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 خوش آمد گویی:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  اولین همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آباعث افتخار ما است که حضور شما را در ب

گروه توسط  همایشارج نمایيم. این گردد، برگزار می7931آبان ماه  9۳و ۹3 که در تاریخ«بیرجند»علم و فرهنگ شهر 

 شگاهبيرجند با همکاری گروه مهندسی بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشکی و گروه مهندسی آب داندانشگاه عمران 

مدلسازی و مدیریت آب های ، دلسازی و مدیریت آب های زیرزمينیم با محوریت  همایشاین  بيرجند برگزار می شود.

نه ساما، هيدروانفورماتيک و محاسبات نرم در مهندسی آبدر حوزه آب، پدافند غير عامل ، سيستم های انتقال آب، سطحی

 و متخصصان مجرببا حضور اساتيد و  آب فناوری های نوین در پایش کيفی در مهندسی آب و  تحت وب و اطالعات مکانی

بزرگان حوزه ی آب را از اقصا نقاط فرصت مغتنمی جهت ارتقاء علمی شرکت کنندگان ایجاد و موجبات گردهمایی داخلی 

 .دنمایمی فراهمایران عزیز 

عالقمند شاهد برگزاری با شکوه تر این  افرادویان و اساتيد محترم هيأت علمی، دانشج ربود تا با حضويم مفتخر خواه ما

 رجند،بي شهر  تور بازدید از مناطق دیدنیو ارائه مقاالت شاهد برگزاری کارگاه های تخصصی  يم. درکنارهمایش علمی باش

حضور شما در این  بود.يم خواه همایشپایان بخش روز دوم  لوله سازی بازدید از کارخانه و همچنين اول روز بخش پایان

. ردازیدبپ آنان با نظر تبادل به و شده آگاه کشور آب  فرصتی است که از نظرات برجسته ترین متخصصين حوزه همایش

 .مدیریت بهينه منابع آب گردد راه گشای برنامه ریزی و همایشهای این  دستاورد اميداست

 دکتر ابوالفضل اکبرپور

 دبير همایش                                                                                                                               
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 محورهای علمی کنفرانس:

 های زیرزمینیمدلسازی و مدیریت آب 

 های سطحیمدلسازی و مدیریت آب 

 سیستم های انتقال آب 

 پدافند غیر عامل در آب 

 ( سامانه تحت وب و اطالعات مکانیGISدر مهندسی آب ) 

 هیدروانفورماتیک و محاسبات نرم در مهندسی آب 

 نوین در پایش کیفی آبهای فناوری 
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 داوران کمیته علمی واعضای                                                

 دانشگاه رتبه علمی نام عکس

 

 استاد دکتر غالم عباس بارانی
دانشگاه باهنر 

 کرمان

 

 استاد دکترمحمدجواد خانجانی
دانشگاه باهنر 

 کرمان

 

 استاد دکتر سعید رضا خداشناس
 یدانشگاه فردوس

 مشهد

 

 استاد دکتر کامران داوری
دانشگاه فردوسی 

 مشهد
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 داوران علمی و اعضای کمیته                                               

                                                

 

 

 استاد دکتر محمود فغفور مغربی
 یدانشگاه فردوس

 مشهد

 

 استاد دکتر بیژن قهرمان
 یدانشگاه فردوس

 مشهد

 

 دانشگاه بیرجند دانشیار ردکتر ابوالفضل اکبرپو

 

 دانشیار دکتر کاظم اسماعیلی
دانشگاه فردوسی 

 مشهد
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داوران اعضای کمیته علمی و                                               

 

 دانشیار دکتر کیوان اصغری
 یدانشگاه صنعت

 اصفهان

 

 دانشیار دکتربهنام باریک بین
دانشگاه علوم 

 پزشکی بیرجند

 

 رجندیدانشگاه ب دانشیار بیلندی پوررضا دکترمحسن

 

 دانشیار دکتر محمدباقر شریفی
 یدانشگاه فردوس

 مشهد
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داوران اعضای کمیته علمی و                                               

 

 دانشکاه بیرجند دانشیار دکترعباس خاشعی سیوکی

 

 دانشگاه بیرجند دانشیار دکتر حسین خزیمه نژاد

 

 دانشگاه بیرجند دانشیار دکترمحمد رضا دوستی

 

 دانشیار دکتر باقر ذهبیون
دانشگاه علم 

 وصنعت
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 داوران اعضای کمیته علمی و                                               

 

 

 دانشیار پوردکتر مجید رحیم 
دانشگاه باهنر 

 کرمان

 

 دانشیار دکتر حسین شریفیان
دانشگاه فردوسی 

 مشهد

 

 دانشگاه بیرجند دانشیار دکتر علی شهیدی

 

 دانشیار دکتر کوروش قادری
دانشگاه باهنر 

 کرمان
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 داوران اعضای کمیته علمی و

 

 دانشیار دکترعلی نقی زاده
دانشگاه علوم 

 رجندیب یپزشک

 

 دانشیار دکتر سید آرمان هاشمی منفرد
 ستانیدانشگاه س

 و بلوچستان

 

 استادیار مهدی احمدیدکتر محمد
دانشگاه باهنر 

 کرمان

 

 رجندیدانشگاه ب استادیار دکترمحمد اکبری
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 داوران اعضای کمیته علمی و

 

 رجندیدانشگاه ب استادیار دهزا امیرآبادی دکترمهدی

 

 استادیار دکتر بهرام بختیاری
دانشگاه باهنر 

 کرمان

 

 استادیار دکترمریم خدادادی
دانشگاه علوم 

 ی بیرجندپزشک

 

درجنیدانشگاه ب استادیار دکتر مهدی دستورانی  
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 اعضای کمیته علمی و داوران

 

 

 رجندیدانشگاه ب استادیار دکتر محمد جواد ذوقی

 

 رجندیدانشگاه ب استادیار دکتر یوسف رمضانی

 

 غالمرضا عزیزیاندکتر 

 

 

