
 محورنوع ارائهنویسندگانعنوانشناسهردیف

113616
واسنجي روش تجربي کاهش سطح در بررسي روند توزيع رسوب 

در مخزن سد دز
1پوستریفاطمه قاني، حسين صمدي بروجني

بررسي تخليه رسوبات از مجاري تخليه كننده سد سفيد رود213765
مهرداد -مجتبي خليلي زاده-مصطفي محمدميرزايي

فريدوني
1پوستری

313797
 تعيين حجم رسوبگذاري مخزن سد دز با استفاده از مدل بهينه 

برآورد بار رسوب
1پوستریدکتر بهروز دهان زاده- سينا صداقت آملي

414017
 رسوبشويی با استفاده از ايجاد فرسايش پس رونده در رسوبات 

(مخزن سد سفيدرود– مطالعه موردی )چسبنده و ارايه مدل رياضی 
1پوستریحسن عبدی

514084
بر تخمين بار  (T)بررسی تأثير پارامتر محاسباتی زمان متمرکز 

فازی-رسوب با استفاده از تکنيک عصبی
1پوستریمعصومه فراستی, سيد مرتضی سيديان

615605
مقايسه تاثير جريان و شيب ساحل رودخانه بر سيستم ريشه درختان 

ساحلی

حسن , حبيب موسوی جهرمی, عليرضا حسينی

رحيمی
1پوستری

715720
ارائه ی روش جديدی از رونديابی ماسکينگام برای رودخانه  های 

چندشاخه ای
1پوستریحسين محمد ولی سامانی, نويد کريمی فرد

812109
عصبی به -استفاده از الگوريتم ژنتيک در سيستم های تطبيقی فازی

منظور برآورد رسوب در رودخانه
1پوستریتيمور بابايی نژاد



913044
اندرکنش بستر رسوبی غير چسبنده و جت مستغرق افقی تحت تاثير 

ارتفاع پاياب

علی حسين زاده , داود فرسادی زاده, نيما شهرکی

دلير
1پوستری

1013139
برآورد رسوب در طول مسير رودخانه مارون با استفاده از  شبکه 

های عصبی مصنوعی تکاملی
1پوستریمهدی نيکو, محمد نيکو

1113530
بررسی کارايی روش فالشينگ در کنترل رسوبات مخزن سد سفيد 

رود
1پوستریمحمدتقی ستاری, بابک قهرمانيان, سيد مهدی ثاقبيان

1213558
ارزيابی روشهای هيدرولوژيکی برآورد بارمعلق در رودخانه 

(رودخانه ی لوداب استان کهگيلويه و بويراحمد: مطالعه ی موردی)

, محمد صدقی اصل, محمد حسن زاده زردخونی

منصور پرويزی
1پوستری

1313564

مقايسه روابط پيشنهاد شده برای حداکثر عمق آبشستگی پايه های پل 

پل راه آهن تنگ : مطالعه موردی  )با استفاده از داده های صحرايی 

( بر روی رودخانه سزار 7

مجتبی , عبدالنبی عبده کاله چی, محمدعلی حيدری

سهيل غياثوند, صانعی
1پوستری

1413667
بررسی تغييرات مکانی فرسايش خاک و عوامل موثر بر آن با 

استفاده از روش های زمين آماری
1پوستریمريم رجبی, مريم زاهدی فر, سيد علی اکبر موسوی

1پوستریهايده حسن زادهرسوب شناسی و تعيين نوع بستر و نرخ بار کف در حوضه موالب1513676

1پوستریمهتاب احمديان, ليال ملکانی, محمد تقی اعلمی تخمين رسوبات معلق  اهرچای با استفاده از روش های فراکاوشی1613688

1713723
ارزيابی روشهای برون يابی برآورد بار رسوب معلق رودخانه ای 

(حوزه آبخيز حبله رود: مطالعه موردی)
1پوستریهدي سبهاني



1813731
 بررسی قانون جهانی ديوار تحت جريان يکنواخت و ذرات شن در 

بستر

منوچهر حيدر , حسين افضلی مهر, مريم مراديان

امين غريب زاده, پور
1پوستری

1913780
تخمين ريزمقياس بار رسوب معلق با استفاده از مدل گسسته سازی 

قطعی غيرخطی

, محمد علی قربانی, يوسف حسن زاده, پيمان يوسفی

محمد تقی اعلمی
1پوستری

2013786
بررسی الگوی تغييرات مکانی رسوب معلق سه ايستگاه حوزه آبخيز 

زاينده رود در فصل بهار

محبوبه کيانی , پري سعيدي, سيدحميدرضا صادقی

هرچگانی
1پوستری

2113817
استفاده از روش جهات مزدوج برای کمينه سازی رسوبگذاری در 

مخازن سدها
1پوستریحسين محمدولی سامانی, ابراهيم وليزادگان

2213876
بررسی آزمايشگاهی عوامل موثر در ايجاد و روند فرسايش درونی 

در کناره ی رودخانه ها

, محمد رضا مجدزاده طباطبايی, فرشته نوربخش

محمد حسين خرازی فرد
1پوستری

2313938
ارزيابی خطای روش های تجربی افزايش و کاهش سطح در مطالعه 

روند رسوب گذاری مخزن سد دز
1پوستریحبيب موسوی جهرمی, حسين صدقی, مريم اقدام

2413958
بررسی تاثير احداث آبشکن بر آبشستگی عمومی بازه ای از 

رودخانه زهره
1پوستریمهدی سيد حسينی, عباس ترابی زاده

2514018

 رسوبشويی با استفاده از ايجاد فرسايش پس رونده و ارايه مدل 

رسوبشويی - مطالعه موردی)رياضی برای رسوبات غيرچسبنده 

(مخزن سد تاريک

1پوستریحسن عبدی

2614042
ارزيابی و برآورد رسوب رودخانه قزل اوزن در محل سد استور با 

استفاده از سيستمهای هوشمند
1پوستریبهزاد روح پرور, کيومرث روشنگر



2714140

Investigation of Factors Affecting in Creating Soil 

Erosion and Sediment Production  Ivar 

Watershed

ميرمسعود خيرخواه , آرش ملکيان, حميد علی پور

سعيد قره چلو, زرکش
1پوستری

2814333

استفاده از مدل های استوکاستيک در مدل سازی و بررسی تغييرات 

مطالعه موردی حوضه )کل جامدات معلق و رسوب در رودخانه  

(آبريز ليقوان چای

1پوستریمجيد باقری, سيامک بوداقپور

2914388
 انتخاب تابع حمل رسوب مناسب و تعيين کالس فرسايش رودخانه 

(رودخانه نکارود: مطالعه موردی)های شهری 
1پوستریکاظم بهادرنژاد، مريم شهردمی،  خسرو حسينی

3014446
اولويت بندي سه فرمول انيشتين، بگنولد و توفالتي در رودخانه 

AHPبازفت با استفاده از 
1پوستریکريم سليمانی, نازيال صدائی

مقايسه چند روش رگرسيونی به منظور پيش بينی بار رسوب3114603
آرش , معصومه فراستی, سيد مرتضی سيديان

نادر برهمند, جاعل
1پوستری

3214713

تعيين مناسب ترين الگوريتم به منظور برآورد ميزان رسوب  با 

شبکه پيشخور پس انتشار خطا و شبکه )استفاده از شبکه عصبی 

fitting)(استان لرستان-رودخانه کاکارضا:مطالعه موردی)

1پوستریعلی طالبی, محسن يوسفی

3315010

Sedimentation process and their consequence 

on managing the operation and maintenance of 

hydraulic structures using SHARC model _ a 

case study of the Dez re-regulation Dam in Dezful

1پوستریعلی روحانی, نجف هدايت, رضا جعفری

3415246

برآورد و محاسبه بار رسوب معلق و بارکف به روش اندازه گيری 

مستقيم در ايستگاه رسوب سنجی کرخه حميديه و بدست آوردن 

مجموع و درصد آنها

1پوستریحسن آخوردزاده

3515266
ارزيابی روش های تجربی برآورد فرسايش حوضه رودخانه های 

پر رسوب

احسان , محسن محمودی وان عليا, رضا سلحشور

حسن اکبريان, ملك عباسلو
1پوستری



3615300
برآورد رسوبات ورودی به مخزن سد ايالم با استفاده از روشهای 

هيدرولوژيکی

روح اله , مصطفي نكوئيانفر, علی مکوندی

علی رضا رضانيا, هوشنگ حسوني زاده, مهربانی
1پوستری

3713571

مقايسه اثرشيب روی استهالک انرژی درجريان ريزشی 

FLOW-3Dسرريزپلکانی بااستفاده ازمدل عددی
3پوستریصباسوری، عباس منصوری

3813629
مقياس سازی زمانی بار رسوب معلق ¬های فراکاوشی در ريز¬مدل

رودخانه

محمدعلی قربانی، حسن احمدی، پيمان يوسفی، 

محسن پورشريفی
3پوستری

3913741

کاربرد شبکه های عصبی در پيش بينی آبدهی حوضه های فاقد آمار 

: مطالعه موردی)بر اساس داده های هيدرولوژی و هواشناسی 

(حوضه بوانات در استان فارس

عبدالعلی عادل - محمدرضا نيک منش- منامسعودی

پور
3پوستری

4013970
شبيه سازي عددي جريان متغير تدريجي با بهره گيري از توابع هم 

بسته ي پايه ي شعاعي

محمد جواد - محمد رضا هاشمي- سارا مشكسار

عابديني
3پوستری

4115326
شبيه سازی سه بعدی توزيع فشاروسرعت روی سرريزهای تاخيری 

Flow-3Dسيالبی بااستفاده ازمدل عددی 

محمد صادق رفيع وحيد،سيد حبيب موسوی 

جهرمی،محمد صادق جالل الدينی، فرهاد 

شيوا،سيدهومن حسينی

3پوستری

4230001
ارتقاءو بهينه سازی شبيه سازی بار رسوبی رودخانه قطور چای به 

کمک برنامه ريزی ژنتيک

محمد تقی اعلمی فاطمه وجودی - کيومرث روشنگر

داريوش حکيمی- مهربانی
3پوستری

4311983

Utilizing artificial neural network to measure 

stream flow in  flood plain (Case study: 

