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دكتري تخصصي
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دوفازي آب و هوا بر روي سرریزهاي پلكانی،

دانش آب و خاك

مطالعه آزمایشگاهی توزیع سرعت و آشفتگی جریان دوفازي
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1391
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10 th International
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Congress in Civil
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)Engineering(ICCE
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دومین کنفرانس ملی سد و
نیروگاههاي برقابی

کاربرد الگوریتم ژنتیك در تهیه مدل تلفیقی اولین همایش ملی سد و سازه
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طراحی و بهره برداري از مخازن برقابی
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E. Mina
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ح .صدقی ،ح .بابازاده
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منظور از سطح  ،ملي و بين المللي است
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انفرادي

مجري

همكار اصلي

عنوان طرح

توسعه و بهبود شاخصهاي پدافند غیرعامل
1

در سامانههاي انتقال آب شرب براي مواجه با

مجري

شرایط اضطرار(حمالت تروریستی)
2

بررسی وضعیت و علل احتمالی خوردگی لوله فوالدي
آبگیر بیلقان تا جاللیه

مجري

برآورد میزان غلظت هوا و نوسانات فشار
دینامیكی و ارزیابی اثرات آنها بر هیدرولیك
سرریزهاي پلكانی با کاربرد مدل فیزیكی

همكار اصلی

4

تهیه مدل تلفیقی بهرهبرداري از مخازن برقابی

همكار اصلی

5

شبیهسازي هیدروانررژي در نیروگاههاي

3

برقابی و تعیین ظرفیت نصب بهینه انها(با

همكار اصلی

کاربرد الگوریتم ژنتیك)

ساير همكاران
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داخلی

شرکت تامین و تصفیه آب

داخلی

و فاضالب تهران

1393

1392

تاريخ خاتمه

1394

1393

شرکت آب منطقهاي
گیالن

داخلی

1391

1393

آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران

داخلی

1386

1387

شرکت مدیریت منابع آب
ایران

داخلی

1386

1387

تأليف  ،تصنيف و ترجمه كتاب:
اسامي همكاران

نوع كتاب

رديف

تاريخ

عنوان كتاب

تأليف

تصنيف

ترجمه

اولين چاپ

به ترتيب اولويت

ناشر

(شامل نام
متقاضي)

مدلسازي و تحلیل سیستمهاي منابع آب

1

طراحی و تحلیل شبكههاي تامین آب

2

ترجمه

1387

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران

ح .بابازاده ،م .بهشتی

ترجمه

1389

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران

ح .بابازاده ،م .بهشتی

اكتشاف ،ابتكار ،نوآوري ،اختراع ،اثر بديع و ارزنده هنري (مورد تاييد مراجع علمي معتبر):
رديف

1

عــنوان ابتكار ،نوآوري و اختراع،
اثربديع و ارزنده هنري
اختراع دستگاه اندازهگیري سرعت و غلظت
هوا در جریانهاي دوفازي آب و هوا

آيا به مرحله

محل ثبت

مرجع تاييد كننده

تاريخ ثبت

سازمان ثبت اسناد
و امالك کشور

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات

 1392/3/22شماره ثبت

توليد رسيده
است

3

اختراع79709:

بلی

سردبيري و عضويت در هيات تحريريه نشريات علمي  ،داوري مقاالت:
رديف

عنوان نشريه

سردبيري و عضويت در هيات تحريريه نشريات علمي  ،داوري مقاالت

1

داور علمی

مجالت علمی -پژوهشیِ حفاظت منابع آب و خاك

2

داور علمی

مدلسازي در مهندسی عمران

3

داور علمی

Water Science and Technology:
Water Supply

جوائز دريافت شده از جشنواره ها يا ساير مراجع معتبر
رديف

1

مرجع اعطاي جايزه
بنیاد ملی نخبگان ایران

نوع جايزه

عنوان دستاورد منجر به
جايزه

داخلي

اختراع دستگاه اندازهگیري سرعت
و غلظت هوا در جریانهاي دوفازي
آب و هوا

سال دريافت جايزه

بين المللي
داخلی

رتبه

1392

پايان نامه هاي راهنمايي و مشاور

رديف

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

مسئوليت در پايان

دانشگاه

نامه /مشاور

1

نقی نصیري

بررسی تاثیر تغییر هندسه آستانه ورودي تنداب پلكانی بر روي مكانیزم
هواگیري و استهالك انرژي جریان با کاربرد مدل عددي(مقطع ارشد)