 استادیار
 ستانیدانشگاه س

 و بلوچستان

 

 استادیار دکتر علی عباسی
 یدانشگاه فردوس

 مشهد
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 داوران علمی و اعضای کمیته 

 

 استادیار دکتر مهناز قائینی حصاروئیه
دانشگاه باهنر 

 کرمان

 

 رجندیدانشگاه ب استادیار دکترمهدی مالزاده

 

 رجندیدانشگاه ب استادیار دکترحسین مهدی زاده

 

 رجندیدانشگاه ب استادیار دکترمهدی ناصری



04         کتابچه راهنمای اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب                                                        

 

 داوران علمی و کمیتهاعضای 

 

 رجندیدانشگاه ب استادیار دکترمحمدحسین نجفی مود

 

 رجندیدانشگاه ب استادیار دکترعلی نصیریان

 

 رجندیدانشگاه ب استادیار زاده دکتر مصطفی یعقوب

 

 

 مربی مهندس طاهر شهریاری
دانشگاه علوم 

 ی بیرجندپزشک
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 اعضای کمیته ی اجرایی                                                  

 
 دکتر محمد اکبری

 
 یدکتر احسان محتشم

 
 دکتر محسن خطیبی نیا

 

 
 عرب یمهندس عل
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 کمیته های برگزاری همایش

    کمیته علمی               

 علی محتشمیمهندس                
 دانشجوی دکتری عمران دانشگاه    

 سیستان و بلوچستان            

 ناهید مجیدی             
 پژوهشگر مرکز پژوهشی       

 آب و محیط زیست شرق     

 کمیته انفورماتیک             

 فاطمه نجیبی                    

 دانشجوی کارشناسی عمران           

 دانشگاه بیرجند                  

 ریحانه رهنما               

 دانشجوی کارشناسی عمران      

 دانشگاه بیرجند               

 کمیته رسانه واطالع رسانی    

 

 زاده حانیه نایبی مهندس              
 کارشناسی ارشد سازهدانشجوی          

 دانشگاه بیرجند                   

 علی نوروزی                  
 دانشجوی کارشناسی عمران       

 دانشگاه بیرجند               
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 کمیته دبیرخانه              

 

       

 

 

 

 

 

 مطهره زراعت گر              مهندس منصوره بابایی

 عمران دانشجوی کارشناسی   

 دانشگاه بیرجند             

 کمیته راهبری            

 

        
 

 

 

 

 

 مهندس فرزانه سروری              

 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست

 دانشگاه بیرجند                 

 

 

 

 

 
 قوام حاجی زاده              

 دانشجوی کارشناسی عمران      

 دانشگاه بیرجند             

 

 یکمیته مال            

 

 

 

 

 
 صادق دستگردی             

 دانشجوی کارشناسی عمران       

 دانشگاه بیرجند             
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سخنرانان کلیدی                                                        

 

 

 

 ریدکتر کامران داو

 درجه علمی: استاد

فردوسی مشهد دانشگاه:  

kamdav@um.ac.ir   : ایمیل 

 

 

 

 

 

 

 دکتر مجید سیاری 

 معاون برنامه ریزی واموراقتصادی 

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 m_sayyari@wrm.irایمیل:
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 گاه های آموزشیکار

 

  5کارگاه آموزشی: 

 

 :محورهای کارگاه به شرح زیر می باشد

 .بررسی کیفی منابع آب استان بر تکیه بر منابع آب دشت بیرجند)باورها و ابهامات(. 5

 .آالینده های آلی دارویی و سموم( بر آالینده های نو پدید در منابع آبی )با تکیه .4

 .های پیش رو در تامین آب سالم در استان مدیریت جامع کیفی آب و چالش .3

 .استفاده مجدد از پساب های تصفیه شده و کاربرد تصفیه خانه های محلی جهت آبیاری فضای سبز شهری.4

 .از آنو استفاده مجدد  (brine) ها و پسابهای شور بآروش های تصفیه  .5

 .خودارزیابی اولیه در مدیریت آب(wsp) اجرای برنامه ایمنی آب.1

 

 دکتر مریم خدادادی، دکتر نقی زاده، باریک بینبهنام  دکتر مدرس :

1:35الی  1  ساعت آبان 35 چهارشنبه زمان:  

 مکان: تاالر والیت

 

 

وارزیابی سیستم جامع آب آشامیدنی بیرجند با تکیه بررسی موضوعی کیفیت 

 برارزیابی ریسک وشواهد ومستندات
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  4کارگاه آموزشی 

 

 ت وروش های نشت یابیمقدمه در خصوص مبانی نش -

 تجهیزات مرتبط شاملمعرفی - 

 :نشت یابی الف(

 FSD-1D دستگاه تست نشت انشعاب مدل -

 HL55 دستگاه تست انشعاب مدل- 

 HL555دستگاه نشت یاب آب)ژئوفن(مدل- 

 Correlux C-3 مدل(نویزکلوریتور) آب رادیویی  دستگاه نشت یاب- 

 C3HLدستگاه نشت یاب چند منظوره آب مدل -

 :آشکارسازی زیر سطحی ب(

 GPR دستگاه-

 :مانیتورینگ شبکهج(

 (ShariSCADA-Badger Meter)پکیج های مانتورینگ و سامانه اندازه گیری-

 Bass Instrument BSUF TTHHدستگاه فلومترالتراسونیک پرتابل-

 دستگاه الگر فشار آنالین-

 آموزش عملی نحوه کار باتجهیزات نشت یابی ومانیتورینگ شبکه-

 

 عزیزیمهندس محسن  مدرس :

 1:35الی  1 ساعت آبان 35 چهارشنبه زمان:

 مکان: سالن همایش های دانشکده مهندسی

 آب یشبکه ها یابینشت 
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  3کارگاه آموزشی 

