشگری. 

 شهر سازمان ترافيک   - استان 5کميسيون مادة  يفنة يتکم :شهر اروميه در ياسالم ينمايندة شورا

 .(5931-5931) اروميه 4منطقة  يشهردار - اروميه

 (.5931 -5939استان آذربايجان غربي )دي ماه سال  رئيس هيأت انجمن هاي ورزشي   -9

 ادامه دارد(. -5939استان آذربايجان غربي )آبان ماه  عضو هيأت رئيسه ورزش هاي رزمي   -11

بهمن ماه  12-12)درياچه اروميه ياحيا يكنگره بين الملل يكميته اجرايي و كميته علم يعضو اصل   -11

 (.برگزار شد 2431سال 

 .(2431کشور )سال  ساختمان ینظام مهندس یسازمان ها یاعضا کليه در ميان برگزيدهبرتر و پژوهشگر    -12

 تاکنون(. - 2422)از سال  يكشور خارج 24از  در بيش يتخصص-يعلم يارائة مقاله ها   -13

 2421ساختمان استان آذربايجان غربی )از سال  یسازمان نظام مهندس و پروانه اشتغال رئيس كميته آموزش   -11

 (.2433تا سال 

)از  استان آذربايجان غربي يغيرانتفاع - يغيردولت يدانشگاه ها يرؤسا يهماهنگ يشورا رئيس   -11

  (.2434تا سال  2426سال 

)پژوهشکده حمل و  راه و راه آهن" يپل ها يهيدروليك يناظر كيفي طرح "تهيه دستورالعمل طراح   -11

 (2422-39)سال  شهرسازینقل وزارت راه و 

 (.2432تا  2422)از سال  نايب رئيس اول سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي   -17

 (.2423)تأسيس سال  اروميه" -" علم و فن  ينتفاعغيرا -يهيئت مؤسس دانشگاه غيردولتعضو    -18

  (2423-2432) "اروميه -" علم و فن يغيرانتفاع -يرئيس دانشگاه غيردولت   -19

 يمهندس يدكترا وقفو  یارشد دكتر يكارشناس يدوره ها ينفر دانشجو 95بيش از  ياستاد راهنما   -21
 تاکنون(. - 2421)از سال عمران 

 (.2421-2423غربی )سال  آذربايجان يانداراست 5عضو كميسيون ماده    -21

  (.2422-2422دانشکده فنی دانشگاه اروميه ) معاون آموزشي و پژوهشي   -22
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 برگزار شد(.  2422)در مهر ماه سال  دبير اولين همايش درياچه اروميه   -23

دسی عمران معتبر و کنفرانس های بين المللی در زمينه رشته مهن عضو هيئت تحريريه و داور علمي مجالت   -21

 ، ادامه دارد(.2422)از سال 

 (.2424تا  2421) رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي   -21

تا  2421سال  -سه دورهاستان آذربايجان غربی ) هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان ياصلعضو    -21

2432.)  

 (.2433تا  2421استان آذربايجان غربی )از سال آب منطقه ای  یسهامشرکت  كميته تحقيقات يعضو اصل   -27

آب منطقه ای استان  سهامی ـ شرکت كارشناس ارشد مهندسی رودخانه، سدها و سازه هاي هيدروليكی   -28

 ادامه دارد(. 2422آذربايجان غربی )از سال 

 روژهمديريت، برنامه ريزي و كنترل پدر زمينه های  تخصصی-مجری دوره ها و كارگاه های آموزشی   -29

دوره/كارگاه تخصصي 88بيش از در سازمان های تابعه استان آذربايجان غربی و ساير استانها )
) 

طراح و ناظر سازه پروژه های ساختمانی مسكونی، اداری، تجاری، مجتمع های ساختمانی و شهرک    -31
 . تاکنون( – 2730سال  مورد در شهر اروميه و استان آذربايجان غربي )از 022بيش از  ها

وزارت راه و ترابری و در استان زنجان )به  س اداره نظارت بر طرح هاي راهسازی ملي و استانيرئي   -31