Sepidroud watershed)

3پوستریفريدون گودرزوندچگينی, علی رضا مردوخ پور

4413001
مطالعه )انتخاب مدل بهينه برآورد بار رسوبی معلق رودخانه

(رودخانه هراز، استان مازندران: موردی

, کريم سليمانی, حسين روشان, قربان وهاب زاده

سيد ابراهيم مرعشی
3پوستری



4513151
شبيه سازی سه بعدی الگوی جريان  و انتقال رسوبات در دو قوس   

MIKE3 درجه   با استفاده از مدل 180متناوب 
3پوستریعباسعلی قزل سوفلو, محسن مغربي

4613152
شبيه سازی سه بعدی الگوی جريان  و انتقال رسوبات حول آبشکن 

MIKE3نفوذ پذير در قوس تند  با استفاده از مدل 
3پوستریمحسن مغربي

4713520
  در تعيين حريم موردی رودخانه DLSRSتوسعه و کاربرد مدل

(استان ايالم-مطالعه موردی )ها، 
3پوستریشكور سلطاني, علي داننده مهر, ضياءالدين ايدی

4813544
پيش بينی بار معلق رودخانه با استفاده از مدل های سری زمانی و 

شبکه عصبی مصنوعی
3پوستریمحمد تقی دستورانی, فاطمه برزگری

4913545
بررسی تأثير حداکثر شدت بارش بر مقدار دبی پيک به کمک منحنی 

HEC-HMS و مدل IDFهای 

, ميالد نادری بنی, سيد سعيد اسالميان, رامين بهمنی

محمد اسماعيل ناصری عاشق آبادی, فرشاد فتحيان
3پوستری

3پوستریغالمحسين اکبری, پوريا ميرزازادهبهينه يابی پارامترهای مدل هيدرولوژيکی ماسکينگام5013552

5113647
-HECمقايسه ميزان سيالب در مقياس حوضه با استفاده از مدل 

HMS  و سامانه ی اطالعات جغرافيايی (GIS)
3پوستریسعيد شعبانلو, حيدر كشكولي, محمدرضا جهانبخش

مدل سازی احتماالتی دبی پايه به روش باکس جنکينز5213656
, ژيال مظاهری, مريم ذوالفقاری, مهدی تيموری

پرويز گرايی
3پوستری

5313662
شبيه سازی و پيش بينی جريان ورودی به سد علويان با استفاده از 

عصبی بهينه شده-سيستم تطبيق فازی
3پوستریفرهاد ميثاقي



5413670
ارزيابي مدل دوبعدي و تك بعدي انتقال رسوب رودخانه كارون 

(محدوده ايستگاه پمپاژ ويس- مطالعه موردي)
3پوستریسمانه, اصغر عزيزيان, اردشير آرين

5513709
شبيه سازی بهترين آرايش نصب صفحات ژئوتکستايل برای 

بازسازی و مسلح سازی دايک های رودخانه ای
3پوستریجواد احديان, الهام اکبری

5613719
تحليلی بر رونديابی جريان به کمک روش تقريب موج 

WetSpaدر مدل هيدرولوژيکی توزيعی مکانی  (ديفيوژن)پخشی
3پوستریآتنا کبير, مند عبدالرضا بهره, مريم آذين مهر

5713808
عمقی برای شبيه سازی جريان در -مدل عددی دوبعدی متوسط

مقاطع مرکب

محمد ذونعمت , محمد مهدي احمدي, سميه كريم پور

کرمانی
3پوستری

5813811
بررسي : بعدي جريان ناشي از شکست ناگهاني سد-شبيه سازي سه

اثر انقباض جانبي کانال پايين دست
3پوستریامير اظهری, محمد عليزاده

  در شبيه سازی رودخانهSWAT2009کاربرد مدل 5913840
مجيد , عبد الرسول تلوری, آرش باستانی اله آبادی

حسينی
3پوستری

6013842
بررسی آزمايشگاهی تاثير دبی، نوع و فاصله نسبی آبشکن ها در 

رفتار بستر متحرک فلوم بتنی

سعيده امينی , ابراهيم شهبازی رز, کمال امينی سوال

سحر امينی سوال, الهام رحيم پور, سوال
3پوستری

3پوستریسميه خالقی, ليال ملکانی, محمد علی قربانینگرش اتومای سلولی در تخمين و پهنه بندی سيالب  در رودخانه ها6113853

6213872

مطالعه عددی تأثير شيب طولی کانال بر الگوی رسوبگذاری و 

 درجه توسط مدل سه 70فرسايش در يک کانال سينوسی با انحنای 

SSIIMبعدی 

3پوستریايوب خسروی, حسين منتصری



6313917
شبيه سازی اثر قطر شبکه های عرضی و شيب آبراهه بر ميزان 

FLOW3Dتخليه آبگير کفی با استفاده از مدل  

امير , عليرضا مسجدی, مهرداد ضميری عادل کار

عباس کمان بدست
3پوستری

6413923
شبيه سازي عددي الگوي جريان حول آبگير جانبي در کانال قوسي 

SSIIM2با استفاده از نرم افزار 
3پوستریحسين آسيائي, حسين منتصری

3پوستریامين حاجی احمدی, مهدی اژدری مقدمHEC-RASبررسی پهنه بندی سيالب رودخانه تلنگ با مدل 6513937

جريان شکست سد بر روی بستر فرسايش پذير، مطالعه آزمايشگاهی6613949
سيد تقی , مسعود منتظری نمين, فرهاد بهمن پوری

اميد نايينی
3پوستری

6713951
در برآورد GSTARS 3وSRH-1Dمقايسه نرم افزارهای

رسوبگذاری در رودخانه کرخه

, محمد عزيزی پور, محسن حداديان نژاد يوسفی

lplnمحموديا 
3پوستری

6813954

بررسی تاثير سازه پل و عمليات ساماندهی رودخانه در پارامترهای 

مطالعه ) MIKE11هيدروليکی جريان به کمک مدل هيدروديناميک 

(زرينه رود: موردی

ميرعلي ,بهزاد حصاری,  , مرتضی صمديان

محمد تقی اعلمی, محمدي
3پوستری

6913984
مطالعه ) HEC- RASپهنه بندی سيالب با استفاده از مدل  

(نکارود: موردی
3پوستریکاکا شاهدی, کريم سليمانی, پيام ابراهيمی

7013999

تعيين بازه های فرسايشی  و رسوبگذاری در رودخانه کاکا شرف 

-GSTARS2.1     ,      HEC مدلهای رياضی  خرم آباد با استفاده از 

RAS

3پوستریهومن حاجی کندی, فاطمه معظمی گودرزی

7114049

رونديابی دبی اوج سيالب در امتداد طولی رودخانه کرخه با استفاده 

از مدل رگرسيونی و تعيين توزيع آماری مناسب برای ايستگاه های 

هيدرومتری جلوگير،  پای پل، عبداخان، حميديه، هوفل و نيسان

3پوستریزهرا عصاره, كاظم حمادي



7214099
پيش بيني دبي ماهانه و ساالنه رودخانه جراحي با استفاده از مدل 

استوکستيک
3پوستریمريم کيانی, صمد امامقلی زاذه, ابراهيم نوحانی

 تغييرات آبدهي ورودي به سد ارس در اثر تغيير اقليم7313462
مريم حافظ پرست، سلمان شريف آذري، شهاب 

عراقي نژاد
5پوستری

7413005

Application of GIS in Optimization of water 

conveyance channel route (Case study Artificial 

Recharge Project of CHIKHAB River, Ilam, IRAN)

9پوسترینصراهلل جواهري, مهدي حبيبي, سيداحمد حسيني

7513473
استفاده از تکنيک پردازش تصوير جهت استخراج منحنی دانه بندی 

مصالح سطحی بستر رودخانه
10پوستریاردشير آرين, فرشيد مرشدی, اصغر عزيزيان

7613476
The Relationship between Drought Indices and 

Changes in Groundwater Level in Sari, Iran
5پوستریعليرضا کاوه, ميالد فروزانفر, پوريا خرازی

7713607
 زيرحوضه کارون به کمک شاخص SAFاستخراج منحنی های 

SPI در محيط GIS
9پوستریمجيد دهقانی, بهرام ثقفيان, مريم کفايتی

7813645
تعيين هيدروگراف لحظه ای مادکالرک  با استفاده از سامانه ی 

مطالعه موردی حوضه تمر  (GIS)اطالعات جغرافيايی  
9پوستریسعيد شعبانلو, حيدر كشكولي, محمدرضا جهانبخش

