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114358
ارزیابی طرحهای انتقال آب بین حوضه ای از بعد امنیت ملی با تاکید بر توسعه پایدار 

کشور و آمایش سرزمین
11حبیب اله بصیرزاده-محسن رضایی

214764
مطالعه موردی )اجتماعی انتقال آب کارون به فالت مرکزی-بررسی بازتاب های سیاسی

(شهرستان اهواز
11داریوش بهمئی, پیروز مجتهدزاده, محمدرضا حافظ نیا

11مجتبی طاوسی, کاظم اسماعیلی, مهدی مطلبی پور(رودخانه ها)مدیریت مهندسی پدافند غیر عامل در شریان حیاتی کشور314828

415384
بررسی اثرتعرضات صورت گرفته در بستر رودخانه  بر افزایش خطرپذیری اراضی 

سیالبدشت با استفاده از مدلهای یک بعدی و دو بعدی
11مهدی محمدی, الهه کاکاوند, محمد رستمی

(براساس قوانین و مقررات)استفاده از اراضی بستر رودخانه ها و منابع آبی515401
مسعود , فتح اله داوری دهكردی, مهدی خواجه پور

غیاثی
11

1عبدالنبی کالهچی- محمد رستمیپیش بینی رسوب معلق حوضه های فاقد آمار با مقایسه روشهای مختلف آماری615391

1مصطفی نكوئیان فر-محمدرضا زایری-مهدی قمشیتجزیه و تحلیل نتایج جریان های غلیظ اندازه گیری شده در مخزن سد دز719555

813233Sediment Transport Rate in typical Coarse-Bed 

Rivers in the Northwest of Iran
1رحیم حمزه پوری, مهدی یاسی

ارزیابی آزمایشگاهی مدل پارتنیادس برای تعیین نرخ فرسایش بستر چسبنده913615
منوچهر , محمود شفاعی بجستان, حسام فوالدفر

فتحی مقدم
1



1013766
ارزیابی اثرات طرحهای آبخیزداری اجرا شده  بر میزان فرسایش و رسوب، سیالب میزان 

آب ذخیره شده، میزان تولید علوفه در منطقه سپیدان فارس
1روح اله خدارحیمی-سهیال پویان-لیال فزونی

1113831
 بر مبنای SVM و GMDH پیش بینی حجم رسوبات معلق با استفاده از مدل های

آنالیز مؤلفه اصلی

کورش , عادل پورنعمت رودسری, الهام کاکائی لفدانی

علیرضا مقدم نیا, قادری
1

1213706
بعدی آبشستگی موضعی پیرامون آبشكن قائم با استفاده از مدل عددی -شبیه سازی سه

دوفازی اویلری
3سید فضل اللّه ساغروانی, امیر اظهری, محمد علیزاده

1313677
 با U/Ucمطالعه عددی الگوی آبشستگی در کانال قوسی تحت تاثیر تغییرات پارامتر 

Flow-3Dاستفاده از نرم افزار 
3امیر عظیمی, مسعود قدسیان, محمد واقفی

1413638Numerical Modeling to Assist in Hydraulic Design of 

the Dharla Barrage and Ancillary Works 
Pintu Kanungoe3

1513633
مطالعه موردی حوضه )استفاده از اصل ماکزیمم آنتروپی در مدل سازی بارش و رواناب 

(گالیكش
3سعید گلیان, روح اله زنگانه

1613609
: مطالعه موردی)  در شبیه سازی هیدرولیكی و رسوبی رودخانهSHARCکاربرد مدل 

(آبگیر سبیلی- رودخانه دز

علیرضا , صمد امامقلی زاذه, فاطمه گالب کش

حسین بهرامی, منوچهر فتحی مقدم, آبشوری
3

بررسی پدیده کاویتاسیون در سرریزهای پلكانی با استفاده از کدهای عددی1713764
علی , نجف هدایت, علی افروس, حسن ایمانی خوشخو

پناهیان
3

1813769
ارزیابی دقت برنامه ریزی ژنتیک و شبكه عصبی مصنوعی در مدل سازی جریان روزانه 

(رودخانه باراندوزچای: مطالعه موردی)رودخانه  

احمد , yagob dinpashoh, فرشاد احمدی

محمد علی قربانی, کیوان خلیلی, فاخری فرد
3

4سید حبیب موسوی جهرمی- ایمان دیوساالر  درجه90 شكل درقوس Lمطالعه تجربی آبشستگی در آبشكن های1913634



بند دریچه کشویی¬بررسی موقعیت آبشستگی رسوبات بعد از کف2015658
سید حسن ,ظاهر احمدپور, سید عرفان حسینی مبرا

بایرامعلی محمدنژاد, حسینی
4

4علیرضا مسجدی, مرضیه برمكی, بابک ملک خویانبررسی صفحات مستغرق در زوایای مختلف در آبگیر های جانبی2115686

2212331
Study hydraulic properties and design criteria for the 

river subsurface intake with a porous medium without 

cut off

, کاظم اسماعیلیی, علی نقی ضیایی, رامین منصوری

سعید خداشناس, حسین انصاریی
4

4علیرضا عمادی, رامین فضل اولی, مجتبی کیوانلوبررسی اثر پل ها بر عمق و پهنه سیالبی در رودخانه تاالر قائمشهر2313500

2413581
 شكل مستقر در قوس Tبررسی عددی اثر نسبت طول بال به طول جان آبشكن های 

 درجه بر میزان آبشستگی90
4سید شاکر هاشمی, ولی اله محسنی مخر, محمد واقفی

2513869
مطالعه آزمایشگاهی اثر زاویه قرارگیری آبشكن های سری سه تایی سرسپری بر 

 درجه تند90آبشستگی در قوس 
4محمد واقفی, مسعود قدسیان, مرضیه ایرانشاهی

های هیدرولوژیكیارزیابی زیست محیطی رودخانه جاجرود با استفاده از شاخص2615635
تیمور سهرابی، آزاد حیدری، عبدالمجید لیاقت، 

کیومرث ابراهیمی
7

7هومن حاجی کندی, شایان برجسته ملكیمدل آزمایشگاهی انتشار جت ثقلی منفی مایل در سیال سبک تر2713121

2813516
 )شبیه سازی و پیش بینی کیفیت آب سطحی با استفاده از مدل شبكه عصبی مصنوعی

(مطالعه موردی؛رودخانه زیارت استان گلستان 
7رضا گنجی زاده, امیر احمد دهقانی, حمید گنجی زاده

2913915
بررسی اندرکنش محیطی و ارزیابی تغییرات مكانی کیفیت آب رودخانه حله و تعیین منشأ 

مواد محلول
7زهرا سجادی, جابر مظفری زاده



3014317
- شبیه سازی عددی جریان در راه ماهی از نوع سرریز و روزنه در سد انحرافی کرخه 

حمیدیه
7غالمعباس بارانی, مهدی نژادنادری

SUFI-2 با استفاده از الگوریتم SWATواسنجی و عدم قطعیت مدل 3114832
سید ابراهیم , غالمعباس صیاد, نسرین زلكی بدیلی

کاظم حمادی, حسینی
7

3215340
بر شاخص های کیفی رودخانه   (ره)بررسی اثر تخلیه پساب کشت و صنعت امام خمینی 

کارون

پرنیان , مجتبی رفیعی, هادی معاضد, فاطمه شایان

مجیدی
7

3317350
Particle Swarm Optimization Algorithm Based Feed 

Forward Neural Network for Uplift Pressure 

Estimation in Diversion   Dams

, یاور نباتی سلطان احمدی, لعیا بهجتی, مهدی کریمی

فواد نظری
3

شبیه سازی عددی اثرات پلها بر رسوبگذاری و فرسایش رودخانه کارون در شهر اهواز3415643
مسلم عارف , سید ابراهیم حسینی, مسعود غیاثی خیاط

پور
3

 و الگوریتم ژنتیکANFIS پیش بینی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با استفاده از 3515688
, علی جمالی, مهدی اسمعیلی ورکی, اطهر کنعانی

حامد اشرف
3

3615726Modelling of flow in the Khoshk ephemeral river, 

Shiraz
3ندا ریواز, حبیب موسوی جهرمی

بررسی عددی الگوی جریان اطراف پایه کج پل به سمت پایین دست3715765
, هومن حاجی کندی, مسعود قدسیان, فاطمه کاللی

معصومه رستم آبادی
3

مدلسازی دوبعدی الگوی جریان در رودخانه های مخروط افكنه ای3815616
محمدرضا , هومن حاجی کندی, احسان ملک عباسلو

پیرستانی
3

3914511
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for Long-

term Streamflow Forecasts Using K-fold Cross-

validation: Taleghan basin, Iran

3علیرضا برهانی, سیدرضا اسمعیل زاده



4013778
ارزیابی احتمال وقوع خشكسالی بر اساس چهار نمایه خشكسالی با مدل زنجیره مارکوف، 

استان کرمان: مورد مطالعاتی

امیرمحمد , سعید اکبری فرد, محمد ذونعمت کرمانی

رخ شاد
5

5راضیه رنگین کمان, آرش ادیب, حمید رضا غفوریCGCM2بررسی اثرات تغییر اقلیم در حوضه آبریز رودخانه دز با استفاده از مدل 4113997

4214425
بررسی تغییرات اقلیم در استان گلستان و اثرات آن بر منابع آب سطحی با استفاده مدل 

WEAP
5سعید شعبانلو, مهیار علیزاده

تغییرات آبدهی ورودی به سد ارس در اثر تغییر اقلیم4314444
شهاب عراقی , سلمان شریف آذری, مریم حافظ پرست

نژاد
5

4415440
: مطالعه موردی)  PNI و SPI، RAIپایش خشكسالی با استفاده از شاخص های  

(استان یزد- حوزه آبخیز منشاد
5نجمه دهقانی فیروزآبادی, نجمه شیخ علیشاهی

4515498
منطقه مورد )پیش بینی بارش با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری  تحت اثر تغییر اقلیم

(رودخانه پلرود: مطالعه

, مسعودرضا حسامی کرمانی, نجمه انصاری مقدم

نسرین سیاری
5

4614575
ارزیابی عملكرد سامانه های هوشمند در تعیین میزان تخلیه رسوب در شرایط رسوب 

شویی تحت فشار

, هادی ثانی خانی, داود فرسادی زاده, میالد عبداله پور

علی حسین زاده دلیر
9

9پروین اقبالی, محمد علی قربانیکاربرد پردازش تصاویر در مطالعه انتقال رسوب4714765

4815281
برآورد حجم مصالح رودخانه ای قابل برداشت از رودخانه اعال با استفاده از کاوش های 

ژئوالكتریک

هوشنگ , مصطفی نكوئیانفر, شاداب عباسی شوشتری

علی رضا رضانیا, حسونی زاده
9

4915107
بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه با استفاده از شاخص های ضریب خمیدگی و زاویه 

: مطالعه ی موردی)(GIS)ی مرکزی با به کارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی 

(رودخانه ی بابل رود

9علی اکبر نظری سامانی, هدی قاسمیه, محمد میرزاوند



تعیین سهم رواناب ناشی از ذوب برف در آورد رودخانه پلرود5015438
زهرا طوفانی , فاطمه سمیعی پور, مجید وظیفه دوست

افشین اشرف زاده, نژاد
9

تعیین رابطه دما و سطح پوشش برف با آبدهی در حوضه های آبریز رودخانه استان گیالن5115637
افشین اشرف , زهرا طوفانی نژاد, مجید وظیفه دوست

زاده
9

5211993
مطالعه )امكان سنجی برپایی سیستم هشدار سیل در رودخانه با رویكرد تحلیل خسارت  

(حوضه رودخانه دوغ: موردی
6عباسعلی قزل سوفلو, محبوبه حاجی بیگلو

5313130
مطالعه موردی : تحلیل رفتار زمانی دبی های سیالبی و تاثیر آن بر پهنه بندی سیالب

(استان فارس)حوضه ی آبریز سد درودزن 
6محمود جوان, داور خلیلی, مریم غالمی

5413207
با مدل (محدوده ایستگاه کردخیل تا زارم رود)پهنه بندی سیالب در رودخانه تجن 

HEC-RASکامپیوتری 

مینا سیفی , مرتضی حسینی, مهرداد پورحسین قادی

علیرضا عمادی, زاده
6

5513919
بررسی نقش دبی مقطع پر رودخانه به عنوان آستانه در تحلیل جریان با استفاده از دبی 

های جزیی

سید , محمدرضا مجدزاده طباطبایی, مهكامه زارع

سعید موسوی ندوشنی
6

6محمد ملک نژاد, علی اکبر عباسی(رودخانه ی کارده: مطالعه ی موردی)برآورد ضریب زبری مانینگ در کانال های طبیعی 5614208

5714771 Flow Pattern in a Mild Ingoing Meander River Bend حسین حمیدی فر ,James ball6

4محمد روغنی, رنگین حیدری, عطا امینی تأثیر عملیات سازه ای بر ذخیره رواناب و کنترل سیالب در حوزه های کوچک5813642

4نازیال ابراهیمی تولكانی, ایمان رستمی راوری اجرای مدل آزمایشگاهی سرریز سد کلوانس خوی و آنالیز افت انرژی و دبی در آن5913684



6013746
بهینه سازی پارامترهای طراحی صفحه مستغرق متصل به تكیه گاه به منظور کاهش 

آبشستگی موضعی

مهدی , محمود شفاعی بجستان, خیراله خادمی

حسین خزیمه نژاد, قمشی
4

6113747
بررسی و مقایسه عملكرد طوقه های متقارن و نامتقارن درکاهش آبشستگی موضعی 

پیرامون تكیه گاه پل
4مهدی قمشی, حسین خزیمه نژاد

4علی عصاره, علیرضا مسجدی, بهزاد بریمانیبررسی آزمایشگاهی تاثیر عمق جریان بر ضریب  تخلیه در آبگیر کفی با شبكه متقاطع6213749

6313833
تحلیل عملكرد آزمایشگاهی دریچه های کشویی با لبه ی استوانه ای در مقایسه با 

دریچه های کشویی لبه تیز

علیرضا , علی نقی ضیائی, علی ربیعی, محمد نورالهی

غیثی
4

6414700
بررسی توزیع فشار هیدرودینامیكی و نوسانات لحظه ای فشار در طول پرتابه جامی شكل 

سد باالرود

, احمد دورقی, منوچهر فتحی مقدم, مسلم عارف پور

ابراهیم نجاران, سید ابراهیم حسینی
4

1حجت رضایی پژند, مجید جانفدامقایسه الگوی کمانک تطبیقی چند متغیره و شبكه عصبی در تبیین دراز مدت بارمعلق6513104

6613397
بررسی آزمایشگاهی اثر عدد فرود بر الگوی آبشستگی و رسوبگذاری بستر در خم با 

وجود سرریز های مستغرق
1محمود شفاعی بجستان, سمیرا رامش

تحلیل عدم قطعیت در برآورد بار رسوبات کل در رودخانه کارون6713484
پیمان حیدری راد، حسین فتحیان، ابراهیم حسینی ، 

مهدی قمشی
1

بررسی آزمایشگاهی تأثیر شرایط جریان متفاوت بر میزان آبشستگی6813955
ناصر , محمود شفاعی بجستان, محمد حسین هرمزی

طالب بیدختی
1

6914404
تأثیر پارامترهای مختلف در افزایش حجم مخروط رسوب شویی در رسوب شویی تحت 

فشار

داود فرسادی , علی حسین زاده دلیر, میالد عبداله پور

زاده
1



7014413
 درجه بر میزان رسوب ورودی 90مطالعه عددی تأثیر محل و زاویه آبگیری جانبی از پیچ 

به آبگیر

سید علی اکبر صالحی , معصومه رستم آبادی

امیررضا زراتی, نیشابوری
1

1محمدمهدی احمدی, کورش قادری, کیانا عالی خانیتعیین پارامترهای بهینه روش تجربی کاهش سطح در توزیع رسوب سد کرج7114665

7213928
بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب شهری بر غلظت تعادلی رسوبات چسبنده با استفاده از 

فلوم دوار

کاظم , حسین صمدی بروجنی, میالد خواستار بروجنی

علی نقی ضیائی, اسماعیلی
7

7315390
رودخانه - مقایسه روش های برآورد ضریب انتشار طولی در شبیه سازی اکسیژن محلول 

پسیخان
7محمد حسین امید, کیومرث ابراهیمی, علی نظری

7حامد اطمینان, مسعود سمیعیآنالیز آماری اطالعات کمی و کیفی آب در حوزه آبخیز دهكده سفید7415473

7515513Effect of Shallow and Saline Groundwater on Drain 

Water Salt Loud in South Khuzestan 

, دکترعبدعلی ناصری, مجید شریفی پور

سجاد یزدان پرست, سیروس جعفری
7

7615631
بررسی نقش سد مخزنی جره بر کیفیت آب رودخانه زرد با استفاده از شاخص کیفی 

NSFWQI
7دکترعبدالرحیم هوشمند, هادی معاضد, رضا نیک روان

7715758
درخت )بررسی مقاومت کششی ریشه درختان ساحلی جهت کاربرد های زیست مهندسی 

(گز

کوروش , محمود شفاعی بجستان, علیرضا حسینی

ذولفقار مهدی زاده, سایه میری
7

7814814
Simulation  of Ghareaghaj Basin total dissolved solids 

using MIKE11 software and statistical assess of 

results

7حبیب موسوی جهرمی, الهه رستگاری

تأثیر برداشت شن و ماسه بر برخی خصوصیات فیزیكی رسوبات بستر رودخانه7913011
, کریم سلیمانی, قربان وهاب زاده, حسین روشان

عبدالواحد خالدی درویشان
2



8013567
بررسی اثر تغییرات شرایط هیدرولیكی،  فرسایش و انتقال رسوب  بر مرفولوژی رودخانه 

کرخه پس از احداث سد مخزنی کرخه
2عبد الرسول تلوری, رضا عادله

8113815
بررسی اثرات برداشت شن و ماسه از رودخانه فاروب رومان نیشابور بر مورفولوژی 

رودخانه و حریم آن
2سعید جاهدی پور, علیرضا معماری, محمود اعظمی راد

8213964
پیش بینی تاثیر سد مخزنی جره بر تغییرات بسترپایین دست رودخانه زرد  با استفاده از 

MIKE11مدل 
2محمود بینا, مهدی سید حسینی

8315056
Stochastic modeling to Prediction of local scour depht 

on the basis river morphologhical changes in braided 

river

, محمدرضا مجدزاده طباطبایی, سمیه پوربخشیان

مجید پورامینیان
2

توسعه مدل تحلیلی رزیابی نقش تغییرات کاربری اراضی حاشیه رودخانه های شنی8415221
, محمدرضا مجدزاده طباطبایی, فاطمه منتظری صاحب

سید سعید موسوی ندوشنی
2

2رامین فضل اولی, علیرضا عمادی, مینا سیفی زادهپیش بینی تاثیرات کوتاه مدت احداث سد پلرود بر مورفولوژی رودخانه پایین دست8515224

بررسي الگوي تغييرشكل و مكانيزم گسيختگي طاق هاي آويزان چسبنده در 8611966

PIVسواحل رودخانه ها به روش پردازش تصويري 

, ابراهيم اميري تكلداني, امير صمدي

محمدهادي داودي
2

8715536
 90بررسی عددی و آزمایشگاهی تغییرات عرضی سرعت و عمق جریان در قوس تند 

درجه
3یاسر میناتور, علی اکبر اختری, آزاده غالمی

3فریده انصاری, رضا الله زاری, هادی معاضدتحلیل تنش های حاصل از رودخانه جهان بین بر تغییر سطح ایستابی آبخوان شهرکرد8815620

8913787
با استفاده از نرم فزار  (Surge Tank) بهینه یابی موقعیت مخزن موج گیر 

WHAMO (مطالعه موردی سد گتوندعلیا)

احمد کامران خشت مسجدی ، مجتبی صانعی ، 

حسین قربانی زاده خرازی
3



3نازیال کاردان، سید علی مرتضوی، یوسف حسن زادهتیز ترکیبیاستفاده از الگوریتم کلونی پرندگان جهت بهینه سازی ابعاد سرریزهای لبه9014699

9130010
شبیه سازی هیدرو لیک جریان در تخلیه کننده تحتانی سد سیازاخ با نرم 

3الهه حسینی نژاد FLOW3Dافزار

مقایسه فیلیپ باکت های جامی و مثلثی بر طول پرش9230011
سیدحبیب - محدثه صادقی عسگری- منا امیدواری نیا

موسوی جهرمی
3

9312330Comparison of numerical, experimental and empirical 

results for flows over simple vertical drop
3علی نقی ضیایی, رامین منصوری

9413924
بررسی تاثیر قطر موانع در شرایط وجود موج عمود بر جریان ناشی از ورتكس موانع بر 

غلظت رسوبات معلق

سنا , ندا پوستی زاده, مهدی قمشی, فاطمه طاهریان

جاسمی زرگانی
6

9514303
بررسی اثرات زبری سیالبدشت برمقاومت جریان و پارامترهای آشفتگی درکانال های 

مرکب مستقیم

سید علی ایوب , محمد حسین امید, حجت اهلل یونسی

پویا پی سخن تجدانو, زاده
6

9614314
کاربرد سیستم پرده حباب برای جلوگیری از پیشروی آب شور دریا در مصب رودخانه 

های جزر و مدی
6مسعودرضا حسامی کرمانی, مهدی نژادنادری

9714334
اثر پارامترهای هیدرولیكی و هندسی بر تنش برشی بستر  در محل تالقی رودخانه ها با 

CCHE2Dاستفاده از 
6جواد احدیان, ابراهیم حسنی نیا

ارزیابی ریسک سیالب با استفاده از تحلیل آسیب پذیری و خطرپذیری9815002
علی پور , سید محمود رضا بهبهانی, مبین فرزادی

حسن
6

9915226
: مطالعه موردی)پیش بینی دبی رودخانه با انجام تحلیل در قلمروهای زمان و فرکانس  

(رودخانه سفیدرود گیالن
6علی صارمی, محمد حسین کریمی پاشاکی



6منوچهر فتحی مقدم-علی آرمانبررسی تغییرات  تنش برشی در مقطع مرکب مستطیلی10015364

10113501
ارزیابی مدل های یک بعدی و دو بعدی جهت بررسی نحوه حرکت گودال های برداشت 

(رودخانه کردان کرج: مطالعه موردی)مصالح رودخانه ای  
3امید علیدوست, سعید نورمحمدی, اصغر عزیزیان

10213368
بررسی نیروهای هیدرواستاتیک وارد بر پوشش کانالها وتاثیر استفاده از مصالح زئوگرید 

مورد مطالعه کانال ) plaxisدر کاهش تنشها و تغییر شكل ها با استفاده از نرم افزار 

( دشت آزادگانAMCانتقال آب 

3علی عصاره, امیرعباس کمان بدست, امید حشمتیان

10313855
ارزیابی منطقه ای عوامل موثر در شبیه سازی دبی رودخانه بیاتون در استان لرستان با 

SWATاستفاده از مدل عددی 
3فرزین نصیری صالح, محمد حسین کوچک زاده

10413863Radial and vertical velocity modeling under deflector 

in vortex chamber
3علیرضا کشاورزی, ناصر نیک نیا

10513927
کاربرد مدل های مختلف در پیش بینی زمان اجراء و اثرات الیروبی 

رودخانه ها
3محمد اکرامی, مهدی سلیمانی مطلق

10613969Evaluation of Various Turbulence Models in 

Predicting Flow Behavior in Meandering Channels
3علی اکبر اختری, امید سیداشرف

10713974An Unstructured Grid Generation Algorithm 

Applicable for Shallow Water Simulations  
3معصومه فراهانی, علیرضا دنه دزفولی

10914025
مطالعه عمومی تغییرات انواع مختلف تنش های برشی موثر در پدیده آبشستگی موضعی 

پایین دست دریچه های کشویی مستغرق
4جواد فرهودی, حسین خلیلی شایان

4جواد فرهودی, حسین خلیلی شایاننیمرخ های آبشستگی در پایین دست حوضچه های آرامش با شیب معكوس11014026



11114360
بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه احداث سرریزهای مستغرق بر الگوی فرسایش تپه ی 

رسوبی در پیچان رود
4سیدمحمود کاشفی پور, مهدی قمشی, محمد همتی

توسعه ی زمانی آبشستگی در پایه ی پل مستطیلی به همراه طوق با هندسه های مختلف11214784
علی حسین زاده , میالد عبداله پور, نسرین حسن پور

دلیر
4

4هادی ارونقی, علی حسین زاده دلیر, نسرین حسن پورتأثیر گردی و تیزی دماغه پایه پل و طوق در کاهش آبشستگی پایه های چهارگوش11314411

11414497
بررسی آزمایشگاهی تأثیر نحوه چیدمان صفحات مستغرق بر توپوگرافی بستر، در قوس 

 درجه همگرا90
4محمد پرویزپور, محمدرضا کالمی زاده

4حسین فتحیان, علیرضا مسجدی, مرضیه برمكیمقایسه هیدرولیكی آبگیر های جانبی با حضور صفحات مستغرق با حالت بدون صفحه11514552

مطالعه آزمایشگاهی آستانه رسوبگذار بارمعلق بر اساس توان واحد جریان11614999
محمد , صالح کوچک زاده, محمد امیرزاده قاسمی

منصور پاره کار, حسین امید
1

مطالعه آزمایشگاهی شدت اختالط جریانهای غلیظ با توده سیال ساکن11715070
, محمد محمودیان شوشتری, نیما شهنی کرم زاده

مهرداد دوست کام, مهدی قمشی
1

11815135
انتقال بار بستر در آبراهه اصلی یک کانال مرکب مستقیم تحت اثر پوشش گیاهی روی 

دشت سیالبی

جواد , محمد حسین امید, مهدی خادمی شمامی

فرهودی
1

1الهام شمس ناطری, علیرضا عمادی, زکیه غالمی(نكارود: مطالعه موردی)تعیین مناسب ترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات معلق 11915144

1مجتبی کریمایی, امیررضا زراتی, سید امین سالمتیانمطالعه انتقال رسوب بستر در جریان غیردائمی12015183



12115228
مطالعه )طراحی پوشش ریپ رپ رودخانه با توجه به شاخص فرسایش کناری راسگن 

(موردی رودخانه خرسان

علی , حامد اطمینان, محمد حسین کریمی پاشاکی

صارمی
1

12215286Effect of Roughness Geometry on Turbidity Currents 

Head Characteristics 
1مهدی قمشی, رضا نصراله پور

اثر طول تكیه گاه بر آبشستگی تكیه گاه پل در مقطع مرکب10813441
سید حبیب موسوی , مهدی قمشی, یوسف رمضانی

جهرمی
4

4علیرضا مسجدی, مرضیه برمكی, بابک ملک خویانبررسی آزمایشگاهی اثر زاویه آبگیری بر راندمان آبگیری با حضور صفحات مستغرق12313893

4هومن حاجی کندی, صبا سوری, پاتریشیا اردشیریمقایسه عملكرد آب شكنهای نفوذ ناپذیر ناهمگن با استفاده ازمدل فیزیكی12414807

4محمود شفاعی بجستان, علی پرواناثر زبری بر پایداری سنگچین در محل پایه های مستطیلی پل ها12515139

توسعه مدل تحلیلی رزیابی نقش تغییرات کاربری اراضی حاشیه رودخانه های شنی12615222
سید حبیب موسوی , محمد حسین کریمی پاشاکی

جهرمی
4

 درجه90ابعاد پوشش ریپ رپ مورد نیاز جهت محافظت از آبشكن ها در قوس 12715240
, محمود شفاعی, سیدمحمود کاشفی پور, جواد ظهیری

مرتضی بختیاری, امین مراغی
4

12815283
بررسی تأثیر رسوب غیرچسبنده بر دبی اوج و زمان تداوم سیالب در سد تأخیری  پاره 

سنگی
4سیدمحمدعلی زمردیان, نفیسه خرم شكوه

12914086
مدل سازی توزیع غلظت رسوبات معلق با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی و 

مقایسه با روابط تجربی
3محسن نصرآبادی, صالح ریاحی



13014087
 و سامانه HEC-RASپهنه بندی سیالب با استفاده از تلفیق مدل واسنجی شده 

(مطالعه موردی رودخانه کشف رود مشهد) GISاطالعات جغرافیایی 

علی خبیری , مهدی خبیری فردوس, حسن باقری

فردوس
3

13114313
 )مقایسه روش های هلت ـ وینترز و باکس ـ جنكینز در مدل سازی جریان رودخانه  

(مطالعه موردی رودخانه کرج

سید سعید , محمدصادق صادقیان, پیمان فتحی

موسوی ندوشنی
3

3مجتبی علی پرست, امید خراشادیزاده, ابوالفضل اکبرپورتوسعه مدل دوبعدی  جهت مدل  سازی شكست سد به کمک روش حجم محدود13214421

13314426
بررسی اثر مراتب مختلف زمانی و مكانی در مسائل آبهای کم عمق با روش حجم 

محدود بر روی شبكه بی سازمان مثلثی
3مجتبی علی پرست, امید خراشادیزاده, ابوالفضل اکبرپور

13414435
 شبیه سازی عددی جریان برای تعیین مناسب ترین محل استقراء آبگیر در قوس خارجی 

رودخانه ها با استفاده از مدل شارک
3احسان کاظم عصاره, مهدی قمشی, علیرضا آبشوری

13514606Using Cat Swarm Optimization in a reservoir 

operation problem
3علیرضا برهانی, سهیال سارانی

6سیدمحمود کاشفی پور, عصمت خوب اثر زبری بر توسعه ابتدایی موج حاصل از شكست سد13615312

مطالعه آزمایشگاهی الگوهای متوسط و لحظه ای تنش برشی بستر در مقاطع مرکب13715350
سید علی اکبر صالحی , اکبر صفرزاده, سعید دهنوئی

نیشابوری
6

تعیین روش مناسب برای محاسبه ی سرعت برشی بر روی شكل بستر برآمدگی13815370
, فاضله کبیری, عاطفه فضل اللهی, نرگس کیانی

حسین افضلی مهر
6

Eتوسعه ابعادی رابطه محاسبه طول جهش هیدرولیكی شیب دار نوع 13915566
محمود , ندا مشهدگرمه, سید اسداله محسنی موحد

اکبری
6



6حسین بنكداری, ملیكا احمدیضریب کالیبراسیون اندازه گیری سرعت در انحراف مسیر کانال های باز14015604

6نوشین اصالحی, صالح ریاحی, محسن نصرآبادیبررسی توزیع سرعت در جریان حاوی رسوبات معلق14115606

بررسی تاثیر ساماندهی و الیروبی رودخانه کارون بر الگوی جریان رودخانه14215887
ابراهیم , سید ابراهیم حسینی, محمد مهدی رویوران

مسعود غیاثی خیاط, نجاران
6

8مهرداد تقیانبهینه سازی بهره برداری از سدهای مخزنی در شرایط کم آبی14314038

14414097
 و SWATبرآورد بیالن آبی در حوضه آبریز سنجابی با استفاده از مدل هیدرولوژیكی 

GIS
8امیر خسروجردی, مجید حسینی, آزاده جباری

بررسی اثرات خشكسالی بر منابع آب منطقه شاوور در خوزستان14515702
هوشنگ -سمانه عبده ویس-فاطمه ذاکری حسینی

نرگس ظهرابی-حسونی زاده
8

14613899Management of a River Reservoir Using Multi-

Objective Particle Swarm Optimization Technique

Shiva Prasad Halkurike 

Jayadevaiah, PRAKASH 

CHANDRA SWAIN, Biswajit 

Satpathy

8

 بررسی اثر پدیده خشكسالی بر کیفیت آب رودخانه دز14715335
-عبدالرحیم هوشمند- هادی معاضد- مهدی وفایی کیا

 منصور پاک منش
8

مو جكی در توزیع آلودگی رودخانه- مقایسه روشهای عددی با شبكه عصبی14814641
, مریم خلیل زاده پشتگل, سید امیر الدین صدر نژاد

مجتبی نوری
3

14914684
مطالعه  )  جهت تخمین برآورد عمق آبشستگی پایه پل SSIIM.2کابررد نرم افزار 

(پل راه آهن تنگ هفت بر روی رودخانه سزار : موردی

مجتبی , عبدالنبی عبده کاله چی, محمدعلی حیدری

سهیل غیاثوند, صانعی
3



15014958
مقایسه مدلهای شبكه عصبی مصنوعی و میانگین متحرک تجمعی خود بازگشت در 

(رودخانه گاوگدار:طرح مطالعاتی)تخمین  دبی جریان رودخانه ها
3مجتبی خلیلی زاده, نادر برهمند, مهرداد فریدونی

3عبدالرضا ظهیری, حسین کردی, هرمز شیاربهادریشبیه سازی عددی توزیع عرضی سرعت در قوس رودخانه15115094

15215105
 درجه بر آبشستگی اطراف آن با 180 شكل در قوسLبررسی اثرطول بال آبشكن  

CCHE2Dاستفاده از 

, احمد فتحی, جواد احدیان, ابراهیم حسنی نیا

عبدوالعلی حسنی نیا
3

15315204
تخمین میزان عمق میانگین آبشستگی در پایین دست شیب سنگ توسط مدل شبكه 

عصبی و روش آماری

مهدی , مهدی اژدری مقدم, علی مهماندوست کتلر

فرید میار نعیمی, هوشمند
3

15415208
شبیه سازی عددی تاثیر شرایط جریان یكنواخت بر نحوه آبشستگی دو لوله موازی 

مستغرق تحت زوایای مختلف نسبت به هم
3,هومن حاجی کندی, مازیار سحابی

15515214
بررسی عددی میزان آبشستگی دراثرتغییرات دبی پائین دست جت مستغرق مایل با 

SSIIMاستفاده از مدل 

امیر احمد , محمد رضا پیرستانی, روجا کیا کجوری

دهقانی
3

15615258
بررسی عددی رژیم های آبشاری ومستغرق در سرریز پلكانی بااستفاده از نرم 

Flow- 3Dافزار
3صبا سوری, عباس منصوری

15715348
های آشفته در دهانه آبگیرهای جانبی از سازی هیدرولیک سه بعدی جریانمدل

(مطالعه موردی آبگیر سبیلی)رودخانه 
3منوچهر فتحی مقدم, معصومه موحد
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