  (.2429تا  2462سال و نيم در سال های  4مدت 

مهندس مجری تعميرات و از سوی وزارت راه و ترابری و شركت در عمليات مرصاد )دوران دفاع مقدس(    -32

ای تخريبی در محورهای: اسالم آباد غرب به گيالنغرب، سومار، سرپل ذهاب و قصر شيرين )در احداث پل ه

 (.2462سال 
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 :گواهی نامه هاو  ها دورهعناوين ليست  -ت
 

 

ديفر  مالحظات تاريخ صدور نام دانشگاه يا مرجع صدور عنوان دوره يا گواهي نامه 

3 

 انگلستان، شامل: -مارشال تخصصي تکنولوژي شرکت-سمينارهاي آموزشيمجموعه 

 Drainage System for Highway & Paved Areas 

 Grassed Paving Systems and their influence in 

Environmental Management 

 Paved Surfaces and the Importance of correct material 

Specification & Detailing 

 Accommodation of Movement Characteristics in Clay, 

Reconstructed Stone & Natural Stone Walling. 

انگلستان -دانشگاه بيرمينگام  

Birmingham University, 

England 

11/41/5931  

 

May 15/ 1996 

 

سازمان انرژی های نو ايران -وزارت نيرو تخصصي: کاربرد انرژي خورشيدي در ساختمان -کارگاه آموزشي  2  12/1/5921   

1 
 :تخصصي –هاي آموزشي  زار کننده دورهبرگ

 آشنايي با سيالب هاي شهري       و      هيدرولوژي آبهاي سطحي ايران
دانشگاه اروميهدانشکده فنی  5921پاييز    

 

4 

 تخصصي:-مجموعه دوره های آموزشی
 نظارت بر اجراي ساختمان هاي فوالدي -0

 اريگودبرد -3نظارت بر اجراي ساختمان هاي بتن آرمه       -2

 مصالح بنايي -5ايمني و حفاظت کار در حين اجرا                 -4

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربايجان 
 غربی

 و سازمان مسکن و شهرسازی استان
14/54/5921تا  11  

 

51/49/5922و 53 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سبک سازي ساختمان با مصالح نوين 5   

5922تابستان   دانشگاه صنعتی اروميه ايمني و حفاظت کار در حين اجراي ساختمانتخصصي:  -ره آموزشي برگزاري دو 6   

51/55/5922 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  اصول طراحي لرزه اي ساختمان ها 7   

 مديريت بحرانتخصصي:  -دوره آموزشي  8
 مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

یوزارت راه و شهرساز  
12/41/5923و  13   

 

13/43/5923 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  سيستم هاي ساخت و ساز خشکتخصصي:  -دوره آموزشي  9   

53/2/5923 وزارت راه و شهرسازی سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور -پروانة فعاليت برگزاري دوره هاي آموزشي 38   

تبريز -شرکت صنايع پمپ ايران کاربردي(تخصصي: صنعت پمپ ) -دوره آموزشي  33  11/43/5923   

32 
طراحي و اجراي استاندارد تأسيسات آب و فاضالب تخصصي:  -دوره آموزشي 

 اماکن 

سرکت آب و فاضالب استان آذربايجان  -وزارت نيرو
 غربی

41/55/5934  
 

 بر اجراي آسانسور و پله برقيتخصصي: اصول نظارت  -دوره آموزشي  31
سازمان  آموزش و تحقيقات  صنعتی ايران، درمرکز 

 نظام مهندسی ساختمان استان
41/55/5934و  43   

 

51/41/5931  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمينار: آشنايي با فناوري هاي نوين ساختمان )تيرچه بلوک صنعتي آ.پ( 34   

54/43/5931  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان رد با فشارسمينار: آشنايي با تکنولوژي نوين جوشکاري سر به سر ميلگ 35   

3/42/5931و  54  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمينار: ساختمان هوشمند انرژي  36   

51/41/5931  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمينار: آشنايي با تکنولوژي نوين جوشکاري سر به سر ميلگرد با فشار 37   