7913699
 در پهنه بندی سيالب و تعيين حد حريم بستر رودخانه GISکاربرد 

گاماسياب

احمد دماوندي , ناصر رفيقي اسكويي, مسعود سعيدي

نژاد منفرد
9پوستری

8013795
: مطالعه موردی)ثبت اطالعات رودخانه در بازديدهای صحرايی 

(مطالعات جامع مهندسی رودخانه های شرق مازندران
9پوستریمحمد باقر نحوي, حسين فيضي



8113990

بررسی اثرات تغيير اقليم بر روی فرسايش پذيری حوضه های 

مطالعه موردی ايستگاههای سينوپتيک وکليماتولوژی غرب )آبخيز 

(درياچه اروميه 

5پوستریذبيح اهلل خانی تمليه

8214189

  استخراج خصوصيات  فيزيوگرافی حوضه های آبريز و شبکه 

حوضه آبريز  : مطالعه موردی) GISهای آبراهه با استفاده از 

(درياچه اروميه

ذبيح اهلل خانی تمليه،  شهين احمی زاده ،معصومه 

جوانمرد  ،  مجيد منتصری
9پوستری

5پوستریحامدرضا صالحان, وحيد حاجی باقرانتغيير اقليم، کاهش بارندگی و اثر آن بر رودخانه  ها در شهر مشهد8314246

8414412
روز در برآورد ذوب برف در مناطق – بررسی کارائی مدل درجه 

نيمه خشک
5پوستریسيد علی طباطبايی, علی فتح زاده, ناهيد جسری

8514674

The Comparison of Classical Statistics and Geo-

statistics Methods in Estimating the Hydrograph 

of Ground water 

9پوستریسميه آقايی, فريدون رادمنش, ياور صالحی

8614710
بررسی رابطه بين خشکسالی اقليمی و خشکسالی هيدرولوژيکی 

(استان لرستان- دشت الشتر: مطالعه موردی)(منابع آب زيرزمينی)
5پوستریعلی طالبی, ربابه پورشرعياتی, محسن يوسفی

45-88بررسي خشکسالی هواشناسی در استان خوزستان درسالهای 8714711
غالمحسين حالجی نژادموگهی، کاظم حمادی، 

بهروزدهانزاده، شكراله حاجيوند
5پوستری

8813978
ضرورت کاربرد مهندسی ارزش در سازه های هيدروليکی و 

مهندسی رودخانه
9پوستریهوشنگ حسونی زاده, ايمان شب زنده دار

8915189
ارزيابی ميزان کارايي روش شبکه عصبي مصنوعي در برآورد بار 

(ايستگاه سيالخور در استان لرستان: مطالعه موردي )رسوبي معلق 

آرش , اکرم السادات اندرامی, سياوش کيارش

محمد مهدوی, ملکيان
10پوستری



9015219
 بررسی خشکسالی های هيدرولوژيکی رودخانه کرخه درسالهای 

88-34

غالمحسين حالجی نژادموگهی، کاظم حمادی ، 

بهروزدهانزاده ، شكراله حاجيوند
5پوستری

9115291

 در HEC-RASپهنه بندی سيالب با استفاده از مدل هيدروليکی 

رودخانه : مطالعه موردی) GISمحيط سامانه اطالعات جغرافيايی 

(چهاردانگه

9پوستریمجيد شيدائيان, آرمان شعبانی, رامين فضل اولی

طراحی سنسور سرعت و ناخالصی جريان آب9215361
بهاره برومند , مسعود محبوبيان, امير هاشم پوريان

نسب
10پوستری

9315372
 Arc Hydroترسيم خودکار حوزه آبخيز رود زرد با مدل داده ای  

Model Builderدر جعبه ابزار گرافيکی 

غالمعباس , منوچهر گرجی, محمد رضا انصاری

كاظم حمادي, صياد
9پوستری

9415410
ارزيابی خسارات سيالب رودخانه دويرج با استفاده از تلفيق مدل 

های هيدروليکی و سيستم های اطالعات جغرافيايی

حجت اله , hadi moazed, علی محمد مرادخانی

اروانه
9پوستری

9515436
تحليل روند منابع آب های سطحی در حوضه کرخه در محدوده 

استان کرمانشاه
5پوستریمحمود رنجبران معز, صفر معروفی

9615526

Evolutionary Neural Networks Water Balance 

Model for Estimating Monthly Basin Discharges 

in Urmia Lake basin, Iran

ساره شمشيری , ليال ايمن, عليرضا برهانی داريان

سيما اسدزاده, ميالنی
5پوستری

9715562
ارزيابی تغييرات دبی رودخانه جراحی   با استفاده از آزمون های 

ناپارامتری و پارامتری
7پوستریهوشنگ حسوني زاده, عبدالرحيم اميريان

9815571

پهنه بندي سيالب و شبيه سازي هيدروليکي رودخانه با استفاده از 

مطالعه ) GIS  و سامانه اطالعات جغرافياييHEC RASمدل

(رودخانه داغيان: موردي 

9پوستریمهدی بروخيان, فرزانه داروغه



9915607
مستطيلی به نام - معرفی نوع جديدی از سرريزهای مرکب مثلثی

سرريز کنگره ای قائم

, ياسر يکانی مطلق, مهدی حسن زاده, مهدی غفاری

مسعود عيوضی حسن آبادی
10پوستری

GISتعيين حد حريم رودخانه بشار با استفاده از 10015609
مرضيه , بهروز دهان زاده, بابک کيانی سروک

کيانی
9پوستری

10115647
ارزيابی کارايی الگوريتم های رونديابی جريان با استفاده از شاخص 

SCA
9پوستریعليرضا شکوهی, محسن گورانی, پوريا غالمی

10214361
 با 3تخمين زمانی و مکانی بارش در رودخانه های آبريزکارون

GISاستفاده از 
9پوستریپريسا اعتضادی, محسن حسين زاده, اشرف مکوندی

10315655

بررسي تغييرات زماني وسعت تاالب ها با استفاده از تكنيك هاي 

تاالب اميركاليه استان : ، مطالعه مورديGISسنجش از دور و 

گيالن

مجيد وظيفه , مهدی اسمعيلی ورکی, امير شهرياري

افشين يگانه فر, دوست
9پوستری

10415677
مطالعه تغييرات هيدرولوژيکی حوضه های آبريز با سنجش از دور 

GISو

مهدی , ابوالفضل اکبرپور, مصطفی يعقوب زاده

مهديه حبيبی نژاد, رضا توکلی, جهانگير
9پوستری

10515719
بررسی تغييرات احتمالی بارش ساالنه و ارتباط آن   با پديده تغيير 

اقليم در استان خوزستان
5پوستریهوشنگ حسوني زاده, كاظم حمادي, ليال نوذريان

10615812
 (LID)بررسی اندرکنش رودخانه و روش های توسعه کم اثر

درمحدوده حوزه شهری رودخانه کن

 رضا كاويانپور، احسان دوزالی، ابوالفضل مقيمی، 

مجيد جاللوندی
5پوستری

10715163
مطالعه موردی "ارزيابی داده های هواشناسی با ايستگاه خودکار 

"ايستگاه چشمه لنگان

 بنکدارپور اميرحسين ، حسونی زاده هوشنگ ،

قربانی زاده خرازی حسين
10پوستری



10815733
حوزه آب : مطالعه موردی)آناليز داده های آماری هيدرولوژيکی 

(خيز شمال خوزستان

منصور پاک منش، هوشنگ حسونی زاده
 

، احسان 

دريکوند
 

، محسن سليمانی بابرصاد، مهدی وفايی کيا
5پوستری

10915305
ارزيابي تغيير اقليم با استفاده از عنصر بارش بر وضعيت آب هاي سطحي دشت 

دالون- ميداود
5پوستریکورش چمبري، جعفر مرشدي ، فريده عظيمي

11013690
مطالعه  )ارزيابی اثرات محيط زيستی برداشت مصالح رودخانه ای

(رودخانه حبله رود در استان سمنان: موردی

منصوره مهدوی
 

، بهرام ملک محمدی، فرزام 

پوراصغر سنگاچين، محمد راستين، معصومه 

احمدی پری

7پوستری

11115310
بررسی کيفيت منابع آب سطحی از ديدگاه شرب، کشاورزی و 

صنعتی
-محمد جودکی علی گرجی زاده- حسين طاعتی زاده

 

بهمن گشتاسب
7پوستری

11215347
بررسی پارامترهای کيفيت آب رودخانه ی قره سو  در شهر 

کرمانشاه

هيرش مسعودنيا، افشين اقبال زاده، علی اکبر زينتی 

زاده، مرتضی افتخاری و ميترا جوان
7پوستری

11315779
پاكسازي آلودگي نفتي ازسطح آب مخازن سدها با استفاده از باگاس 

فراوري شده
7پوستریرحيم آورند- شيرين عليپورتراب

11419326
بررسی تاثير مخزن سد بر کيفيت آب رودخانه با استفاده از شاخص 

OWQIکيفی 

رضا نيک روان، عبدالرحيم هوشمند  ، هادی 

معاضد
7پوستری

7پوستریمهدي ياسي, سارا شاعري كريميسهم جريان زيست محيطی درياچه اروميه از رودخانه شهرچای11513208

11613429
بررسی غلظت برخی از فلزات سنگين درآب و رسوب رودخانه 

تمبی قبل وبعد از ورود فاضالب به آن

اکبر حسن , سعيد شنبه زاده, مرضيه وحيددستجردی

طوبی کيانی زاده, زاده
7پوستری



11713505
بررسی اثرات زيست محيطی وقوع سيالب با استفاده از روش پهنه 

(مطالعه موردی رودخانه و حوضه آبريز هليل رود )بندی سيالب 
7پوستریمجيد باقری, سيامک بوداقپور

11813536
مروری بر وتلندهای مصنوعی وحذف آلودگی پساب ها در آن 

بااستفاده ازگياه وتيور
7پوستریصائب خوش نواز, هادي معاضد

11913602
بررسی ميزان شوری رودخانه کارون ناشی از ورود پسابهای 

کشاورزی و صنعتی در استان خوزستان در چند سال اخير

نادر حسينی ,  هوشنگ حسوني زاده, سهيال حسنيان

زارع
7پوستری

بررسی جريان زيست محيطی رودخانه ی بشار12013632
محمد , منصور پرويزی, سيد جمال پورصالحان

