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ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوﮋه ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ ﺳﺮﺑﺎزار ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﻣﺮﻣﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ راﻣﺸﯿﺮ
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﻣﺮﻣﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎل داﻣﻐﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻣﺮﻣﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ داﻣﻐﺎﻧﯽ و ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ روﺳﺘﺎی زراس
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور آﻻﻣﺘﻮ آب ﺳﺎزه
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻠﻮم آب
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور اﻓﺮاز ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺎده ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﯿﻼب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﻋﺎﻣﺮی و ﺑﻨﺪر ﺧﻮر ﺷﻬﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ روﺳﺘﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﻮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻓﻊ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ روﺳﺘﺎی ﺗﻤﺒﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﮕﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺴﺎزی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی روﺳﺘﺎی ﻧﺰﻫﻪ اﻫﻮاز
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ اﺣﺪاث ﭘﻞ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﺮآﺑﺎد
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل آب  ۴۷روﺳﺘﺎی دﻫﺪﺷﺖ ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﺮح اﺣﯿﺎی اراﺿﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح  ۵۵۰ﻫﮑﺘﺎری

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت -ﭘﻤﭗ و ﭘﻤﭙﺎژ -ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﺪﻫﺎ -ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت -ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ درﯾﺎ -ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت ﺷﺎره ﻫﺎ -ﻫﯿﺪروﻟﻮژی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رودﺧﺎﻧﻪ -ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ -آﺑﺨﯿﺰداری و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک -اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ -اﺻﻮل ﺳﺎزه ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺎرف درﯾﺎﯾﯽ -ﻣﺪل ﺳﺎزی در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻮاﺣﻞ -ﺳﻤﯿﻨﺎر و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ -اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ -ﺳﺪﻫﺎی

ﺧﺎﮐﯽ -ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رﺳﻮب و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
رﺋﯿﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﺎک ﻫﺎی ﮔﭽﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯿﺰان اﻧﺤﻼل و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی دﺷﺖ آزادﮔﺎن و راﻣﻬﺮﻣﺰ(" ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ:
ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن .۱۳۹۹
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان" ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻋﺪدی اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ" ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ .۱۳۹۹
ﻣﺠﺮی ﭘﺮوژه اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ" ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﻮزﺳﺘﺎن .۱۳۹۹
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻣﺪﻟﺴﺎزی رﯾﺎﺿﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﺳﯿﻞ" ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر .۱۳۹۸
ﻫﻤﮑﺎر ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " ﻣﺪﻟﺴﺎزی رﯾﺎﺿﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ رودﺧﺎﻧﻪ دز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﺳﯿﻞ " ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر .۱۳۹۸
ﻫﻤﮑﺎر ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان" ﺑﺮرﺳﯽ ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ ﻏﺒﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﺑﺎدان و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ )ﮐﺎدﻣﯿﻮم ،ﮐﺒﺎﻟﺖ ،آرﺳﻨﯿﮏ ،روی ،ﺳﺮب ،ﺟﯿﻮه و واﻧﺎدﯾﻮم("
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن .۱۳۹۸

زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت -ﭘﻤﭗ و ﭘﻤﭙﺎژ -ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﺪﻫﺎ -ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت -ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ درﯾﺎ -ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت ﺷﺎره ﻫﺎ -ﻫﯿﺪروﻟﻮژی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رودﺧﺎﻧﻪ -ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ -آﺑﺨﯿﺰداری و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک -اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ -اﺻﻮل ﺳﺎزه ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺎرف درﯾﺎﯾﯽ -ﻣﺪل ﺳﺎزی در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻮاﺣﻞ -ﺳﻤﯿﻨﺎر و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ -اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ -ﺳﺪﻫﺎی
ﺧﺎﮐﯽ -ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رﺳﻮب و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ

ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ
 .۱ﺟﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪی  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻧﯿﻤﺎ ﺷﻬﻨﯽ ﮐﺮم زاده  ,ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻬﺮاﻣﯽ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ارﺗﻔﺎع و ﺷﯿﺐ ﺳﺎزه

ﻣﻮﺟﺸﮑﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭘﯽ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﯽ،ﺗﻬﺮان.۱۲ ۳ ۱۳۹۳،
 .۲ﺟﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪی  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻧﯿﻤﺎ ﺷﻬﻨﯽ ﮐﺮم زاده  ,ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻬﺮاﻣﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺴﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع
ﭘﯽ ﺗﻮده ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻮﺟﺸﮑﻦ ﻗﺎﺋﻢ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﯽ.۱۲ ۳ ۱۳۹۳،
 .۳ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮﺳﺎﻻری  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,اﺣﻤﺪ ﺣﺎﺟﯿﻮﻧﺪ،ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻋﺪدی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﭘﺮش در ﮐﺎﻧﺎل
ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ واﮔﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ،+STARCCMﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺳﯿﻼب  ۹۸-۹۷اﮔﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد،ﺗﻬﺮان۸ ۱۳۹۸،
.۲۳
 .۴ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻣﯽ ﭘﻮر ،ﻣﺠﯿﺪ ﺣﯿﺪری ،اﺣﻤﺪ ﺳﻮاری ،آرش ﻟﺮﮐﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﻋﻠﯽ اژدری،ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ و
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اروﻧﺪ :ﺑﺎ ﻧﮕﺮش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ،
ﺗﺠﺎرت و ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﯽ،ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ.۴ ۱۰ ۱۳۹۸،
 .۵ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰی ﻧﺎدﯾﺎن ،ﻧﯿﻤﺎ ﺷﻬﻨﯽ ﮐﺮم زاده ،ﺟﻮاد اﺣﺪﯾﺎن ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری،ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺛﺮ دﺑﯽ ﺟﺖ
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻔﺮه آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ در ﭘﺎﻦ دﺳﺖ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ  ،ﺗﺠﺎرت و ﻋﻠﻮم
درﯾﺎﯾﯽ،ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ.۴ ۱۰ ۱۳۹۸،
 .۶ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰی ﻧﺎدﯾﺎن ،ﻧﯿﻤﺎ ﺷﻬﻨﯽ ﮐﺮم زاده ،ﺟﻮاد اﺣﺪﯾﺎن ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری،ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺛﺮ ﻗﻄﺮ ﮐﺎﻧﺎل
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻔﺮه،ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺼﻤﯿﻨﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ،اﻫﻮاز.۹ ۱۱ ۱۳۹۷،
 .۷ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺷﻤﺸﮑﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪری ﻧﺴﺐ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﮑﻮی ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻐﺮق درﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﻮاج ﻣﻨﻈﻢ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ،ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ،ﺗﻬﺮان.۷-۱۳۹۶۰۳،
 .۸ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰی ﻧﺎدﯾﺎن ،ﻧﯿﻤﺎ ﺷﻬﻨﯽ ﮐﺮم زاده ،ﺟﻮاد اﺣﺪﯾﺎن ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ و
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ ﺟﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﭼﮕﺎل و دارای اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و
ﺳﺎﮐﻦ،ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ اﯾﺮان،ﻗﺰوﯾﻦ.۲۴ ۹ ۱۳۹۵،
 .۹ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺷﻤﺸﮑﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪری ﻧﺴﺐ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﮑﻮی ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻐﺮق درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس زاوﯾﻪ ﻓﺎز ﻣﻮج ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎ ﺳﮑﻮ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﻣﻌﻤﺎری و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی،ﺗﻬﺮان.۱۱ ۷ ۱۳۹۵،
 .۱۰ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺷﻤﺸﮑﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪری ﻧﺴﺐ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺌﻮری ﺗﻔﺮق و ﺗﺌﻮری ﻓﺮود-ﮐﺮﯾﻠﻮف در
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮج وارد ﺑﺮ ﺳﮑﻮی ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻐﺮق درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ،Ansys aqwaﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮسﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس،ﺗﻬﺮان.۸ ۱۲ ۱۳۹۴،
 .۱۱ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺷﻤﺸﮑﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪری ﻧﺴﺐ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺟﺮم اﻓﺰوده در درﺟﺎت آزادی ﺳﮑﻮی
ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻐﺮق درﯾﺎﯾﯽ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس،ﺗﻬﺮان.۸ ۱۲ ۱۳۹۴،
 .۱۲اﻣﯿﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﮑﺮ  ,ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪری ﻧﺴﺐ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻧﯿﻤﺎ ﺷﻬﻨﯽ ﮐﺮم زاده،ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ
از اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺟﺰر و ﻣﺪی،ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان،ﺗﻬﺮان.۱۷ ۳ ۱۳۹۳،

ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت
Mohammad Javad Choopanizade, Morteza Bakhtiari, Mohammad Rostami,Wave transmission .1
through the perforated half-depth block-made wall breakwater: An experimental study ),Ocean
.Engineering,2020 8 1
 .۲اﻋﻈﻢ اردﻻﻧﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺻﺎﻧﻌﯽ  ,ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﺷﻔﯽ ﭘﻮر،ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺛﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺳﻄﺢ ﺷﮑﺎف در ﺑﺪﻧﻪ ی ﭘﺎﯾﻪ روی ﮐﺎﻫﺶ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ،داﻧﺶ آب و ﺧﺎک.۱ ۶ ۱۳۹۸،
 .۳ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﯿﺸﺮو  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻧﯿﻤﺎ ﺷﻬﻨﯽ ﮐﺮم زاده،ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد ﺧﺎک¬ﻫﺎی
درﺷﺖ داﻧﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ،ﻧﺸﺮﯾﻪ آب و ﺧﺎک )ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزی(.۱ ۸ ۱۳۹۶،
 .۴ﻋﻠﯽ ﻣﻘﻮﻣﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻣﺠﯿﺪ ﺣﯿﺪری،ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ رﯾﺨﺘﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﯽ،دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻫﯿﺪروﻓﯿﺰﯾﮏ.۱ ۷ ۱۳۹۶،
 .۵ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﯿﺸﺮو  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻧﯿﻤﺎ ﺷﻬﻨﯽ ﮐﺮم زاده،ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﺧﺺ¬ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک ﺑﺮ
ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد ﻣﺼﺎﻟﺢ درﺷﺖ¬داﻧﻪ ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ :ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ داﻧﻪ-ﺑﻨﺪی ،ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﮑﻞ و ﺗﺮاﮐﻢ،زﻣﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ.۱ ۴ ۱۳۹۶،
 .۶رﺿﺎ ﻧﺎﺋﺒﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪری ﻧﺴﺐ  ,ﻧﯿﻤﺎ ﺷﻬﻨﯽ ﮐﺮم زاده،ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺮاﺋﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮج و
زﺑﺮی ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮ روی اﻟﮕﻮی اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎد در ﻧﻮاﺣﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ(،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم
و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎری.۱ ۱۰ ۱۳۹۵،
 .۷ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﻋﺪﻧﺎن ﺳﺎﻣﺮ ،اﻣﯿﺮ اﺷﺘﺮی ﻟﺮﮐﯽ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ در رودﺧﺎﻧﻪ
اروﻧﺪ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ. ۴ ۱۴۰۰،