دانشگاه صنعتی
نوشیروانی بابل

مشاور

2

مونا سادات دربندي

بررسی تأثیر هندسه آبگیرهاي گردابهاي مماسی بر عملكرد هیدرولیكی
سازه شافت دراپ قائم طراحی(مقطع ارشد)

دانشگاه آزاد واحد علوم
و تحقیقات تهران

مشاور

3

مژگان مختاري

بررسی استهالك انرژي در رژِیمهاي مختلف جریان عبوري از سازه شافت
دراپ قائم با کاربرد دینامیك سیاالت محاسبانی()CFD

دانشگاه آزاد واحد علوم
و تحقیقات تهران

مشاور

4

سحر جمشیدي

تاثیر دیوارههاي همگرا بر روي عملكرد هیدرولیكی تندابهاي پلكانی

موسسه آموزش عالی
غیرانتفاعی آلطه

مشاور

5

نوشین ابراهیمی

بررسی عملكرد هیدرولیكی تندابهاي پلكانی در شرایط نصب موانع بلوکی
در مسیر جریان آب

موسسه آموزش عالی
غیرانتفاعی عال الدوله
سمنانی گرمسار

مشاور

6

زهرا طالبی مقدم

شبیهسازي عددي الگوي جریان و فرایند استهالك انرژي در سازههاي
شافت دراپ قائم

موسسه آموزش عالی
غیرانتفاعی عال الدوله
سمنانی گرمسار

مشاور

7

نسیم میرزاپور اصل

مدلسازي کمی و مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی دشت اردستان

موسسه آموزش عالی
غیرانتفاعی آلطه

استاد راهنماي دوم



 -4فعاليتهاي آموزشي :
سوابق تدريس
رديف

1
2

موسسه /دانشگاه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی
غیردولتی آل طه

مقطع تحصيلي

عنوان دروس

سال تدريس
شروع

خاتمه

کارشناسی ارشد

سدهاي خاکی و روشهاي اجزا محدود

 1394تاکنون

کارشناسی ارشد

تحلیل سیستمهاي منابع آب 1و  ، 2طراحی سازههاي
هیدرولیكی

 1394تاکنون

4

3

کاردانی و
کارشناسی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

محاسبات فنی  1و ،2استاتیك ،تكنولوژي بتن ،نقشه
برداري ،بناهاي آبی ،روشهاي ساختمانی

 -5سوابق اجرائي
مسئوليت اجرايي و سوابق شغلي
رديف

سال

عنوان مسئوليت

شركت /موسسه/دانشگاه

1

کارشناس حوزه آب

سازمان پدافند غیرعامل کشور ،معاونت انرژي

 1394/2الی 1394/10/30

2

مدیر پروژه

شرکت مهندسی مشاور الر

از سال  1389تاکنون

3
4
5
6

مدیر بخش مطالعات منابع
آب و سامانههاي انتقال آب
کارشناس ارشد طراحی
ایستگاههاي پمپاژ آب
کارشناس طرحهاي توسعه
منابع آب
کارشناس طرحهاي برقابی

شروع

خاتمه

شرکت مهندسی مشاور آبدان فراز

از سال  1387تا سال 1390

شرکت مهندسی مشاور توانآب

از سال  1386تا 1387

شرکت مهندسی مشاور آبرفت

از سال  1385تا 1386

شرکت مهندسی آب عمران پردیسان

از سال  1383تا 1385

5
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