صدقی اصل
7پوستری

12113669Evaluation of water quality in the Kashkan River7پوستریاباذر مصطفائی

12213698
تعيين منشأ و ميزان آلودگيهای طبيعی در رودخانه زهره ناشی از 

رفتار متقابل با تشکيالت زمين شناسی
7پوستریشهرام کرمی

12313776

A Development and Validation Process for 

Evaluation Potential to Pollution in Astaneh-

Kouchesfan Plain, Sepidroud Basin North of Iran

Masoud Saatsaz, Wan AZMIN 

Suliman, Shaharin Ibrahim, کورش 

محمدی

7پوستری

7پوستریتوحيد برزگر, رامين رستمیارزيابی کيفی آب رودخانه زرينه رود برای مصارف کشاورزی12413793

12513796
 بررسی تأثير نسبت بازشدگی کانال به نحـوه انتـشار آلودگی حاصل 

از آلوده ساز نقطه ای

سيد فضل الّله , امير عباس عابدينی, محمد مددی يان

ساغروانی
7پوستری



12613918
شبيه سازی انتقال و نگهداشت آاليند های ميکروبی به آب های 

زيرزمينی

علی , احمد فرخيان فيروزی, مولود عاليپور شهنی

سّيده معصومه حسينی , حسين معتمدی, کرايی

گوشکی

7پوستری

رواناب های شهری با استفاده از  بتن متخلخلCODکاهش  12713966

بهروز , جهانگير عابدی کوپايی, سهيال سقائيان نژاد

سيد حسين , کياچهر بهفرنيا, مصطفی زاده فرد

سقائيان نژاد

7پوستری

12813995

مشهد و  (اولنگ  )ارزيابی عملکرد تصفيه خانه فاضالب شرق 

بررسی پساب خروجی جهت تخليه به رودخانه کشف رود و استفاده 

در کشاورزی

hadi moazed, احسان, ايمان شب زنده دار  

دريکوند
7پوستری

12914115
بررسی ميزان خورندگی و رسوب گذاری آب رودخانه تجن در بازه 

ريگ چشمه-علی آباد

سيامک فرخ , علی محمد آخوندعلی, شهاب مرادی

سيدمحمدحسين قطبی, زاده
7پوستری

بررسی توان خود پااليی رودخانه بشار13014193
hadi moazed, محمد احمدی, مصطفی مرادزاده  

عسکر ناصری دولت آباد, جهان آباد
7پوستری

13114287
استفاده از مدل هيدروديناميک دوبعدی برای تخصيص جريان زيست 

محيطی در رودخانه ها
7پوستریعليرضا شکوهی, سعيد نيک قلب

13214304
بررسی ميزان خورندگی و رسوب گذاری آب رودخانه گرگر 

درايستگاه هيدرومتری شوشتر
7پوستریسيروس جعفری, بهروز دهان زاده, مهدی 

13314513

Multivariate Statistical Techniques for the 

Evaluation of Spatial and Temporal Variations in 

Groundwater Quality of Astaneh-Kouchesfan 

Plain, Sefīd-Rūd  Basin, North of Iran

Masoud Saatsaz, Wan Nor Azmin 

Bin Suliman, Shaharin Ibrahim and 

Koroush Mohammadi

7پوستری

13414691
بررسی تغييرات و پهنه بندی کيفی منابع آب سطحی تهران از سر 

NSFWQIشاخه ها تا انتهای حوضه با استفاده از شاخص 
7پوستریسونا آذرنشان, بهمن يارقلي



13514796
 بررسی آلودگی رودخانه شاوور از لحاظ ميزان بقايای نفتی پس از 

آلودگی نفتی قلعه نار

بهارک شهنی , مهران افخمی, نرگس قاضی زاده

شکوه ده کردی, زاده
7پوستری

13614808
           ارزيابی کيفيت آب رودخانه گرگر در ايستگاههای چم کنار 

NSFWQIو بند قير با استفاده از شاخص 
7پوستریحسن آخوردزاده

13714816
بررسی تغييرات رژيم کيفی تاالب شادگان بر اثر آالينده های 

90 تا شهريور 89ورودی به آن در بازه زمانی مهر 

نازنين , الهام اسدآبادی, ليال صادقی, مهران افخمی

مريم محمدی بهبهانی, جامعي
7پوستری

13814818
بررسی روند تغييرات وضعيت کيفی تاالب بامدژ در بازه زمانی 

90 تا شهريور 89مهر 

مريم , نازنين جامعي, ليال صادقی, الهام اسدآبادی

محمدی بهبهانی
7پوستری

بررسی جغرافيای آلودگی رودخانه کرخه در بازه پای پل تا هويزه13914826
نرگس قاضی , مهران افخمی, بهارک شهنی زاده

شکوه ده کردی, زاده
7پوستری

14014833
رده بندی وسنجش شاخص کيفيت آب تاالب انسان ساخت ناصری 

NSFWQIخرمشهربااستفاده ازشاخص 

ليال , سيدمحمدباقر نبوی, عبدالرضا حرف شنو

ابراهيمی قوام آبادی
7پوستری

14115154
امکان سنجی استفاده از آب رودخانه خرم آباد جهت آبياری قطره ای 

با استفاده از شاخص های ويل کاکس، النژلير و رايزنر
7پوستریمجتبی رفيعی, هادي معاضد, زينب ميخک بيرانوند

14215209
بررسی آلودگی های نفتی در رودخانه اعال و تلخاب شهرستان 

رامهرمز

نادر    ,  هوشنگ حسوني زاده, پری براتی گندمکار

نغمه سعادتی, حسينی زارع
7پوستری

14315239
ارزيابی کيفی رودخانه دز با استفاده از شاخص های تنوع زيستی 

(بازه سد دز تا بند قير)ماکروبنتوز ها 

, مريم محمدی روزبهانی, نسرين روغنی زاده گان

سيمين دهقان مديسه
7پوستری



14415333

طبقه بندی کيفی آب رودخانه قره سو برای مصارف مختلف در سال 

 و AqQAهای خشک و تر با استفاده از نرم افزارهای 

Chemistry

علی , محمد داداشی, فريبا خدابخشی, جابر سلطانی

فتاحی
7پوستری

7پوستریمحمد حسين اميد, کيومرث ابراهيمی, امير انصاریرودخانه پسيخان- بررسی تاثير آالينده ها بر تغييرات اکسيژن محلول14515365

بررسي جريان هاي حاوي رسوب در كانالهاي روباز14613468
مهدی مقسمی، محمود شفاعی بجستان،راضيه 

ندا مشرقی- موحدی 
6پوستری

14713847
تهيه نقشه ريسک سيالب با استفاده از مدل هيدروليکی  و اطالعات 

«مخروط افکنه فريزی»زمين ريخت شناسی مطالعه موردی 

- حسين انصاری - کامران داوری - زينب مالئی

حميد مقيم زاده- عليرضا فريد حسينی
6پوستری

14813884
ارزيابی وبررسی تحليل پخش سيالب در پهنه سيالبگير به کمک 

مالثانی ،رودخانه کارون- ، بازه اهوازHEC-RASنرم افزار  
6پوستریزينب فعال-بابک تقديسی- مرتضی عبيداوی

14930025
Discharge estimation using Tsallis entropy 

concept

marjan Moazamnia- Hossein 

Bonakdari
6پوستری

15013036
محاسبه ضرايب ماسکينگام حوضه جهت رونديابی سيالب خروجی 

از سد کرخه تا ايستگاه هيدرومتری حميديه

بابک شهنی , مژده مرادی, مهرنوش شهنی دارابی

منصور زيبايی, دارابی
6پوستری

15113526
مطالعه )اشل  - ارزيابی روش های هيدروليکی تعيين منحنی دبی

(رودخانه صفارود: موردی
6پوستریمحمدرضا بهروزنيا, مرضيه آغاز, اصغر عزيزيان

15213771
تحليل ايستايی و بررسی ماهيت جريان رودخانه در مقياس های 

(رودخانه باراندوزچای: مطالعه موردی)زمانی مختلف 

سينا , هيراد عبقری, فرشاد احمدی, كيوان خليلي

بشارت
6پوستری



6پوستریمريم حيدري, سيده فريده نوريمقايسه روشهای تلفات در برآورد هيدروگراف سيل15313784

15413888
ارزيابي خصوصيات جريان در تنداب سد گتوند عليا به روش 

ديناميك سياالت محاسباتي

امير عباس کمان , محمد حسين عرفانيان آزموده

بدست
6پوستری

15513953
 کنترل سيالب رودخانه نکارود با استفاده از روش تلفيقی و برآورد 

هزينه اجرای آن
6پوستریکاظم بهادرنژاد

15613961
تعيين تحليلی روابط هندسه هيدروليکی موضعی و مقايسه نتايج آن با 

های فصلی¬روش تجربی در رودخانه

حسين , محمدرضا مجدزاده طباطبايی, احسان کرابی

قريشی نجف آبادی
6پوستری

15714039
تعيين تراز سطح آب در دوره بازگشت های مختلف با تغييرات 

ضريب زبری در بخشی از رودخانه گرگانرود
6پوستریمند عبدالرضا بهره, زهرا پريسای

15814047

پيش بينی جريان ورودی به سدهای بزرگ مخزنی کرخه و مارون 

اتمسفری  با روش - براساس سيگنال های بزرگ مقياس اقيانوسی

فصلی غيرپارامتری

6پوستریزهرا عصاره, سروش اله دين

15914107
بررسی تأثير پل ها بر پارامترهای هيدروليکی رودخانه کارون در 

HEC-RAS4محدوده ی شهر اهواز با استفاده از مدل رياضی 
6پوستریآرش اديب, رقيه يوسفی

16014463

 شکل معکوس و تاثير آن Tطراحی ديوار سيل بند وزنی و طرهای 

رودخانه نکارود : مطالعه موردی)بر هيدروليک جريان و رسوب 

(در استان مازندران

6پوستریکاظم بهادرنژاد، مريم شهردمی، خسروحسينی

16114547

پهنه بندی سيالب و تعيين محدوده های مستعد فرسايش در بازه ای 

 و HEC-RASاز رودخانه ديسام با استفاده از مدل هيدروليکی 

GIS

علی رضا , مهدی اسمعيلی ورکی, مينا سيفی زاده

فرومند
6پوستری



16214779

بررسی تاثير هاردپوينت بر پارامترهای هيدروليکی رودخانه با مدل 

CCHE-2D مطالعه موردی رودخانه دز در محدوده سايت کاغذ 

سازی پارس

6پوستریساغر بهرامی, ايمان موزرم نيا

16314835
بررسی کاربرد الگوريتم ژنتيک در بهينه سازی پارامترهای مدل 

ماسکينگام در رودخانه زرينه رود
6پوستریجليل مباركي, فرهاد يزدان دوست

16414850
بررسی کاربرد فرمولهای هيدروليکی کانالها و مقايسه آنها با 

سيستمهای اندازه گيری آبی
6پوستریمحمدعلي ميري, محمد الماسی, محمود تواليی نژاد

16514868
رابط سيالبهای حداکثر لحظه ای و متوسط روزانه در حوزه های 

آبخيز کوچک و بزرگ
6پوستریفتح اله دهکردی, محمد الماسی, محمود تواليی نژاد

16614933
اثر پوشش حوضه و پراکندگی آن در تخمين دبی پيک سيالب  با 

(مطالعه موردی حوضه آبريز اسالمشهر) WMSاستفاده از مدل 

نادر , محمد محمدی هاشمی, محمود ذاکری نيری

نادری
6پوستری

6پوستریحسين ملکی نژاد، مصطفی هالکويی، جالل آرخیتحليل روند تغييرات دبی در رودخانه های حوضه سد گلستان16715179

16815257
بررسی ميدان سرعت در مدل يک پيچان رود سينوسی با بستر 

متحرک
6پوستریمجيد جابرزاده, جالل عطاری, سياوش فصيحی

16915342
طرح الگويي ساماندهي خشكه رودها به منظور كنترل 

(آهودره شهرستان خمين- مطالعه موردي) سيالب
6پوستریعلی اکبر داودی راد, نادر قلي ابراهيمي

17015354
رودخانه : مطالعه موردی)برآورد دبی شکل دهنده بستر رودخانه  

(زشک و فريزی استان خراسان رضوی
6پوستریکاظم اسماعيلی, فرزاد ارجمندی کيا



17115542
مديريت سيالب و برآورد خسارت مالی در رودخانه های مخروط 

افکنه ای

محمدرضا کاويانپور اصفهانی، پروانه نيکرو، محمد 

علی پورحسن
6پوستری

17213711
حل اختالف در مديريت انتقال بين حوضه ای آب با استفاده از 

تئوری بازی ها
11پوستریسعيد علی محمدی, فاطمه غالمی مهياری

17313721

برآورد حداقل هزينه های اجرايی راه کارهای مهار سيالب با 

رودخانه دره : مطالعه موردی)کاربرد رهيافت ارزيابی اقتصادی 

(رود

11پوستریسهيل رضائي

17414315
بهره گيری از تئوری صف در تخمين طول صف در حمل و نقل 

خليج فارس- آبراه دريای خزر
11پوستریمحمدجواد خانجانی, مهدی نژادنادری

17514838
اثرات منفی انتقال آب بين حوضه ای بر عملکرد سازه های آبگير و 

نياز زيست محيطی
11پوستریكاظم حمادي, سمانه عبدويس, حميد زرگاني

17615207
اجتماعی طرح تعيين حريم و بستر رودخانه ی -بررسی اقتصادی

سيمره

محسن , كوروش قادري, آناهيتا زلقي, مسعود فراتي

نامدار
11پوستری

11پوستریايمان موزرم نيا, سيد ابراهيم حسينيروش تعيين حد بستر تاالبها17715573

17815639
ارزيابی فنی طرحهای ساماندهی اضطراری اجرا شده بر روی 

آذرباييجان شرقی رودخانه های استان 
11پوستریظفر مطلبی, بهزاد عزيزپناه

11پوستریجواد ميبدي, غزال جعفري, سحر نوروزيبررسی چالشهای حقوقی برداشت شن و ماسه رودخانه ای17915714



11پوستریشيما رشيدي, حميد رشيديمبانی حقوقی مقابله با ريز گردها18015710

18114119
 درجه ومقايسه آن با نتايج 90مدلسازی عددی الگوی جريان درقوس 

آزمايشگاهی

مجتبی , احمد احمدی, سيد فضل الّله ساغروانی

عامری
3پوستری

3پوستریمريم حيدري, سيده فريده نوريWMSآناليز حساسيت دبی پيک هيدروگراف سيل با استفاده از 18214371

18314402
شبيه سازی جريان بر روی سرريز لبه پهن مستطيلی با وجوه شيب 

دار باال دست و پايين دست با مدل فلوئنت

, نسرين حسن پور, اکرم عباسپور, ميالد عبداله پور

فرزين سلماسی
3پوستری

18414427

تحليل پايداری شيروانی سد های سنگريزه ای با هسته ی آسفالتی به 

مطالعه ی )PLAXISروش المان محدود با استفاده از نرم افزار 

(موردی سد ميجران، مازندران

مير خالق , سيد حسن گلمايی, صابر جهانی بهنميری

ضياء تبار احمدی
3پوستری

18514496
بررسی تأثير الگوی زمانی بارندگی بر تخمين دبی پيک با استفاده 

(حوضه رودزرد: مطالعه موردی)  HEC-HMSمدل 

, مصطفی خورسندی, فريدون رادمنش, رامين بهمنی

امير پورحقي
3پوستری

18614633
در بررسی نوسانات تراز آب درياچه ANN و  SVMمقايسه مدل 

اروميه

مجتبي نوري، مريم خليل زاده پشتگل، کامران 

زينال زاده ، حسين صدقی
3پوستری

18714671

Determining the optimized capacity of dam 

reservoir by considering certain reliability for 

downstream demand supply using linear 

programming the IDE lingo11 (case study of 

3پوستریفريدون رادمنش, آرش اديب, ياور صالحی

18814802
شبيه سازی عددی ساختار جريان بر روی يک سرريز لبه تخت در 

FLUENT درجه با نرم افزار 90يک پيچ 
3پوستریمهدي ياسي, احمد اياسه



18914962
 در بررسی تاثير آستانه بر CCHE2Dاستفاده از مدل  عددی 

رسوب ورودی به کانال آبگير با زوايای مختلف آبگيری
3پوستریآيدا مکوندی ، عبدالرسول تلوری ، محمود مشعل

19015026
بررسی خطوط جريان ناشی از آبشستگی حول پايه پل با استفاده از 

SSIIMمدل عددی 
3پوستریمهدی مفتاح هلقی, فاطمه حاجبی

19115060
مدلسازی سيالب ناشی از سيکلون حاره ای گونو و شناسايی مناطق 

آسيب پذير در محدوده دشت دشتياری شهرستان چابهار

, حسين علی واعظی پور, حسين هالالت ناصريان

هوشنگ غالمي, محمد عامل صادقی
3پوستری

19215152
بررسی مدلهای آشفتگی جهت حل عددی جريان های غليظ با استفاده 

Fluentاز نرم افزار 

, سيد امين اصغری پری, روح اله آتش پنجه

سيد محسن سجادی, سيروس ارشادی
3پوستری

3پوستریرامين فضل اولی, محمد ميرناصریGIS و HEC-RASپهنه بندی سيالب با تلفيق نرم افزارهای 19315164

19415200
رونديابی هيدرولوژيکی سيل در رودخانه های چند شاخه ای به 

روش ماسکينگام خطی با بهينه يابی توسط الگوريتم ژنتيک

محسن , شقايق فرهادی, حسين محمد ولی سامانی

منادی
3پوستری

19515252

شبيه سازی و پيش بينی پارامترهای کيفی آب با استفاده از شبکه 

مطالعه )عصبی و رگرسيون آماری -عصبی مصنوعی، روش فازی

(موردی رودخانه کارون، استان خوزستان

3پوستریمنا گالبي, بهنام كرمي چنسي نژاد

19615304

بررسی الگوی جريان و پارامتر های هيدروليکی آبشکنهای احداثی 

 ساله با استفاده از مدل رياضی 25رودخانه شطيط در سيالب 

cche2d (مطالعه موردی محدوده چاههای فلمن شوشتر)

جواد -محمود شفاعي بجستان-محمد مرشدبهبهانی

احديان
3پوستری

19715319
شبيه سازی بازه  رودخانه کارون در پايين دست شهر اهواز  توسط 

SMSنرم افزار 
3پوستریمحمود شفاعي بجستان, شهاب يگانه



19815400
Simulation of flow in river networks and 

comparison with Mike 11 software 
3پوستریآرش نيرومندی, اصغر بهلولی, مسعود منتظری نمين