 .۸ﻣﻬﻨﺎز ﺣﯿﺪری ﺑﻨﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺻﺎﻧﻌﯽ  ,ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﺷﻔﯽ ﭘﻮر،ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﮑﺎف در ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب.۱ ۴ ۱۳۹۹،
 .۹اﻋﻈﻢ اردﻻﻧﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺻﺎﻧﻌﯽ  ,ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﺷﻔﯽ ﭘﻮر،ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺛﺮ ﺷﮑﻞ ﺷﮑﺎف
ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻟﻮزی و ﻣﺮﺑﻊ(،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب.۱ ۶ ۱۳۹۸،
 .۱۰ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺷﻤﺸﮑﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪری ﻧﺴﺐ،ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺳﯿﺎل و ﺳﺎزه ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﮑﻮی ﻧﯿﻤﻪ
ﻣﺴﺘﻐﺮق درﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ اﻣﻮاج ﻣﻨﻈﻢ درﯾﺎ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ.۱ ۳ ۱۳۹۸،
 .۱۱ﯾﺎﺳﺮ اﻫﻠﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪدی ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ ﺣﻮل آﺑﺸﮑﻦ ﻫﺎی
واﻗﻊ در ﻗﻮس  ۹۰درﺟﻪ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﻮاﺣﻞ،دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﯿﺪروﻓﯿﺰﯾﮏ.۱ ۷ ۱۳۹۷،
 .۱۲ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﺰرگ زاده  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻧﯿﻤﺎ ﺷﻬﻨﯽ ﮐﺮم زاده  ,ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوﺳﺖ،ﭘﯿﺶ¬ﺑﯿﻨﯽ ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻋﺼﺒﯽ -ﻓﺎزی ،درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ و روﺷﻬﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺑﻨﺪر
ﺑﻮﺷﻪ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎری.۱ ۴ ۱۳۹۷،
 .۱۳ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎروﻧﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻧﺴﯿﻢ آل ﻋﻠﯽ  ,ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪری ﻧﺴﺐ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪدی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ
و ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ در اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و دوراﻧﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺷﻨﺎور،دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻫﯿﺪروﻓﯿﺰﯾﮏ.۱ ۳ ۱۳۹۷،
 .۱۴ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻠﯿﻠﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﺷﻔﯽ ﭘﻮر  ,ﻧﯿﻤﺎ ﺷﻬﻨﯽ ﮐﺮم زاده،ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
آﺑﺸﮑﻦ¬ﻫﺎی ﻧﻮع ﺑﺎﻧﺪال ﻻﯾﮏ ﻣﺴﺘﻐﺮق و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﺮات رﻗﻮم ﺑﺴﺘﺮ در ﻗﻮس  ۹۰درﺟﻪ ﻣﻼﯾﻢ،ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﺧﺎک.۱ ۲ ۱۳۹۷،
 .۱۵ﻓﺮزاد اورک  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻬﺮاﻣﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی دﯾﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ،( FLAC ۳Dﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ.۱ ۶ ۱۳۹۶،
 .۱۶ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻠﯿﻠﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﺷﻔﯽ ﭘﻮر  ,ﻧﯿﻤﺎ ﺷﻬﻨﯽ ﮐﺮم زاده،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﺮﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻐﺮاق
آﺑﺸﮑﻦ ﺑﺎﻧﺪال-ﻻﯾﮏ ﺑﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺴﺘﺮدر ﻗﻮس  ۹۰درﺟﻪ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎری.۱ ۱۱ ۱۳۹۶،
 .۱۷ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﯿﺸﺮو  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻧﯿﻤﺎ ﺷﻬﻨﯽ ﮐﺮم زاده،ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ،ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﮑﻞ و
ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد ﺧﺎ ﮐﻬﺎی درﺷﺖ داﻧﻪ،داﻧﺶ آب و ﺧﺎک.۱۵ ۱ ۱۴۰۰،
 .۱۸اﻣﯿﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﮑﺮ  ,ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪری ﻧﺴﺐ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻧﯿﻤﺎ ﺷﻬﻨﯽ ﮐﺮم زاده،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﺟﺰر و ﻣﺪ در ﻣﻘﯿﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺧﻮر دورق(،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ.۱ ۷ ۱۳۹۵،
 .۱۹ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎروﻧﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﻧﺴﯿﻢ آل ﻋﻠﯽ  ,ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪری ﻧﺴﺐ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺷﻨﺎور،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ.۱ ۴ ۱۳۹۹،
 .۲۰اﺣﺴﺎن ﮐﻤﺎل ﭘﻮر اﺻﻞ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﺟﻮاد اﺣﺪﯾﺎن،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﻌﺎع ﮐﻮﺑﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ
ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک ﺑﻪ روش ﺗﺮاﮐﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در راﺳﺘﺎی اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎیدرﯾﺎﯾﯽ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ.۱ ۱۰ ۱۳۹۸،
 .۲۱ﺣﺴﺎن ﮐﻤﺎل ﭘﻮر اﺻﻞ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری  ,ﺟﻮاد اﺣﺪﯾﺎن،ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻋﺪدی ﺗﺮاﮐﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺧﺎک ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روش ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺤﺪود،زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ.۱ ۳ ۱۳۹۷،