38 

  يبرنامه ريز ،تخصصي: مديريت-برگزار کننده دوره آموزشي

 و کنترل پروژه

(Workshops on: Management, Programming and 

Control Project) 

استانداری آذربايجان غربی، سازمان نظام مهندسی 
دانشگاه اروميه، ساختمان استان،  دانشکده فنی 

 دانشگاه علم و فن 
 و ساير استانها

تاکنون  -  5921ال از س  

 

 مشهد مقدس -دبيرخانه کالنشهرهای کشور "(Smart City)شهرهوشمند "تخصصي -شرکت در کارگاه آموزشي 39
بهمن ماه سال  11-11

5931 

 

28 

شهرهاي آينده و برند سازي "تخصصي -شرکت در سمينار و کارگاه آموزشي

 "شهرها

Seminar & Workshop on future Cities and City 

Branding 

 پرديس بين الملل دانشگاه تهران در جزيره کيش
 TUDelftهلند  –با همکاری دانشگاه دلفت 

بهمن ماه سال  13-13

5931 
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 و يا ناظر يبه عنوان طراح، مشاور عال ي)انتخاب شده( از پروژه هاي اجرايي و تحقيقات يليست تعداد  -ث 

سازمان جهاد  -ينيروگاه( در حومه شهرستان خو 21کوچک ) يبرق آب يطراح پروژه نيروگاه ها .2

 (.2730-37 ي)سال ها ياستان آذربايجان غرب يکشاورز

شرکت آب و فاضالب روستايي استان  -روستاهاي مياندوآب 202 يظر بر پروژه مجتمع آبرساناطراح و ن .0

 (.2737-38)سال  يآذربايجان غرب

 زير: يوابسته سدها يهيدروليک يجسم سد و سازه ها يکنترل نهايي طراح .7

 (.2738اروميه )سال  يسد شهرچا 

 (.2731)سال  يخو -يسد آغ چا 

 (.2737پيرانشهر )سال  -سد سيلوه 

 (.2731نقده )سال  -سد چپرآباد 

 (.2731ماکو )سال  -سد بداولي 

  (.2730سلماس )سال  -سد زوال 

  (.2730سلماس )سال  -دريکسد 

 (.2733اروميه )سال  -سد نازلو 

 .استان يعمران يساير پروژه ها ينهايي در طراحگزارش ه کنترل کنند .1

  (2733رودخانه ارس )سال  يطرح ساماندهگزارش نهايي کنترل کننده 

)پژوهشکده حمل و نقل  "راه و راه آهن يپل ها يهيدروليک يتهيه دستورالعمل طراح"ناظر کيفي طرح  .8

 (2733-02)سال  (،يوزارت راه و ترابر

مهندسين مشاور مهاب  -شهرستان اروميه يسطح يآب ها يجمع آور"وژه پر يمشاور و ناظر عال .1

 (2733-02)سال  "قدس

 -مهندسين مشاور آب بانان آذردشت -شهرستان اشنويه يسطح يآب ها يجمع آور"پروژه  يناظر کيف .3

 (2730-02)سال  "اروميه

)سال  "مهندسين مشاور صدرآب نيرو -شهرستان مياندوآب يسطح يآب ها يجمع آور"ناظر پروژه  .3

02-2730) 

)سال  "مهندسين مشاور صدرآب نيرو -شهرستان شاهين دژ يسطح يآب ها يجمع آور"ناظر پروژه  .0

02-2730) 

-00)سال  "مهندسين مشاور گلرود -شهرستان ماکو يسطح يآب ها يجمع آور"پروژه  يناظر کيف .22

2702) 

 (.07 -01 )سال "يايواوغل-بازرگان يتعريض جادة بين الملل"مشاور و مدير پروژه  .22

 تاکنون(. 08سال ارديبهشت ماه ) عمراني سازمان منطقه آزاد صنعتي و تجاري ماکومشاور عالي  .20

 



 
                                                                                               CV Dr. Mirali Mohammadi 

7 

 

يتخصص-علمي يو ارائه طرح ها و پژوهش ها با سخنران يخارج يبه کشورها يعلم ياز مسافرت ها يليست تعداد    -ج  
(يو داخل ي)خارج يبين الملل يادر کنفرانس ه  

يف
رد

 شهر -نام کشور 

 (ي)محل برگزار
 عنوان طرح يا تحقيق

 يتاريخ برگزار
 كنگره

 نام كنگره يا كنفرانس
نام دانشگاه يا  محل 

يبرگزار  
 ساير همكاران

 3 

 دلف -هلند

The 
Netherlands- 

Delft 

A Decision Three Self-Cleansing Model for 

Stormwater Drainage Systems 
 

يک مدل خودشويی تصمیم گیری سه گانه برای سیستم زهکشی 

 سیالب

41-45/43/5931  

 

September 

22-25/2015 

حمل  يدهمين کنفرانس بين المللهف

 مواد جامد

17th Int. Conf. on 

Transportation of Solid 

Particles (T&S17) 

هلند -دلفدانشگاه   
The University 

of Delft, The 

Netherlands 

ميرجعفرصادق 

 صفري

 و

 حفظ اهلل آکسوي

 2 

 دلف -هلند

The 
Netherlands- 

Delft 

Prediction Finding Optimum Location and 

Recharge Rate of Wells to Prevent Saltwater 

Intrusion into Coastal Aquifers 
 

د پیش بینی نرخ تخلیه و دامنه آب نمکی برای محافظت از ورو

 آب نمکین به سفره آبهای ساحلی

41-45/43/5931  

 

September 

22-25/2015 

حمل  يدهمين کنفرانس بين المللهف

 مواد جامد

17th Int. Conf. on 

Transportation of Solid 

Particles (T&S17) 

هلند -دلفدانشگاه   
The University 

of Delft, The 

Netherlands 

 علي رنجبر 

 و

 زادهوحيد حسن 

1 

 دلف -هلند

The 
Netherlands- 

Delft 

Empirical Friction Factor and Sediment 

Threshold Coupled with Evolutionary 

Algorithms in a Rigid Boundary Channel 
 

در ارتباط با  آستانه ته نشینی رسوبات ضريب اصطکاک تجربی و

 کانال با جداره ثابتيک  در ارزيابی الگوريتم ها

41-45/43/5931  

 

September 

22-25/2015 

حمل  يدهمين کنفرانس بين المللهف

 مواد جامد

17th Int. Conf. on 

Transportation of Solid 

Particles (T&S17) 

هلند -دلفدانشگاه   
The University 

of Delft, The 

Netherlands 

 فاطمه 

 وجودي

  

4 

 رشتوک -آلمان

Germany- 

Rostock 

Application of ANN for the Analysis of Sediment 

Incipient Deposition in Rigid Boundary Channels  

 

آنالیز آستانه ته نشینی رسوبات در کانال ها  یبرا ANNکاربرد 

 با جداره ثابت

12-11/41/5931  

 

September 

18-20 2013 

 يشانزدهمين کنفرانس بين الملل

 حمل مواد جامد

16th Int. Conf. on 

Transportation of Solid 

Particles (T&S16) 

 -دانشگاه رشتوک
 آلمان

Rostock 

University, 

Germany 

 بهمن 

 آقازاده قره باغ

5 

 رشتوکدانشگاه  -آلمان

Germany- 

Rostock 

Experimental Study of incipient motion of non-
cohesive sediment in a Rigid Triangular Channel  

 

آستانه حرکت رسوبات غیر چسبنده در يک  یمايشگاهمطالعه آز

 کانال مثلثی شکل با جداره ثابت

12-11/41/5931  

 

September 

18-20  

2013 

 يشانزدهمين کنفرانس بين الملل

 حمل مواد جامد

16th Int. Conf. on 

Transportation of Solid 

Particles (T&S16) 

 -دانشگاه رشتوک
 آلمان

Rostock 

University, 

Germany 

ميرجعفرصادق 

  يصفر

 و

 يحفظ اهلل آکسو

6 
 اروميه -ايران

Iran- Urmia 

Flow Patterns and Variation of Water Level and 
Salinity at Lake Urmia 

 

اچه يدر یرات تراز آب و شورییجريان و تغ یالگوها یبررس

 هیاروم

14-52/43/5935  

 

December 

8-10  

2012 

درياچه  يمللاولين همايش بين ال

 اروميه

1st International Conf. 

on Urmia Lake 

-دانشگاه اروميه  
 ايران

Urmia 

University, Iran 

 سجاد جاويد

7 

 استانبول -ترکيه

Turkey- 

Istanbul 

Analysis of Incipient Deposition of Sediment Particles 
in Rigid Boundary Channels based on Critical 

Velocity Approach. 
 

در کانال ها با جداره ثابت  یآنالیز آستانه ته نشینی ذرات رسوب

  یسرعت بحران یبر پايه تئور

11-11/42/5935  

 

November 

14-16 2012 

مدل رسوب در  يکنفرانس بين الملل

يهيدرولوژيک يرودخانه ها و آبخيزها  

International Conf. on 

Sediment Modeling in 

Hydrological ......... 

 يدانشگاه فن
ترکيه -استانبول  

Istanbul 

Technical 

University, 

Turkey 

ميرجعفرصادق 

  يصفر

 و

 يحفظ اهلل آکسو

8 

وراتسالويا  -لهستان

 )راکالو(

Poland- 

Wroclaw 

Incipient and Deposition of Sediment Particles in 
Rigid Boundary Channels  

 

در کانال ها با جداره  یی ذرات رسوبآستانه حرکت و ته نشین

 ثابت 

53-53/41/5934  

 

September 

6-8 

 2011 

حمل  يپانزدهمين کنفرانس بين الملل

 مواد جامد

15th International 

Conf. on Transport on 

Solid Particles 

(T&S15) 

دانشگاه راکالو 
 لهستان

Wroclaw 

University, 

Ploland 

ميرجعفرصادق 

  يصفر

 و

 د مناف پورمحم
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9 
 تفليس -گرجستان

 

Georgia- Tbilisi 

On the Effect Impervious Core Shape on the Stability 

of Soil Dams 

 

یخاک یسدها یپايدار یرو یتأثیر شکل هسته ناتراوا  

51-51/41/5922  

 

September 23-

28 

 2009 

سيالب و  يسمپوزيوم بين الملل

کنترل و  ينوين برا يروشها

  يزه گيراندا

International 

Symp. on: Floods 

and Modern 

Methods  

دانشکده مديريت آب 
 گرجستان

Georgian Water 

Management 

Institute 

 رضوان

نايب زاده   

38 

  -روسيه

 سن پترزبورگ

Russia 

Saint 

Petersburg 

On the Distribution of Local Friction Factor in a 

V-shaped Channel 

 

- Vدر کانال با کف  یوزيع ضريب اصطکاک موضعت

 شکل 

41-41/41/5923  

June 23-27 

 2008 

چهاردهمين کنفرانس بين 
حمل مواد جامد يالملل  

14th Int. Conf. on 

Transport on 

Solid Particles 

(T&S14) 

 يدانشکده مهندس
 سن پترزبورگ -معدن

Institude of 

Minning Eng.,  

Saint 

Petersburg, 

Russia 

-------- 

33 
 اوهريد -مقدونيه

Ohrid, 

Macedonia 

Flood Management Scenarios Based on 

Hydrodynamic Modeling 
 

مديريت سیالب بر پايه مدل هیدرودينامیک یسناريوها  

54-41/49/5923  

May 27-31 

 2008 

منابع  يکنفرانس بين الملل
 آب و محيط زيست

 

BALWOIS 2008 

ب و آ يدانشکده فن
 محيط زيست بالکان 

Balkan 

Institute of 

Water & 

Environment  

مقدم نيا  يعل  

 و

يکلوک -الف  

32 
 تفليس -گرجستان

Georgia- Tbilisi 

Boundary Shear Stress Distribution in a 

Floodplain Channel 

 

 یکانال با دشت سیالبدر  یتوزيع تنش برش

13-13/41/5921  

September 

18-21 

 2006 

سيزدهمين کنفرانس بين 
حمل مواد جامد يالملل  

13th Int. Conf. on 

Transpor. on 

Solid Particles 

(T&S13) 

دانشکده مديريت آب 
 گرجستان

Georgian 

Water 

Management 

Institute 

------- 

31 
 تهران -ايران

Iran- Tehran 

Boundary Shear Stress Distribution in a V-

shaped Channel  

 

 شکل– Vکانال با کف در  یتوزيع تنش برش

42-41/41/5929  

 

April  

26-28  

2004 

 ياولين کنفرانس بين الملل
 يهيدروليک سده و سازه ها

يرودخانه ا  
First Int. Conf. 

on: Hydraulics of 

Dams & River 

Structures, 

(HDRS) 

 هتل استقالل
 تهران

Esteghlal 

Hotel, 

Tehran 

Prof. 

D.W. 

Knight 

34 
 ييچانگ -چين

China- Yichang 

Distribution of Local Friction Factor in an Open 

Channel Flow 

 

 کانال روباز در  یتوزيع ضريب اصطکاک موضع

13-11/43/5929  

 

October 18-

21 

 2004 

نهمين سمپوزيوم بين 
رسوبات رودخانه  يالملل  

9th International 

Symp. on RIVER 

SEDIMENTATIO

N, (9th ISRS) 

 -گرجس  يهتل سد تر
 چين

Three Gorges 

Dam Hotel, 

Yichang- China 

------- 

35 
 ناپل -ايتاليا

Italy- Naple 

Velocity Distribution in a V-shaped Channel  

 

 شکل  - Vکانال با کف توزيع سرعت در 

41-41/41/5929  

June  

23-25 

 2004 

 رودخانه يکنفرانس مهندس
4002 

Riverflow2004 

ايتاليا –ناپل   
Riverflow2004, 

Naple- Italy 

------- 
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36 
 يکًند -سريالنکا

Sri Lanka- 

Kandy  

Distribution of Eddy Viscosity in Open 

Channels  

 

 روباز  یکانال هادر  یتوزيع لزجت گرداب

95-13/41/5929  

 

May  

17-21 

 2004 

دهمين کنفرانس آسيايي 
ک سياالتمکاني  

10th Asian Conf. 

on Fluid 

Mechanics 

(ACFM10) 

 -دانشگاه پرادينيا 
 سريالنکا

Peradeniya 

University, 

Kandy, 

SriLanka 

------- 

37 
 اصفهان -ايران

Iran- Isfahan 

Spatially Varied Flow Profiles in a Side-Channel 

 

یکانال جانبجريان گسسته در  یپروفیل ها  

53-51/41/5929  

 

May  

5-7 

 2003 

ششمين کنفرانس بين 
عمران يمهندس يالملل  

6th 

International 

Conf. on Civil 

Eng. (ICCE2003) 

 يدانشگاه صنعت
ايران -اصفهان  

Isfahan 

University of 

Technology, 

Iran 

------- 

38 

 لووين جديد -بلژيک

Belgium- 

Louvain-La-

Neuve 

On the Effect Shape on Resistance to Flow in Open 

Channels  

 

روباز یکانال هامقاومت جريان در  یتأثیر شکل رو  

51-51/41/5925  

 

September 3-6 

 2002 

رودخانه  يکنفرانس مهندس
4004 

Riverflow2002 

 -دانشگاه  لووين جديد
 بلژيک 

Louvain-La-

Neuve 

Catolique 

University, 

Belgium 

------- 

39 
 نتگٍ -بلژيک

Belgium-  Gent 

Incipient Motion of Sediment Particles in Fixed Bed 
Channels 

 

در کانال ها با جداره ثابت یرسوب یآستانه حرکت دانه ها  

15-52/41/5925  

 

September  

9-12 

 2002 

يازدهمين کنفرانس بين 
حمل مواد جامد يالملل  

11th 

International 

Conf. on 

Transportation 

on Solid 

Particles 

(T&S11) 

بلژيک  -دانشگاه  ٍگنت  
Gent 

University, 

Belgium 

------- 

28 
 اصفهان -ايران

Iran- Isfahan 

The Effect of Tube Turbulence on Boundary Shear 

Stress Measurements in Open Channel Flows 

 

ش تن یاندازه گیر یاز لوله پرستون رو یناش یتأثیر آشفتگ

روباز یدر کانال ها یبرش  

41-41/49/5925  

 

May  

23-27 

 2002 

نهمين کنفرانس آسيايي 
 مکانيک سياالت

9th Asian Conf. 

on Fluid 

Mechanics 

(ACFM9) 

 يدانشگاه صنعت
ايران -اصفهان  

Isfahan 

University of 

Technology, 

Iran 

------- 

23 
 اورالندو -امريکا

USA- Orlando 

Boundary Shear Stress around Bridge Piers 
 

پل یدر اطراف پايه ها یتنش برش  

49-45/49/5924  

 

May  

22-24 

 2001 

منابع آب يکنفرانس جهان  

World Water 

Resources 

Conference 

(WWRC2001) 

 -دانشگاه  اورالندو
 امريکا 

Orlando 

University, 

USA 

------- 

22 
 پوتراجايا -يمالز

Malaysia- 

Putrajaya 

Boundary Shear Stress in a Straight Compound 

Channel  

 

در کانال مرکب مستقیم یتنش برش  

41-41/43/5924  

 

September 24-

26 

 2001 

 

 -هتل ايکواتريال
يمالز -پوتراجايا  

Equatorial 

Hotel, 

Putrajaya, 

Malaysia 

------- 
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21 
 مشهد -ايران

Iran- Mashhad 

Boundary Shear Stress Distribution in Open Channels 
of Different Cross-sections 

 

روباز با اشکال مقطع مختلف یدر کانال ها یتوزيع تنش برش  

14-52/41/5933  

 

May  

8-10 

 2000 

پنجمين کنفرانس بين 
عمران  يمهندس يالملل

 ايران

5th Iranian 

International 

Conf. on Civil 

Eng. 

 يدانشگاه فردوس
ايران -هدمش  

Ferdoosi 

Mashhad 

University, 

Iran 

------- 

24 
 گراژ -اتريش

Austria- Graz 

Threshold for Sediment Motion in V-shaped Open 
Channels  

 

 شکل– Vروباز با کف  یکانال هاآستانه حرکت رسوب در 

41-45/41/5932  

 

August  

22-27 

 1999 

 بيست و هشتمين کنگره 

IAHR 

28th IAHR 

Congress 

اتريش -هتل گراز  
Graz Hotel, 

Austria 

Prof. 

D.W. 

Knight 

25 
 هتفيلد -انگلستان

England-  

Hatfield 

Transportation of Sediment in Urban Drainage 

Channels  
 

 یشهر یسطح یآب ها یزهکش یحمل رسوب در کانال ها

13-11/43/5931  

 

December 

17-18 

 1997 

جامد در زهکش سمينار مواد 
يشهر يسطح يآبها يها  

Solids in Urban 

Drainage 

Systems 

 دانشگاه هرت فورد
Hertfordshire 

University, 

Hatfield, 

England 

------- 

26 
 تهران -ايران

Iran- 

Tehran 

Evaluation of A Rational Stable Channel Theory using 

Flume and River Data 
 

 یکانال پايدار با استفاده از داده ها یتداللنظريه اس یارزياب

و صحرايی رودخانه یآزمايشگاه  
 

53-51/41/5931  

 

May 4-6 

 1997 

چهارمين کنفرانس بين 
عمران  يمهندس يالملل

 ايران

4th Iranian 

International 

Conf. on Civil 

Eng. 

 يدانشگاه صنعت
ايران -شريف   

Sharif 

University of 

Technology, 

Tehran; Iran 

يسيد عل  

ايوب زاده   