19915432
 در شبيه سازی پرش k-εبررسی کارايی مدل های آشفتگی 

هيدروليکی در مقطع مستطيلی واگرا

مهدی , داود فرسادی زاده, فرزانه صاحبی وايقان

اکرم عباسپور, اسمعيلی ورکی
3پوستری

20015435
ارزيابی ذرات و بررسی رسوب ورودی به مخزن سد گتوند عليا با 

CCHE2Dاستفاده از نرم افزار   

جواد , سعيد حاجی علی گل, محمدرضا فرشادی

محمدجوادنصراصفهاني,احديان
3پوستری

20115445

پهنه بندی خطر سيل با استفاده از مدل هيدروليکی تحليل رودخانه 

(HEC–RAS)  و سامانه اطالعات جغرافيايی(GIS) ( مطالعه

(استان يزد- حوزه آبخيز منشاد: موردی

محمد حسن , علی اکبر جمالی, نجمه شيخ عليشاهی

زاده
3پوستری

20215446
بررسی اثر تغيير دبی جريان بر آبشستگی پايه پل با استفاده از مدل 

HEC-RASرياضی 
3پوستریاميرعباس کمان بدست, علی قهرمانی

20315470
مروری بر تأثير اقدامات آبخيزداری برکاهش سيل خيزی حوزه 

HEC-HMSآبخيز باکمک مدل 

محمد , علی اکبر جمالی, نجمه دهقانی فيروزآبادی

حسن زاده
3پوستری

20415481
بررسی عملکرد سازه های حوزه آبخيز طزرجان استان يزد با 

HEC-HMSاستفاده از مدل 

محمد , علی اکبر جمالی, نجمه دهقانی فيروزآبادی

حسن زاده
3پوستری

20515555
بررسی عددی تاثير شعاع انحنای کانال بر الگوی جريان در قوس 

 درجه90
3پوستریامين جوادی, علی اکبر اختری, آزاده غالمی

20615572
امکان سنجی قابليت مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پيش بينی 

WQIکيفيت آب رودخانه ها براساس شاخص 
3پوستریآزاده غالمی, گاگيک بدليانس قلی کندی, امين جوادی



20715588

مروری بر مدلهای فرسايش و انتقال رسوب با تاکيد بر مدلسازی 

فرسايش زير حوضه بهشت آباد کارون شمالی با استفاده از مدل 

SWAT

سيد سعيد , رخساره رستميان, معصومه فخری

محمد رضا فرزانه, ايمان فاضلی, اسالميان
3پوستری

20815591

تعيين پارامترهای هيدروليکی جريان در کانال های ذوزنقه ای با 

بستر متحرک به روش مدل سازی ديناميک سياالت محاسباتی 

(CFD)

3پوستریمير علی محمدی, امير بهرامی فر, سجاد جاويد

20915611
 تحليل بدنه سد دوقوسی بتنی بختياری توسط کدنويسی المان محدود 

سه بعدی
3پوستریاميد بختياری نژاد, مريم محمدی نژاد

21015630
تعيين اولويت تاثير سطوح بر سيلخيزی، فرسايش و رسوب درحوزه 

آبريز
3پوستریحسين صدقی, پوريا غالمی, محسن گورانی

21115644
 ANN-GAرواناب توسط رويکرد    – مدلسازی فرآيند بارش 

(حوضه رودخانه فهليان در استان فارس: مطالعه موردی )
3پوستریامير جالل کمالی, نويد جالل کمالی, خاطره رضايی

21215661
Seepage Simulation in Porous Media on GPU 

vs. CPU

, مجتبی جندقيان, مريم آذرپيرا, ساسان توکل

اميررضا زراتی
3پوستری

21315691
پهنه بندی سيالب رودخانه شانديز با توجه به تحليل فراوانی به روش 

ناپارامتريک و مقايسه آن به روش پارامتريک

سيد سعيد موسوی , محمد علی محمد جعفر شعرباف

محمدرضا مجدزاده طباطبايی, ندوشنی
3پوستری

21415768
پهنه بندی سيالب در رودخانه کارون با استفاده از مدل يک بعدی 

MIKE11

عبدالنبی عبده , محمود مشعل, بهرام شهنی نژاد پور

مصطفی رحيمی, علی پيرنيا, کاله چی
3پوستری

21515769
شبيه سازی عددی الگوی جريان اطراف پايه کج  پل در صفحه 

عمود بر جريان به سمت راست و چپ
3پوستریمعصومه رستم آبادی, مسعود قدسيان, فاطمه کاللی



21617034
- بررسی اثر هندسه ديواره هدايت بر الگوی جريان و منحنی دبی

FLOW3Dاشل سرريز سد باالرود با مدل 

, شيدا فاضلی پور, منوچهر فتحی مقدم, صادق دهدار

حسن حسينی
3پوستری

بررسي مشكالت ژئوتكنيكي اجراي سازه سيفون معكوس كارون21715736
افشين قهاري، فرامرز قلمباز، بابک ملک خويان ، 

محمد بزاز ، محمدرضا مقيمی
4پوستری

21813223
تأثير پره های هادی  مستغرق بر ضريب دبی جريان در سرريز 

 درجه45مثلثی با زاويه رأس 

سيد سعيد , منوچهر حيدر پور, سيده زهرا حسينی

اسالميان
4پوستری

21913542Semi-circular side weir
کاظم , سعيد رضا خداشناس, حامد زاهدی خامنه

علی بيهقی, اسماعيلی
4پوستری

22013543
بررسی آزمايشگاهی اثر هندسه کف مشبک بر جريان انحرافی در 

آبگيرهای کفی طولی
4پوستریامير تائيدی, عليرضا مسجدی

22113550
 بررسی آزمايشگاهی تأثير تراز آب بر پايداری ديوار ساحلی 

سکويی شکل پذير
4پوستریمنوچهر فتحی مقدم, عليرضا بختياری

4پوستریپوريا ميرزازاده, غالمحسين اکبریبررسی موردی تاثير احداث سد در تعديل دبی اوج سيالب22213553

22313582
مطالعه عددی اثر طول بال آبشکن سر سپری مستقر در مسير 

مستقيم با بستر صلب بر الگوی جريان
4پوستریآرش اديب, کاظم بيروتی, محمد واقفی

4پوستریزهرا اسحقی, حسين افضلی مهر, منوچهر حيدر پوربررسی آزمايشگاهی اثر پره بر آبشستگی گروه پايه22413590



22513630
بررسی آزمايشگاهی آبشستگی اطراف پايه ی پل استوانه ای 

غيريکنواخت

, هادی ارونقی, امير احمد دهقانی, پروين اقبالی

مهدی مفتاح هلقی
4پوستری

22613697
تعيين ظرفيت انتقال مخلوط رسوبات چسبنده و غيرچسبنده در 

سدهای تأخيری پاره سنگی

, محمدحسين البرزی حقيقی, نفيسه خرم شکوه

سيدمحمدعلی زمرديان
4پوستری

22713700
بررسی نقش رسوب چسبنده در ميزان گذردهی رسوب از بدنه سد 

تأخيری سنگريزه ای
4پوستریسيدمحمدعلی زمرديان, نفيسه خرم شکوه

22813846

بررسی تأثير سری صفحات مستغرق بر ميزان آبشستگی ناشی از 

 50 و 40عرض تنگ شدگی : مقايسه موردی)تنگ شدگی آبراهه 

(سانتی متر

4پوستریبهزاد قربانی, مرجان پارس مهر

22913926
بررسی آزمايشگاهی تاثير طول و عمق صفحات هدايت جريان بر 

راندمان تله اندازی حوضچه رسوبگير
4پوستریجواد ساالری, کاظم اسماعيلی, هدی ساالری

23014024
تعيين عمق آبشستگي حداکثر حاصل از جت خروجي دريچه هاي 

کشويي مستغرق با بهره گيري از اصل اندازه حرکت
4پوستریحسين حميدی فر, جواد فرهودی, حسين خليلی شايان

23114403

مدل سازي آزمايشگاهي تأثير عمق پاياب بر ابعاد حفره آبشستگي 

ناشي از جريان پرتابه جامي شکل در بستر محافظت شده به وسيله 

ريپ رپ

, روح اله پروانه خواه طهران, محمدرضا پيرستاني

محمد مهدوی زاده
4پوستری

23214623
بررسی آزمايشگاهی تأثير عدد فرود در باالدست شبکه متقاطع بر 

ضريب تخليه آبگير
4پوستریعلی عصاره, عليرضا مسجدی, بهزاد بريمانی

23314712
بررسی تأثير دبی جريان بر استهالک انرژی در سرريزهای پلکانی 

با استفاده از مدل رياضی

, سيد محسن سجادی, سيد اميررضا مرتضوی

سيد امين اصغری پری, سهراب نظری
4پوستری



(مطالعه موردی استان مازندران)بندان -تعيين سطح و حجم بهينه آب23413841
زهرا قربانی سرهنگی، علی شاهنظری، سودابه 

پور¬اعزی پاشاکاليی، محمدرضا مرتضی
8پوستری

23511994
 (EAP)بحران سيل و دستورالعمل طرح فعاليت اضطراری 

(حوضه رودخانه ساری سو: مطالعه موردی)
8پوستریعباسعلی قزل سوفلو, محبوبه حاجی بيگلو

23613593
بررسی اثرات کيفی رودخانه خيرآباد بر منابع آب کشاورزی 

رودخانه زهره

سعيد , حيدرعلی کشکولی, حميدرضا خدابخشی

برومندنسب
4پوستری

23713887
تحليل فراوانی سيالب رودخانه گادارچای با استفاده از داده های 

ايستگاه هيدرومتری پل بهراملو
8پوستریمريم محمدپور, حميد عمرانيان

23813988

 و فازی، براساس K-meansمقايسه عملکرد دو روش خوشه بندی 

ها، مطالعه موردی حوضه  خصوصيات مورفولوژيکی زيرحوضه

آبريز هروز راور در استان کرمان

8پوستریرحيم فرهمند, رحيم فرهمند

8پوستریمحمد ذاكرمشفق, مسعود انيس حسينيتحليل آشوبناکی سری زمانی دبی رودخانه به روش توان لياپانوف23914787

24014788
ارزيابی اثرات اليروبی آب بندان بر منابع آبی تشکل های آب بران 

MIKEBASINشبکۀ البرز  با استفاده از مدل 
8پوستریعلی شاهنظری, سيده فاطمه هاشمی

24114849
بررسی روند اجرايی پروژه های ساماندهی رودخانه ها و ارزيابی 

عملکرد آنها با شاخص های حفاظت و بهره برداری

, جواد ميبدي, فرشيد فيض الهي, امين اميدي

محمدرضا مجدزاده طباطبايی
8پوستری

24214867
بررسي سيستم جمع آوري آب هاي سطحي سازگار با محيط زيست و 

SWMM5مدل سازي آن با استفاده از مدل 

علي , محمدرضا كاويانپور , محمد حسين نيك اندام

مجيد جاللوندي, پور حسن
8پوستری



24314981
ماهواره لندست در تفکيک بيشه +  ETMبررسی قابليت سنجنده 

(خوزستان- رودخانه مارون: مطالعه موردی)زار ها از رودخانه 

علی اصغر , اسيه رياضی, مرجان فيروزی نژاد

تراهی
8پوستری

24415050
مدل پيشنهادی مطالعات برای  ايمن سازی شهرها در مقابل سيالب 

شهری
8پوستریرضا سبزيوند، شايان سبزيوند،شاپور رستمی

8پوستریفرزانه کرمی, عليرضا برهانیکاربرد الگوريتم جستجوی هارمونی در مديريت بهينه مخزن دز24515111

24615276
جلوگيری از افت سطح ايستابی و شور شدن آب زيرزمينی با 

(دشت آسپاس: مطالعه موردی)های سطحی  مديريت يکپارچه آب
8پوستریحميدرضا قره چايی, آرش ملکيان, بهرام چوبين

24715415
آسيب شناسی و بهينه سازی فرآيند مطالعات طرح های مهندسی 

رودخانه

, عباس کايدخورده, هوشنگ غالمي, رضا سبزيوند

شايان سبزيوند
8پوستری

8پوستریابوالقاسم دادرسی سبزوار مديريت يکپارچه حوزه و رودخانه با کنترل سيل24815418

24915585
  3شبيه سازی و بهينه يابی تونل انتقال آب بين حوضه ای کوهرنگ 

(WEAPبا استفاده از نرم افزار )

, حسين صمدی بروجنی, سيد هاشم افضلی بروجنی

شهرام کريمی گوغری, محمد باقر رهنما
8پوستری

بررسی اثر رواناب حوضه های باالدست شهری25015603
عبد الرسول , مجيد حسينی, آرش باستانی اله آبادی

تلوری
8پوستری

25115703
 و کالرک در برآورد SCSارزيابی روشهای هيدرروگراف واحد 

هيدروگراف سيل حوضه آبريز ابوالعباس

, محمد باقر رهنما, غالمعباس بارانی, نگار فتحی

فريدون رادمنش
8پوستری



25217038
Extension of an integrated AHP and TOPSIS 

approach in water resources management
8پوستریآزاده غالمی, جهانگير خزايی, ياسر ميناتور

25313132
بررسی آزمايشگاهی امکان کاربرد مخلوط های خاک و سيمان در 

تثبيت سواحل رودخانه ها
2پوستریابراهيم برزگری, عزيز ارشم, آرام صامت زاده

25413255
 درتعيين بازه های پايدار و ناپايدار از نظر فرسايش GISکاربرد 

کف و کناره ها در رودخانه راميان
2پوستریمحبوبه سربازی, زهرا گوهری

25513881
راهنمای بررسی پارامترهای مورفولوژی در رودخانه های 

گوداب-کوهستانی پله
2پوستریمحي الدين جعفري, عليرضا جمعه گي

2پوستریخسرو حسيني, کاظم بهادرنژاد تاثير ساماندهی رودخانه ها بر مرفولوژی رودخانه ها25613948

25714290
 ارزيابی آزمايشگاهی معادالت پروفيل عرضی کناره رودخانه های 

پايدار مستقيم
2پوستریمحمدرضا مجدزاده طباطبايی, امين جعفری

25815439
-مدلسازی تغييرات توپوگرافی بستر در آبراهه های با بستر استخر

خيزاب

محمدرضا , اميررضا زراتی, مينا تابش

مجدطباطبايی
2پوستری

25915441
 بررسی پراکنش دانه بندی ومحاسبه فاکتور اصطکاک بستر 

(ماربر)رودخانه  شنی 
2پوستریحسين افضلی مهر, زهرا عريضی

2پوستریعبدالرحيم اميريان, مهناز جويلیتغييرات جانبی رودخانه اله و اثرات آن در دشت رامهرمز26015567



مروری بر روند شبيه سازی بلندمدت مورفولوژيک26115651
, مجتبی جندقيان, ناصر طالب بيدختی, سعيد زينالی

ساسان توکل
2پوستری

26215886
بررسی پديده ها و پارامترهای ريخت شناسی رودخانه دز در بازه 

فرسايشی بنه عايش تا حاجی محارب

مسعود , ابراهيم نجاران, محمد مهدی رويوران

فتح اله داوري دهكردي, غياثي خياط
2پوستری

26317057
Effects of releasing fine sediment from the 

reservoir on river morphology

Mehran Dadpour-Alessandra 

Crosato-Maximo Peviani
2پوستری

26415268
 Effect of Conic Roughness on Density Currents 

Head Charactristics

علی اکبر قربان , مهدی قمشی, رضا نصراله پور

مقدم
1پوستری

26515328
آناليزهيدروليک جريان برروي سرريز پلکاني با استفاده ازنرم افزار  

FLOW3D
1پوستریامير خسروجردی, آمنه عنايتی چادگانی

محاسبه حجم رسوب سرشاخه های ورودی به مخزن سد مسجدسليمان26615359
هوشنگ حسوني , علی مکوندی, مصطفي نكوئيانفر

روح اله مهربانی, زاده
1پوستری

1پوستریمحمد مهدي رزاقي-علی رزاقیارزيابی بازده رسوب شوئی مخزن سد شراب گرو26715379

26815421
بررسی تاثير طول تيغه افقی در پائين دست جت قائم بر ميزان 

جابجائی چاله فرسايشی
1پوستریمجتبی نبوی, محمود شفاعي بجستان, راحله قندهاری

26915422
بررسی مؤفقيت عمليات فالشينگ با استفاده از پارامترهای مؤسسه 

Walling Ford

مهرداد , مجتبی خليلی زاده, مصطفی محمد ميرزايی

علی اصغری تکليمی, فريدونی
1پوستری



1پوستریپانيذ دهقان, معالی زعفرانی زاده, اعظم دهقانانتخاب روش مناسب بمنظور برآورد رسوب در حوضه آبريز دز27015569

27115627

مديريت رسوب و فرسايش رودخانه از طريق اولويت بندی 

مطالعه موردی رودخانه )ساماندهی بازه ها  و نقاط آسيب پذير  

(تبارک

1پوستریغبلمرضا نيک صفت, پيمان فتحی

1پوستریحسين زينی وند, موسی بشارت جهان ابادتعيين مناسب ترين  روش برآورد رسوب معلق27215712

27315757
بررسی  الگوی جريان و آبشستگی در اطراف لوله های مستغرق در 

بستر رودخانه

شيوا , الهام خاجه زاده مسلمی, هومن حاجی کندی 

سليمانی
1پوستری

27415780
نمونه برداری و اندازه گيری مستقيم رسوب بار کف و بار معلق و 

تعيين نسبت
1پوستریحسن آخوردزاده

27516061
 پيش بينی بار معلق رسوب ورودی به مخزن سد دز با استفاده از 

مدل های شبکه عصبی مصنوعی

امير عباس کمان , حسين فتحيان, نسرين لطفی زاده

بدست
1پوستری

27617005
 در ساماندهی مديريت ELECTRE1کاربرد مدل تصميم گيری

(شاخه هوفل:مطالعه موردی)بهره برداری ازمنابع آب حوزه کرخه
1پوستریوحيد چناری, محمد الباجی, عادل دحيماوی

27717031
های اجرای اليروبی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز -روش

(از پل سوم تا پل پنجم)

شقايق , سيد ابراهيم حسيني, ابراهيم نجاران

باغبان پور
1پوستری

27814028
Experimental Study on the Variations of Head 

Velocity in Turbidity Currents 

بهار , مسعود قدسيان, ماندانا ناجي ابهري

مرضيه ايرانشاهی, فيروزآبادي
1پوستری



27915467

حساسيت سنجی معادالت تعيين سرعت ته نشينی رسوبات در 

مطالعة موردی رودخانة کارون )رودخانه های پرشيب و کم شيب 

(در ايستگاه کوهستانی گتوند و هموار اهواز

1پوستریمحسن سليمانی, شايان سبزيوند, مسلم منصوری نژاد

1پوستریحسين سلج محمودي- هادي اهوازيانبررسي پتانسيل فرسايش دايك هاي حفاظت رودخانه هنديجان28015491

28115755
توزيع رسوب در مخزن سد کرخه با استفاده از روش تجربی کاهش 

ميلر- سطح برلند

1پوستریعبدالرضا ظهيری, بهروز دهانزاده, محمد ذرتی پور

مخزن-مديريت سيالب در سيستم رودخانه28213606
محمود يخکشی، مهدی مفتاح هلقی، عبدالرضا ظهيری، 

محمدابراهيم يخکشی، محمدرضا مددی
3پوستری

3پوسترینفيسه ترکمانزاد، بايرامعلی محمدنژاد، جواد بهمنششبيه سازی عددی جريان گل آلود در سد مخزنی سفيدرود28313713

28413206
اعتبارسنجی ميدانی مدل بهبود يافته فرآيند پايه در تحليل پايداری 

CONCEPTSساحل جريان با استفاده از نرم افزار 
3پوستریمحمود شفاعي بجستان, مهدی مقسمی

28517051
Tous Dam-Break flow simulation, using 

NAMROOD DamBreak coupled 1D-2D model
3پوستریمسعود منتظری نمين, کميل رفيعی دستجردی

28615278
محاسبه فشار آب حفره ای در سد سنگريزه ای با نرم 

Seep/w  و Plaxisافزارهای
3پوستریفربد فرح بخش، محمد سیروس پاکباز، محمود مشعل

28719002
بررسي تاثير همزمان شيب طولي و زبري بر روي سرعت پيشاني 

جريان غليظ رسوبي با استفاده از مدل فيزيكي

محمود - هوشنگ حسونی زاده-سجاد پور كايد

مهدی دريايی-كاشفی پور
1پوستری



1پوستریسيد محمود برقعی, فاطمه كاظمی درجه90بررسی فرسايش بستر و رسوبگذاری در محل تقاطع كانال ها با زاويه 28813683

28915263
کاربرد روش های پيش پردازش داده ها در مدل سازی جريان 

رودخانه

سيد سعيد , محمدصادق صادقيان, پيمان فتحی

موسوی ندوشنی
3پوستری

29014570
مطالعه آزمايشگاهی اثرمحل شروع کارگزاری صفحات مستغرق در 

 درجه همگراجهت کنترل آبشستگی قوس خارجی90 قوس 

محمود , محمدرضا کالمی زاده, محمد پرويزپور

شفاعي بجستان
4پوستری

29115100
صحت سنجی روابط موجود در تعيين نسبت اعماق مزدوج پرش 

 با استفاده از داده های آزمايشگاهیBنوع 
4پوستریمحمود شفاعي بجستان, منوچهر شکريان

29213744
مطالعه )اي هاي رودخانهاستفاده از تکنولوژي بتن غلتکي در ساخت آبشکن

(طرح ساماندهي رودخانه اعالء در خوزستان: موردي
، خيراله خادمي ، عليرضا رضانيا، شايان  حسين خزيمه نژاد

سبزيوند، سيد محمود کاشفي پور
4پوستری

29315999
SCOUR PROTECTION AROUND BRIDGE PIER 

BY DELTA WING LIKE PASIVE DEVICE

Vikas Garg- Baldev Setia- D.V. S. 

Verma
4پوستری

29415728
قايقرو با گياه مصنوعی – بررسی امکان استفاده از  کانال ماهی رو 

و مقايسه آن با راه ماهی شيار قائم در سد الستيکی فرح آباد

, روح اهلل احسانی, محسن مسعوديان, هدا هدايتی

محمد علی غالمی سفيد کوهی
4پوستری

تأثير شکاف در توسعه زمانی آبشستگی در اطراف آبشکن ها29513987
پيام خسروی , ميالد عبداله پور, نسرين حسن پور

علی حسين زاده دلير, نيا
4پوستری

4پوستری علی فلک دين ، محمد امرايی، سعيد گوهریدرجه45 اثرنسبت دبی بر ابعاد ناحيه جدايی جريان در کانال متقاطع 29615521



29715459
مطالعه ی آزمايشگاهی تأثيرعدد فرود بر آبشستگی اطراف آبشکن 

مستقيم با ديواره   شيب دار

سيد علی اکبر , اکبر صفرزاده, فرزين اسدزاده

صالحی نيشابوری
4پوستری

29815475
بررسی آزمايشگاهی تأثير طول و فاصله قرارگيری آبشکن بر 

 درجه90پايداری ريپ رپ جهت محافظت از آبشکن در قوس 

مهدی , سيدمحمود كاشفي پور, مرتضی بختياری

قمشی
4پوستری

29915341
بررسی تأثير رمپ هواده در کاهش خطرکاويتاسيون در سدهای آزاد 

و گتوند
4پوستریامير خسروجردی, زهرا پرهيزکار

30015181
 درجه ماليم با 90بررسی آزمايشگاهی جريان ثانويه در قوس 

حضور سری آبشکن های مستطيلی

اميرعلی , سيدمحمود كاشفي پور, اسمعيل شاکر

ملتجی
4پوستری

4پوستریسلمان بهروزيان, مهدی اژدری مقدم(مطالعه موردی)تأثير کاويتاسيون بر ارتعاش دريچه 30115243

30215108
بررسی تاثير رس بنتونيت بر حداکثر عمق آبشستگی ناشی از جت 

در رودخانه ها
4پوستریمجتبی صانعی, جالل عطاری, فرهاد شيوا

30315148
بررسی تاثير جريان غيردائمی بر آبشستگی موضعی رديف پايه 

استوانه ای با استفاده از مدل فيزيکی

امير احمد , عبدالرضا ظهيری, وحيده مرتضوی

مهدی مفتاح هلقی, دهقانی
4پوستری

30415169
بررسی عمق آبشستگی پايه پل با توجه به شکل پايه و عوامل 

HEC-RASهيدروليکی بوسيله مدل
4پوستریميثم صدريان زاده

30514917
بهبود عملکرد هيدروليکی سرريز های جانبی باجانمايی مناسب باله 

های هدايت کننده جريان
4پوستریعلی افروس, منصور پرويزی, شهرام دانايی نژاد



30614715
با استفاده  (صاف)مقايسه استهالک انرژی در سرريز پلکانی و اوجی

از مدل رياضی

, سيد محسن سجادی, سيد اميررضا مرتضوی

علی رضا رضانيا, سهراب نظری
4پوستری

30714786
بررسی آزمايشگاهی الگوی آبشستگی اطراف پايه های پل با وجود 

طوق

, مجتبی صانعی, اميررضا محمدنژاد اردشيری

رمضان طهماسبی
4پوستری

4پوستریمحمدامين اردشيری، مجتبی صانعی، محمد حيدرنژادبررسی آزمايشگاهی تأثير آبشکن نفوذپذير برمقدار دبی آبگير30814789

30914790
بررسی آزمايشگاهی تاثيرطوق  لوزی شکل در کاهش آبشستگی در 

اطراف پايه های پل

, مجتبی صانعی, اميررضا محمدنژاد اردشيری

رمضان طهماسبی
4پوستری

31015211

بررسی کيفيت آب رودخانه قره چای در محدوده سد الغدير ساوه در 

محل ايستگاههای هيدرومتری شاخص با نگرشی ويژه بر تاثير 

سازندهای زمين شناسی بر کيفيت آبهای منطقه

7پوستریفاطمه زماني فراهاني

7پوستریليال ولی پور, الهه زلقی, ابراهيم زلقیبررسی و ارزيابی کيفيت  آب رودخانه  دز و آب درياچه سد دز31117050

31215715
بررسی تحليلی پارامترهای فيزيکی و شيميايی در آبراهه های کرخه 

استان خوزستان- و مارون

مهرداد , علي داوري, راضيه افخمي, مهدي كمالي

, مجتبي مستجاب الدعواتي, علي آذرنوش, فرهاديان

محمدرضا رضوانيان, جواد يزداني, رسول سياري

7پوستری

31315645
مديريت تخليه بار آلودگی رودخانه ها توسط تئوری چانه زنی 

Nashمبتنی بر تجارت مجوز بار آلودگی 

 Seyed Said Mosavi, عليرضا نوری

Nadoshani ,محمدرضا بازرگان الری
7پوستری

31415659
مقايسه روشهای مختلف خطی و غير خطی در برآورد پارامترهای 

جذب تعادلی

مهران , آناهيتا اسماعيليان, علی مهدوی مزده

مختاری
7پوستری



ارزيابی کيفيت آب روخانه خيرآباد از لحاظ مصرف کشاورزی31515584
, شکوفه گلستانی, هادی معاضد, امير مدنی کزازی

محمد حسين يارزاده دهکردی
7پوستری

31615612
بررسی روند تغييرات کيفی آب رودخانه  تلوار در حوضه آبريز 

1388-1353سفيدرود در بازه زمانی 
7پوستریهادي معاضد, هادی روحانی, هادی محمدی

31715551
تحليل روند تغييرات زمانی چهار پارامتر کيفی آب رودخانه جراحی 

کندال-با استفاده از آزمون من
7پوستریمهناز جويلی, عبدالرحيم اميريان

7پوستریآزاده غالمی, گاگيک بدليانس قلی کندی, امين جوادیارزيابی کيفيت آب رودخانه کرج بر مبنای شاخص ساپروبی31815580

بررسی آزمايشگاهی تاثير مغناطيس بر آب های شور31915371
, مهدی کوچک زاده, منصوره محرابی دلشاد

کيومرث ابراهيمی
7پوستری

32014562
تخريب سرريز بتنی سدها در اثر کاويتاسيون ناشی از عملکرد 

سيالبی
4پوستریعبداهلل سردسته, حسن کيامنش, ناصر محمدی زاده

32115402
مطالعه معادالت جذبی کادميوم در رسوبات رودخانه کارون برای 

دو فصل کم آبی و پرآبی
7پوستریعلی محمديان, مصطفی چرم