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
 .۱ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺛﺮ ﺟﺖ رﯾﺰﺷﯽ داﯾﺮهای ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ و آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮرد در ﻣﺤﯿﻂ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻢﻋﻤﻖ
 .۲اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﯽ و ﺑﺎزﺗﺎب اﻣﻮاج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل +STAR –CCM
 .۳ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮج از ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﻮﺟﺸﮑﻦ دﯾﻮاری ﻣﺸﺒﮏ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﺷﻤﻌﯽ
 .۴ﺑﺮررﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﺰر و ﻣﺪی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮ روی ﻏﻠﻈﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ رﺳﻮﺑﺎت در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﯿﺮ
 .۵ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻋﺪدی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﭘﺮش در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ واﮔﺮا ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﺮ زﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
⁺STAR CCM
 .۶ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک ﻫﺎ و رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﯽ
 .۷ﻣﺪل ﺳﺎزی ﻋﺪدی ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رزﯾﻢ رﺳﻮب در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺪری اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از mike۲۱
 .۸ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
 .۹ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻗﻮس رودﺧﺎﻧﻪ(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﮐﺎرون-ﮐﻮت اﻣﯿﺮ)
 .۱۰ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪدی ﺧﻄﺮ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﭘﺎﻧﭻ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﻮذ ﺷﺎﻟﻮده اﺳﭙﺎدﮐﻦ در ﺧﺎک¬ﻫﺎی ﻻﯾﻪ ای
 .۱۱ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻣﻮاج ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ در ﻻوان
 : .۱۲ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻣﻮاج و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ANSYS

 .۱۳ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮل ﮔﺮوه آﺑﺸﮑﻦ ﻫﺎ در ﻗﻮس  ۹۰درﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل Star ccm
 .۱۴ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ و رﻗﻮم ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺷﮑﺎف روی ﮐﻨﺘﺮل آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﭘﺎﯾﻪ ی ﭘﻞ
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﻮردی ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ذوزﻧﻘﻪ ای و ﻣﺜﻠﺜﯽ (
 .۱۵ﺑﻬﺴﺎزی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ روش ﺗﺮاﮐﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﺎزی ﻋﺪدی ﺑﻪ روش ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺤﺪود در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی
اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از درﯾﺎ
 .۱۶ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻋﺪدی ﺗﺮاﮐﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺧﺎک ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ABAQUS
 .۱۷ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﺷﻨﺎور ﺑﺎﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺮم ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﺷﻨﺎور ﭘﺎﻧﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ
ﺟﺮم ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
 .۱۸ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ آﺑﺸﮑﻦ ﺑﺮ روی اﻟﮕﻮی ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮل ﺳﺮی آﺑﺸﮑﻦ ﻫﺎی واﻗﻊ در ﻗﻮس ۹۰
درﺟﻪ ﻣﻼﯾﻢ
 .۱۹ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺛﺮ ﺷﮑﻞ ﺷﮑﺎف و ﻟﻨﮕﺮ دوم ﺳﻄﺢ ﺷﮑﺎف روی ﮐﻨﺘﺮل آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ
 .۲۰ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ،ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﮑﻞ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد ﺧﺎﮐﻬﺎی درﺷﺖ داﻧﻪ
 .۲۱ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺷﻨﺎور ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﯽ
 .۲۲ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﮑﻮﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻐﺮق
 .۲۳آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺎﯾﺪاری و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺴﺖ دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ
 .۲۴ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻣﻮاج ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﻓﺎزی و درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
 .۲۵ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺳﺘﻐﺮاق ﺳﺎزه آﺑﺸﮑﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﺪال ﻻﯾﮏ ﺑﺮ روی اﻟﮕﻮی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ در ﻗﻮس  ۹۰درﺟﻪ
 .۲۶ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻣﻮاج در ﺧﻮر ﻣﻮﺳﯽ )ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
 .۲۷ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژی از ﺟﺰر و ﻣﺪ در ﺧﻮر دورق
 .۲۸ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن اﺻﻼح ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﻮه ﻣﺒﺎرک ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل Mike۲۱
 .۲۹آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺎﯾﺪاری وﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﻮج ﺷﮑﻨﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ
 .۳۰ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻروی اﻣﻮاج ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺸﻮﯾﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻋﺪدی FLOW-۳D
 .۳۱ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺮاﺋﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮج و زﺑﺮی ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮ روی اﻟﮕﻮی اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎد در ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ

