 -1اطالعات کلی
ظیذ تٌْام ظرٍری ًصاد
گرٍُ هٌْذظی آب
داًشکذُ کشاٍرزی
داًشگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ اصفْاى (خَراظگاى)
آدرض داًشگاُ
تلفي هحل کار شوارُ داخلی
ایویل داًشگاّی sbsnsarvari@khuisf.ac.ir
اطالعات تحصیلی:
کارشٌاظی :هٌْذظی آب
کارشٌاظی ارشذ :ظازُّای آتی
دکتری :ظازُّای آتی
زهیٌِ ّای هَرد عالقِّ :یذرٍلیک ،هٌْذظی رٍدخاًِ ٍ رظَب

 -2دروس درحال تدریس
هکاًیک ظیاالت (ٍ 3احذ) – هکاًیک ظیاالت (اظتریتر)
ّیذرٍلیک ٍ آزهایشگاُ (ٍ 3احذ)  -هکاًیک ظیاالت (اظتریتر)
ّیذرٍلیک اًْار (ٍ 2احذ) – ّیذرٍلیک کاًالْای تاز (جلیل اتریشوی)
طراحی ظازُّای آتی (ٍ 3( )1احذ) – طراحی ظازُّای ّیذرٍلیکی کاًالْا (عثذاهلل اکثریاى) ٍ

Design of Small Canal

Structures

طراحی ظازُّای آتی (ٍ 3( )2احذ) – ظازُّای اًتقال آب (عثذالکرین تیراهی)
پوپْا ٍ ایعتگاّْای پوپاش (ٍ 3احذ) – پوپ ٍ پوپاش (هحوذ ًَرتخش)
ّیذرٍلَشی (ٍ 3احذ) – اصَل ّیذرٍلَشی کارتردی (اهیي علیسادُ)
آتیاری عوَهی (ٍ 3احذ) – اصَل آتیاری (ظیذ فرّاد هَظَی) ٍ آتیاری عوَهی (حعیي فرداد)

 -3پروشه های در حال اجرا
 -4تجربیات علمی و عملی
کارشٌاض هطالعات در شرکتْای هٌْذظیي هشاٍر در زهیٌِ آب

 -5فعالیت های اجرایی
 دتیر اجرایی اٍلیي ّوایش هلی تحراى آب داًشگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ اصفْاى (خَراظگاى)
 دتیر اجرایی اٍلیي ّوایش هلی چالشْای هٌاتع آب ٍ کشاٍرزی داًشگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ اصفْاى (خَراظگاى)
 دتیر کویتِ عوراى ٍ تَظعِ داًشکذُ کشاٍرزی

 -6گسیدهای از مقاالت منتشر شده در مجالت علمی


تررظی شذت اختالط جریاى غلیظ در هقاطع ّوگرا ٍ هقایعِ آى تا هقاطع ثاتت ٍ ٍاگرا ،هجلِ علَم ٍ هٌْذظی

آتیاری داًشگاُ شْیذ چوراى اَّاز


تعییي هکاى هٌاظة پرتاب کٌٌذُ در ظذّای الظتیکی ،هجلِ علَم آب ٍ خاک داًشگاُ صٌعتی اصفْاى



تررظی آزهایشگاّی شذت اختالط جریاى غلیظ ٍ ظیال پیراهَى آى در هقاطع ّوگرا ،هجلِ پصٍّش آب ایراى

داًشگاُ شْرکرد
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گسیدهای از مقاالت منتشر شده در کنفرانس های علمی



تررظی تغییرات ظرعت پیشاًی جریاى غلیظ در هقاطع ّوگرا ،دّویي کٌفراًط ّیذرٍلیک ایراى



تأثیر زاٍیِ ّوگرایی هقاطع تر پرٍفیل ظرعت تذًِ جریاى غلیظ ،دّویي کٌفراًط ّیذرٍلیک ایراى

 Experimental evaluation of velocity distribution of density current in converging reaches, 3rd
International Conference on Managing Rivers in the 21st Century

 -8ثبت اختراع یا رکورد در مجامع ملی و بین المللی
 -9دبیر  /داور مجالت
Reviewer of Journal of Pipeline Systems - Engineering and Practice.
Reviewer of Journal of Research in Agricultural Science.

 -11عضویت در انجمن های ملی و بین المللی
 عضَ اًجوي ّیذرٍلیک ایراى
 عضَ اًجوي آتیاری ٍ زّکشی ایراى

 -11دستاورد ها و رخدادهای اخیر