 :محورهای کارگاه به شرح زیر می باشد 

 سیالب های شهری و اهمیت مدل سازی -

 معرفی مدل وقابلیت های آن -

 رسم شماتیک و وارد نمودن اطالعات فیزیوگرافی حوضه های شهری -

 وارد نمودن اطالعات شبکه جمع آوری آب های سطحی -

 سازی هیدرولیکیروش های شبیه  -

 روش های شبیه سازی هیدرولوژیکی -

  

 دکترمحمد کبارفرد مدرس:

  51:35الی  54 ساعت آبان 35چهارشنبه زمان:

ریاضی و آمار دانشکده 4سالن  مکان:  

 

 

 

 

 

 

 

 SWMM بامدل یشهر البیس یساز هیشب
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  4کارگاه آموزشی 

 :محورهای کارگاه به شرح زیر می باشد 

 ارائه کلیات از هدف مدلسازی و معرفی الیه های اطالعاتی مورد نیاز برای مدلسازی آب زیرزمینی- 

 GMSهای نرم افزار آشنایی با محیط، ابزارها و مدل -

آموزش مدل مفهومی آبخوان شامل داده های اطالعاتی )مرزآبخوان، توپوگرافی، سنگ بستر، سطح آب  -

 ...(های مشاهده ای، هدایت هیدرولیکی، تبخیر، بارندگی،زیرزمینی،چاه های برداشت،چاه 

 آموزش ساخت مدل ریاضی آبخوان -

 آموزش نحوه کالیبراسیون مدل ریاضی آبخوان -

 اجرای مدل ریاضی و ارائه نتایج مدلسازی آبخوان -

 

 دکتر ابوالفضل اکبرپور، مهندس محسن عزیزی مدرسین :

 51:35الی  54 ساعت آبان 35 چهارشنبه زمان:

دانشکده آمار و ریاضی 4سالن شماره  مکان:  

 

 

 

 

 

 

 GMSمدل سازی آب زیرزمینی با کمک نرم افزار



23        کتابچه راهنمای اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب                                                        

 

  5کارگاه آموزشی 

 

 مدرس: دکتر شفیعی

  51تا  51آبان ساعت  41سه شنبه زمان: 

 تاالر والیت مکان:

 

  1کارگاه آموزشی 

 

 مهندس رضا آل محمد، مهندس حانیه مومنی، مهندس داداش زاده مدرسین :

 51:35تا 51آبان ساعت  35زمان: چهارشنبه 

 تاالر والیتمکان: 

 

 

دستاورد پژوهشی طرح تحقیقاتی گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای 

خراسان جنوبی باعنوان ارزیابی و بهینه سازی شبکه ایستگاه های باران سنجی با 

 مال پذیرش در سطح استان خراسان جنوبی استفاده از روش احت

 شیرآالت صنعتی وکنتورهای هوشمند
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 نمایشگاه جانبی همایش
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شماره  شرکت/ارگان/سازماننام 

 غرفه

شماره  نام شرکت/ارگان/سازمان

 غرفه

 0 شرکت ایران کاوش 02 ------

 یب و انرژآبهسازان  انیشرکت دانش بن 03 نمایندگی مدیران خودرو

 رجندیب

2 

 3 انجمن هیدرولیک ایران 04 نمایندگی مدیران خودرو

 4 بانک مسکن 05 دانشگاه علوم پزشکی

 5 آب و فاضالب روستایی 06 علوم پزشکیدانشگاه 

 6 آب و فاضالب روستایی 07 اداره کل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری

 همراه اول
 7 بانک تجارت 08

 8 اداره کل حفاظت محیط زیست 09 ایرانسل

 9 نمایندگی مدیران خودرو 21 شرکت آب ابزار باقران)میراب(

 01 نمایندگی مدیران خودرو 20 اطالعات و انتظامات نمایشگاه

 00 نمایندگی مدیران خودرو  
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 خالصه برنامه همایش                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات                          29/18/0397سه شنبه                        ساعت

 پذیرش 1:35-1:35

 افتتاحیه )تاالر والیت(

 تالوت قرآن و سرود ملی ایران 1:45-1:35

 دبیر همایشخوش آمدگویی  1:55-1:45

 سخنرانی رئیس دانشگاه بیرجند 1:55-1:55

 پخش کلیپ همایش 1:45-1:55

 سخنرانی دکتر داوری 55-1:45

 پذیرایی 55:35-55

 سخنرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 55:45-55:35

 سخنرانی دکتر سیاری 55:55-55:45

 جنب تاالر والیت                       کوهستانبازدید نمایشگاه و حرکت به سمت هتل  55:45-55:55

 هتل کوهستان                         نماز و نهار 54-55:45

 نشست تخصصی انتقال آب دریای عمان –تاالر والیت  نشست تخصصی 55:35-54

  پذیرائی به همراه بازدید از نمایشگاه 51-55:35

 در سالن جنب تاالر والیت                  مقاالت پوستری )بخش اول( 51-51

 دانشکده آمار و ریاضی 4تا  5در سالنهای        ارائه مقاالت شفاهی )بخش اول( 51:35-51

 بازدید از قلعه و باغ اکبریه به همراه برنامه های مفرح تور بیرجندگردی 45:35-51
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 خالصه برنامه همایش

 

 

 

 

 توضیحات                           31/18/0397چهارشنبه                      ساعت      

 کارگاه  4 برگزاری مقاالت شفاهی )بخش دوم( وارائه  1:35-1
دانشکده آمار  4تا  5های  مقاالت در سالن

 ریاضی و

55:35-1:35 
پذیرایی، بازدید از نمایشگاه وارائه مقاالت 

 پوستری )بخش دوم(
 جنب تاالر والیت                    

  تالوت قرآن و سرود ملی ایران  55:45-55:35

 اختتامیه

 والیت()تاالر 

 قرائت بیانیه همایش 55:55-55:45

 پخش کلیپ 55:55-55:55

 تقدیر از مقاالت برتر و حامیان 55:35-55:55

 رستوران فیروزه                      نماز و نهار 54:55-55:35

 دانشکده آمار و ریاضی 3و  4سالن       کارگاه  4برگزاری  51:35-54

 سخنرانی درخصوص معرفی  51:35-54

 دستگاه کاهنده مصرف آب

 دانشکده آمار وریاضی 5سالن      

  پذیرایی 51:35- 51:55
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 رنامه ارائه مقاالت شفاهیب

 

Oral Presentation 

 
 7931آبان  ۹3سه شنبه  -روز اول
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 0سالن   

 0397آبان  29سه شنبه  07:11-08:41ساعت: 

 هیات رئیسه جلسه

 پور رضا دکتر زاده امیرآبادی دکتر

 محور کدمقاله عنوان مقاله نویسندگان زمان ارائه

71:۹۳-71 

 محسن عزیزی

 ابوالفضل اکبرپور

 احمد جعفرزاده

 

 یحفاظت میحر ميترس یها روش سهیمقا

 (نی: دشت قایچاه )مطالعه مورد
66344 

 

 

 

 

مدلسازی و 

مدیریت 

های آب

 زیرزمینی

 

71:6۳-71:۹۳ 

Zahir Nikraftar 

Abdorrahman 

Mostafaie 

Mohammad 
9Akbari 

Multiple linear regression 

modeling of precipitation for 

spatiotemporal drought 

assessment 

69999 

70:۳۳-71:6۳ 

 

 

 یبگلر یخيش ایپور

 يیحی ديس دکتر

 یارجنک ییرزايم

 تيدکتر منوچهر چ

 سازان

 

آب  انيدشت م یکیدروژئولوژيه یبررس

 طقهمن یمدل مفهوم هيبر ته ديشوشتر با تاک
6۹143 

70:۹۳-70:۳۳ 

محسن عزیزی، 

، محمدرضا عيدی

ابوالفضل سعادت 

محمدرضا ، زاده

 مومن کبودان

 

سيار شرکت هوشمندسازی سامانه آبرسانی 

آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 

)مطالعه موردی: سکوهای آبرسانی سيار 

 شهرستان قاینات(

36۹۹3 

70:6۳-70:۹۳ 
 یابیفار محمد

 

با استفاده از  ینيرزمیآب ز هیتغذ نيتخم

 یکیدرولوژيمدل ه الن،يمعادله ب

WetSpass  و برنامهPROGRADE 

19141 

https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=94229
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 2سالن 

 0397آبان  29سه شنبه  07:11-08:41ساعت: 

 هیات رئیسه جلسه

 مالزاده دکتر مهدیزاده دکتر

 محور کدمقاله عنوان مقاله نویسندگان زمان ارائه

71:۹۳-71 
 کبارفرد محمد

 نچق یاريالله رضا

مخروط  یهاشناخت رفتار رودخانه

 MIKE۹7به کمک مدل  یاافکنه
7633۹  

 

 

مدلسازی و 

 مدیریت آب

 های سطحی

 

71:6۳-71:۹۳ 

 کبارفرد محمد

 یاولفضل نيرام

 یضرغام یمهد

 ابوالفضل اکبرپور

 

 یورود یمحدوده پارامترها نييتع

با  SWMM یشهر البيمدل س

 GLUE تمیالگور

196۹۳ 

70:۳۳-71:6۳ 

 یاحمد حسن

 وج قتيحق زیپرو

 یريپ مهيحل

 

 یفيوک یکم یپارامترها یمدل ساز

آب رودخانه شاوور با استفاده از شبکه 

 یمصنوع یعصب

37340 

70:۹۳-70:۳۳ 
 یماراب رانيس

 حافظ پرست میمر

 یکیدرولوژيو ه یهواشناس راتييتغ

 ۹۳06رودخانه خرم رود تا سال 

 RCP0.6یویسنار

74679 

70:6۳-70:۹۳ 

، سميرا رهنما

 ،ابوالفضل اکبرپور

 پورفهيمه خادم

 

رودخانه با استفاده از بينی جریان پيش

عصبی و  -هيبرید موجکی دو مدل

نروفازی )مطالعه موردی: رودخانه 

 رود(هليل

0461۳ 

 

 

 

 

 

https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=86570
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 3سالن 

 0397آبان  29سه شنبه  07:11-08:41ساعت: 

 هیات رئیسه جلسه

 یدخدادا دکتر دکتر دوستی

 محور کدمقاله عنوان مقاله نویسندگان زمان ارائه

71:۹۳-71 
ابوالفضل ، مازیار کبيری

 محمد اکبری، اکبرپور

ارزیابی سيستم های 

تصفيه ی فاضالب 

خاکستری در مقياس 

 خانگی

43797 

 

 

 
های فناوری

 نوین در

پایش کیفی 

 آب

 

71:6۳-71:۹۳ 

 نيا اعتمادیطاهره 

 رسانیاله  علی

 ينب یکبهنام بار 

 

 ییکارا یبررس

 تیفر یرو تینانوکامپوز

اصالح شده با  یسيمغناط

 های¬در حذف رنگ رايکت

بلو از  لنيکنگورد و مت

 یآب های محلول

14696 

70:۳۳-71:6۳ 

 نيجج یراغضنفريالم

 یغائب یهاد 

 

 یکينامیترمود یمدلساز

کن رطوبت  نیريآب ش

 رطوبت زدا-زن

36469 

70:۹۳-70:۳۳ 

  ،یغالم جهیخد

 بجد،  یحنف يیحی محمد

 نيب کیبار بهنام

 اکيلينانو ذرات س یبررس

جهت حذف منگنز از 

 یآب یمحلول ها

4۹6۹9 

70:6۳-70:۹۳ 

 یذوق محمدجواد 

 یتق شجاع نيمحمدحس

 آباد

 

امکان استفاده از  یبررس

 خانه فاضالب هيپساب تصف

ر د رجنديب یشهرک صنعت

 یکشاورز

4۳346 
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 4سالن 

 0397آبان  29سه شنبه  07:11-08:41ساعت: 

 رئیسه جلسه هیات

 دکتر یعقوب زاده دکتر نصیریان

 محور کدمقاله عنوان مقاله نویسندگان زمان ارائه

71:۹۳-71 

 زاده یمحمود ديسع

 یافتخار نيمب

 یلياسماع یعل 

 VHIشاخص  یابیارز

 یو مکان یزمان شیدرپا

: ی)مطالعه موردیخشکسال

 استان اصفهان(

۹3۹۳1 

 

 
سامانه 

تحت وب و 

اطالعات 

مکانی 

(GIS در )

مهندسی 

 آب

 

71:6۳-71:۹۳ 

 

 یاکبر محمد

 ییمصطفا عبدالرحمن 

 یاکبر داوود 

 

و مطالعه شناخت،  یطراح

 یو مدلساز یازسنجين

آب و  GISسامانه جامع 

خراسان  یفاضالب شهر

 یجنوب

47064 

70:۳۳-71:6۳ 
عباسعلی ، مبين افتخاری

 قزل سوفلو

 

ارزیابی آسيب پذیری کيفی 

آبخوان دشت بيرجند به 

اصالح  DRASTICروش 

شده با استفاده از پارامتر 

 کاربری اراضی

97۹63 

70:۹۳-70:۳۳ 

 یمراد حسن

 یمحمد اکبر

 

 نرم یها تياستفاده از قابل

 تیریدر مد GIS یافزار

هدررفت شبکه آب )مطالعه 

  (رجنديشهر بDزون  یمورد

463۹3 

70:6۳-70:۹۳ 

    

 زاده یرآباديام یمهد

 پردل مانیا

 

 یو پهنه بند یبررس

در  یخشکسال یشاخص ها

 یاستان خراسان جنوب
64940 

https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=31259


33       کتابچه راهنمای اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب                                                        

 

 

 

 

 برنامه ارائه مقاالت شفاهی

 

Oral Presentation 

 
 7931آبان 9۳ چهارشنبه -روز دوم
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 0سالن 

 0397آبان  31چهار شنبه  8-9:41ساعت: 

 هیات رئیسه جلسه

 خاشعیدکتر  دکتر ذوقی

 محور کدمقاله عنوان مقاله نویسندگان زمان ارائه

0:۹۳-0 

 یمحتشم یعل

آباد  ليخل یديمج ديناه

 راکبرپو ابوالفضل

 

به کمک  ینيرزمیآب ز نيتخم

-پتروو یروش بدون شبکه محل

 نيگالرک

 

61706 

 

 

مدلسازی و 

     مدیریت

های آب

 زیرزمینی

پدافند غیر  و

 عامل در آب

 

0:6۳-0:۹۳ 

 

 یابیفار محمد

 

 نيب تراتيانتقال ن یمدل ساز

 ،ینيرزمیو ز یسطح یآب ها

 یمطالعه مورد کی

3۹973 

3-0:6۳ 

 باعزم زهرا

 یناصر یمهد

 ابوالفضل اکبرپور

 یريظه ديحم ديس

 

 PSOدر آبخوان محصور

برداشت  ی نهیهز ینهسازيبه

 نهيبه تمیآب با استفاده از الگور

 یساز

1۹179 

3:۹۳-3 

 مالزاده یمهد

 جهان رمحمديام

 جهان ديسع

 

 ییشناسا نینو یروش ها

سالمت  شیجهت پا بيآس

 یکيدروليه یسازه ها

۹4۹00 

3:6۳-3:۹۳ 

 اءيض حسن

 یفیشر فرهاد

 یاذان ديسع

 

علل کاهش عمرمفيدچاه ها 

 درباختر دشت قاین
7۳349 
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 2سالن 

 0397آبان  31چهار شنبه  8-9:41ساعت: 

 هیات رئیسه جلسه

 دکتر مالزاده دکتر نجفی مود

 محور کدمقاله عنوان مقاله نویسندگان زمان ارائه

0:۹۳-0 

 یورد پورحق فاطمه

 انیمعمار یهاد

 یلنديمحسن پوررضا ب

محمد تاجبخش  ديس

 یفخرآباد

 سازی رواناب مدل بارش سهیمقا

و  KINEROS ۹شده توسط 

)مورد  ای معادالت منطقه

مطالعه: حوضه بار خراسان 

 (یرضو

76766 

 

 

 

 
مدلسازی و 

مدیریت 

های آب

 سطحی

 

0:6۳-0:۹۳ 

 انيتراب جواد محمد

 مددکار نيحس

 

 ليس یبارش تجمع یسازمدل

با ۹۳۳3/۳9/97خیقم در تار

 WRF یمدل عدد

9666۹ 

3-0:6۳ 

 ینوقاب یديسع قوام ديسع

 زاده عقوبی یمصطف

 یديشه یعل

 یحمام نيحس

بارش و دما با  ریبرآورد مقاد

گزارش  یهااستفاده از داده

شهرستان  یپنجم )مطالعه مورد

 (رجنديب

46۹۹1 

3:۹۳-3 

 اکبری داود

 یاکبرمحمد 

 ییعبدالرحمن مصطفا

 محمدرضا رنجبر

 

 های آب تیریو مد یمدلساز

با  دیشد های یحاصل از بارندگ

اطالعات  یاستفاده از فناور

 و سنجش از دور یمکان

96۳۳6 

3:6۳-3:۹۳ 

 برزگران نايم

 هزادیمهد نيحس

 

انتقال بار  یعدد یمدل ساز

 دهش تیتقو منیبستر به روش ر
47637 
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 3سالن 

 0397آبان  31چهار شنبه  8-9:41ساعت: 

 هیات رئیسه جلسه

 دکتر نقی زاده دکتر دستورانی

 محور کدمقاله عنوان مقاله نویسندگان زمان ارائه

0:۹۳-0 

یبازار ساره  

اکبرپور ابوالفضل  

یذوق جوادمحمد  

 

انتقال  یبعد کی یمدل ساز

 ینيرزمیسفره آب ز یآلودگ

 با روش بدون شبکه

9۹۹7۳ 
 

 
های نوین فناوری

 کیفی آبدر پایش 

 و

 کتیهیدروانفورما

و محاسبات نرم در 

 مهندسی آب

 

0:6۳-0:۹۳ 

 یمصطفائ عبدالرحمان

 یاکبر محمد

 یصفر عبدالرضا

 

 یروش فراابتکار یريبکارگ

جهت  یستیز یايجغراف

 رواناب-مدل بارش یواسنج

67736 

3-0:6۳ 
عباس ، بهاره سادات همراز

 خاشعی سيوکی

بررسی کارایی مدل 

روش زمين دراستيک و 

آماری کریجينگ نشانگر در 

تعيين نقاط آسيب پذیر 

 آبخوان دشت مشهد

06491 

3:۹۳-3 

 حافظ پرست میمر

 ییعبا ثنا

 

 یبرازش مدل مناسب سر

 و ديرودخانه، تول یدب یزمان

ن آ ندهیآ ریمقاد ینيب شيپ

 ستگاهیا یمطالعه مورد

 نورید

79۹6۳ 

3:6۳-3:۹۳ 

مریم خدادای، 

سهيالچاوشان، نگين ناصح، 

 ليدارفعتی، عاليه حسين نژاد

بررسی کارایی نانولوله های 

کربنی تک دیواره 

وچنددیواره در حذف داروی 

از محيط های Gپلی سيلين 

 آبی

03664 

https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=84637
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 4سالن 

 0397آبان  31چهار شنبه  8-9:41ساعت 

 هیات رئیسه جلسه

 دکتر رمضانی دکتر امیر آبادی زاده

 محور کدمقاله عنوان مقاله نویسندگان ارائهزمان 

0:۹۳-0 

 قهرمانزاده یعل

 یمحمد یرعليم

 یجابر یعل

 نييپارامتر سرعت در تع یبررس

حول  یتعادل یعمق آبشستگ

 ییایردریز یخطوط لوله ها

11437 
 

 

 

 

 
سیستم های 

 انتقال آب

 

0:6۳-0:۹۳ 

 منفرد رضاوند ندا

 یارونق یهاد

 یسلماس نیفرز

از  یعبور یدب بیبرآورد ضر

با  یو قطاع ییکشو یهاچهیدر

 فزار فلوئنتنرما

9649۹ 

3-0:6۳ 

 یوميق فاطمه

 انیمحسن محمد

 یسارو

 

 بر یاجتماع هیسرما ريتاث یبررس

 مصرف آب تیریمد
619۳6 

3:۹۳-3 

 یاحرار هيمرض

 انیرينص یعل

 

نشت با استفاده از  ییشناسا

 در یگره ا یفشارها ونيبراسيکال

آب )مطالعه  عیتوز یشبکه ها

آب شهر  عی: شبکه توزیمورد

 (رجنديب

199۹6 

3:6۳-3:۹۳ 

، فهيمه خادم پور

، ابوالفضل اکبرپور

عباس خاشعی 

 سميرا رهنما، سيوکی

 

ریزی بيان ژن  مقایسه روش برنامه

 بينی های تجربی در پيش با روش

تبخيرتعرق مرجع روزانه )مطالعه 

 موردی: شهرستان بيرجند(

۹1636 
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 سالن جنب تاالر والیت

 0397آبان 29سه شنبه  06-07ت: ساع

 داورپنل:

 مهندس شهریاری - دکتر محتشمی -خطیبی نیا  دکتر

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان

ل ابوالفض، سيد مصطفی طباطبائی

 اکبرپور
 ۹۳964 بررسی روش پمپاژ و تصفيه در پاالیش آبخوان های آلوده

سامی قوردویی ، فریبا نقی زاده

 سميه جنت رستمی، ميالن

ریزی بيان ژن با مدل سيستم استنتاج فازی بررسی عملکرد برنامه

 سازی تراز آب زیرزمينی در شبيه
۹4060 

 ابوالفضل اکبرپور، سعيد دیمه ور
مقایسه روشهای بدون شبکه پتروف گالرکين وتفاضل محدود در 

 پخش-حل معادله جابجایی
93066 

فاطمه ، دکتر غالم عباس کاظمی

محمد یعقوب بوالی ، شهابی فرد

 ن قادری درميانمحمد امي، گزیک

گيری افت و خيز سطح آب استفاده از دیتاالگر برای اندازه

زیرزمينی در آزمایشات پمپاژ در دشتهای مختلف استان خراسان 

 جنوبی

۹7699 

، فاطمه سادات اميری کاریزکهنی

، عباس خاشعی سيوکی

 مهدی دستورانی، سيدرضاهاشمی

بررسی استفاده از آب زیرزمينی دشت بيرجند از لحاظ کيفی در 

 های مختلف شرب،صنعت و کشاورزیبخش
00061 

بابک  ،ینوده فراهان یمحمدعل

 ني، سامان افشیفر، آنا راسخ نيافش

 فر

برازش منحنی ها و معادالت نفوذ )مانند هورتون ،گرین امپت( بر 

 اندازه گيری های صحرایی نفوذ
90۹33 

 یابیفار محمد

 

شوری طبيعی در منابع آب زیرزمينی دشت مدل مفهومی توسعه 

 فاریاب، جنوب استان کرمان
06630 

 حسام اکبری قوچانی
بررسی اثر افت آب های زیرزمينی در فرونشست دشت مشهد 

 بوسيله تداخل سنجی راداری
6۳17۳ 

محمد جواد ذوقی، مهکامه دلریش   ۹39۳3 های فاضالباستفاده از سيستم بيو راکتور غشایی در تصفيه 

دانيال ، دکتر محمدرضا دوستی

 فيض بخش

بی خطر سازی پسماند های خطرناک با استفاده از روش تثبيت و 

 جامد سازی
96119 

 مهتاب غياثی آجقان
اری آب شرب شبکه بررسی عملکرد و تاثير خوردگی و رسوب گذ

 توزیع ناحيه شش شهر مشهد
6۹106 

ل ابوالفض، سيد مصطفی طباطبائی

 اکبرپور

بررسی فناوری های پاالیش آلودگی زیرسطحی جهت احيای آب 

 زیرزمينی
3761۹ 

هادی انتظاری ، حسن بصيرانی مقدم

 دکترمحمدرضا دوستی، زارچ

مقایسه ميزان گاز های توليدی در لندفيل با استفاده از نرم افزار 

 د(لندجم در شرایط خشک و مرطوب )مطالعه موردی: شهر یز
40104 

سيد مرتضی ، عقيل رضوان خواه

، محمد مهدی خطيب، موسوی

 حسن ضياء

های زیرزمينی )مطالعه موردی: راهکارهای کاهش افت سطح آب

 استان خراسان جنوبی( -دشت بيرجند
16769 

https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=20356
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=26848
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=39844
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=21533
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=88857
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=38299
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=85498
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=40710
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=29309
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=35773
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=42784
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=91572
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=68786
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=74153
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، معماریانهادی ، معصومه اردونی

 محسن پوررضا، مرتضی اکبری

و  GPMمقایسه توزیع مقادیر بارندگی برآورد شده ماهواره 

 های زمينی حوضه گرگانرودایستگاه
3977۳ 

عباس ، سميه امامی، یحيی چوپان

 علی شهيدی، خاشعی سيوکی

مقایسه سه روش الگوریتم انتخابات، ژنتيک و روش شبکه عصبی 

 زیرزمينیمصنوعی در مدلسازی آب 
۹۳76۹ 

 دکتر ميثم فاضلی، رامين مهربد

بررسی تأثير محل قفل کشتيرانی بر نحوه ی پيشروی آب شور 

دریا بر رودخانه )مطالعه ی موردی قفل کشتيرانی رودخانه 

 بهمنشير(

49۳6۳ 

دکتر سيد ، شبنم سلمان طالشی

دکتر افشين اشرف ، علی موسوی

 زاده

بهينه سازی شبکه های دفع آب های سطحی با استفاده از یک 

 الگوریتم ژنتيک خودانطباقی
67631 

، مریم صفوی، هدیه احمدپری

 محمد قيطاسی، ابوالفضل اکبرپور

طراحی دیواره دنيتریفيکاسيون برای تصفيه آب زیرزمينی آلوده به 

 نيترات
37۳4۹ 

مهدی ، زهرا باعزم، امير خسروی

 ناصری

کاربرد مدل چانه زنی نش در بهينه سازی چند هدفه مدیریت آب 

 NSGA- IIهای زیرزمينی با استفاده از الگوریتم 
0۹330 

 علی نوروزی، حسن ضياء
های پردیس شوکت آباد بررسی وضعيت کمی وکيفی آب چاه

 دانشگاه بيرجند
0466۳ 

حسن ، دوستیدکتر محمدرضا 

 هادی انتظاری زارچ، بصيرانی مقدم
 3036۳ ها( ها و چالش های شيرین سازی آب )فرصت مروری بر روش

دکتر ابوالفضل ، الهام حق شناس

 اکبرپور

احيه حفاظتی چاه در عددی جهت تعيين ن استفاده از روش

 آبخوان محصور
66699 

 شجاعت زارع
مدل سازی برآورد کم آبياری و راندمان آبياری در استان خراسان 

 رضوی
4674۹ 

دکتر ، عطيه یزدانی شرق

آوا دکتر ، محمدحسين صيادی اناری

 حيدری

های دارویی با استفاده از روش سونوشيميایی؛  تجزیه آالینده

 مکانيسم و عوامل مؤثر
090۹6 

دکتر فاطمه کریمی ، خليل عموزاده

 اورگانی

ب انزلی و در حوضه در تاال LASبررسی مقایسه ای تعيين غلظت 

 جنوبی دریای خزر
44007 

 دکتر علی نصيریان، شکوفه شفيعی
بهينه سازی جانمایی سنسور جهت آشکارسازی آلودگی آب در 

 سيستم های توزیع آب شهری
9۳667 

دکتر ، عطيه یزدانی شرق

 محمدحسين صيادی اناری

های دارویی از فاضالب توسط نانوساختارهای ¬جذب آالینده

 گرافن و مکانيسم فرایند
79۹34 

محمد امين ، دکتر محمد جواد ذوقی

 رسولی

بررسی و مقایسه فرایندهای مختلف جذب در حذف کروم شش 

 ظرفيتی از فاضالب به وسيله جذب
43633 

دکتر ابوالفضل ، فاطمه پورصالحی

 اکبرپور

ی تداخل آب مروری بر تأثير چاه های تزریق در مدیریت پدیده 

 شور و شيرین در آبخوان های ساحلی
0664۳ 

 لفضل اکبرپورافاطمه دوالبی، ابو
بررسی تاثير چاه تزریق بر سطح آب زیرزمينی با روش عددی 

 بدون شبکه
3667۹ 

https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=20142
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=63050
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=51597
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=91062
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=82998
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=86540
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=98940
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=45533
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=83825
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=66881
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=30541
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=69499
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=85460
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=95512
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 عليرضا باللی، باعزمزهرا 
ارزیابی شبکه آبرسانی با رویکرد پدافند غيرعامل با استفاده از مدل 

TOPSIS )مطالعه موردی: شهر بيرجند( 
30300 

 محمد مهدی علمدار
روی منابع آب )با تاکيد بر دشت بررسی اثرات تغيير اقليم بر 

 بيرجند(
46۹۹3 

زینب اکبری ، محمدرضا دوستی

 مطلق
 ۹۳71۹ بررسی روش های نوین گندزدایی فاضالب

ابوالفضل ، مهدی ناصری، زهرا باعزم

 سيد حميد ظهيری، اکبرپور

شبيه سازی عددی جریان آب زیرزمينی با استفاده از روش بدون 

 شبکه
6۹۹71 

دکتر سيد یحيی ، زینب حميدی

دکتر منوچهر ، ميرزایی ارجنکی

 چيت سازان

 -بررسی هيدروژئولوژی منابع آب زیرزمينی دشت دزفول 

 اندیمشک
67364 

اميرحسين ، دکتر محمد جواد ذوقی

 سجاد ایزدی، قاسمی
 306۳7 کاربرد امواج اولتراسونيک در تصفيه آب و فاضالب

دکتر هادی ، اميرحسين حسينی

 کميل کاهنی، فرهادیان

پهنه بندی کيفی آبخوان دشت بيرجند با استفاده از روش 

 GISکریجينگ در محيط 
40۳61 

سيد مرتضی ، عقيل رضوان خواه

، محمد مهدی خطيب، موسوی

 حسن ضياء

های زیرزمينی کيفيت آبتأثيرپذیری گسل جنوب بيرجند بر 

 دشت بيرجند
74063 

 ایمان ابراهيم بخشی پور

ارزیابی سناریوهای مختلف تامين نياز با در نظر گرفتن پارامترهای 

کمی و کيفی جریان در زیر حوزه کارون بزرگ با استفاده از مدل 

 WEAPشبيه ساز 

6763۹ 

، سيدرضاهاشمی، محبوبه خداوردی

عباس خاشعی سيوکی، محسن 

  پوررضا بيلندی

در تعيين موقعيت بهينه چاههای نمونه  PSO-GSطراحی مدل 

 برداری غلظت کلر آب زیرزمينی در دشت نيشابور
99۹64 

عباس خاشعی ، مسعود مسعودی

 احمد جعفرزاده، سيوکی

بينی سطح آب زیرزمينی با استفاده از مدلهای زمين  تحليل پيش

 ی موردی: آبخوان دشت مشهد(¬آمار و سری زمانی )مطالعه
46160 

محمد جواد مهدی ، اميد شریفی

 زاده راینی

کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پيش بينی سطح آب های 

 زیرزمينی دشت جيرفت
90604 

فرحناز ، مجيد خزایی، حسن ارجمند

 طالب مرادی نژاد، عزیزی

ارزیابی تاثير احداث شبکه آبياری و زهکشی بر تغييرات کمی و 

 کيفی آبخوان ليشتر
07304 

 صراف ایرپويام

 ستارزاده اسالم

 

 یکُدها یريآبخوان دشت کرج با بکارگ یاضیر یمدل ساز

نرم افزار  طيدر مح MODPATHو  MODFLOW یوتريکامپ

GMS 

79471 

محمدرضا ، هادی قاسمی ورجانی

 فرتاج

پيش بينی توليد ماهانه آب شرب به منظور مدیریت بهينه منابع 

 آب با استفاده از شبکه عصبی، مطالعه موردی: شهر کرج
73494 

https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=98988
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=64229
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=20172
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=52217
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=41956
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=98501
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=68047
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=41492
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=65748
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=38586
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=81986
https://conf.birjand.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=19636
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 يریحليمه پ
بررسی افت سطح ایستابی منابع آب زیرزمينی دشت خاش با 

 GISاستفاده از زمين آمار و 
77۹09 

، فرهاد خامچين روحمحمد پاکيزه

 مقدم

برخی آلوده  مقایسه ی رفتار گرافن و نانولوله ی کربنی در حذف

 کننده های شيميایی آب به روش محاسباتی
1۹169 

محمد امين زارعی درميان، محمد 

 جوانشيرگيو، ایمان زارعی درميان

 مدل تکاملی خطرات ناشی از آلودگی زیست محيطی آب ناشی از معدن

با نگرشی بر معدن زغال سنگ همکار  MultiAgentکاری بر اساس 

 راور

30۳16 

 محسن عزیزی

 مهدی مالزاده

 امير خسروی

 

شبيه سازی جریان آب زیرزمينی با استفاده از مدل ریاضی 

)مطالعه موردی:  GMSتفاضالت محدود با استفاده از نرم افزار 

 دشت قاین(

7۳96۳ 
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 سالن جنب تاالر والیت

 0397آبان 31چهار شنبه  9:31-01:31ت:ساع

 داورپنل:

 مهندس شهریاری -دکتر محتشمی _دکترخطیبی نیا 

 کدمقاله عنوان مقاله  نویسندگان

 حسين مهدیزاده، مينا برزگران

 

شبيه سازی یک بعدی جریان و انتقال رسوب ناشی از شکست سد 

 استفاده از حل کننده ریمنبا 
34۹76 

 فاطمه سليمی، مریم حافظ پرست

 

پيش بينی آبدهی رودخانه با استفاده از مدل های سری 

زمانی)مطالعه موردی : رودخانه کميش واقع در شهرستان 

 هرسين(

63671 

عباس خاشعی ، مختار صالحی طبس

 سعيد قوام سعيدی، سيوکی

 

تعيين بهترین مدل تجربی برآورد تبخير و تعرق پتانسيل در 

 استان های خراسان
63701 

دکتر حسين ، مهندس عاطفه اميری

، دکتر ناصر طهماسبی پور، زینی وند

 دکتر علی حقی زاده

به منظور شبيه سازی جریان روزانه QSWATمعرفی مدل 

 رودخانه
11۹0۳ 

ناصر ، علی حقی زاده، آزاده ارشيا

 حسين زینی وند، طهماسبی پور

های سزار بر اساس خطر بروز سيل با بندی زیر حوزهاولویت

 زنیاستفاده از الگوریتم چانه
63310 

 امير موسی خانی

 

مطالعه عددی تاثيرگذاری دیوار حباب هوا بر کاهش نفوذ شوری 

 آب دریا به اتاقک قفلهای کشتيرانی
7۹376 

، ابطحی فروشانیدکتر سيّد ماجد 

 مهندس سمانه امينی هرندی
 70۳09 بررسی شاخص های توسعه پایدار، در مدیریت منابع آب تاالب

، دکتر پرویز حقيقت جو، حسن احمدی

 دکتر حليمه پيری

کمی وکيفی آب رودخانه شاوور با استفاده مدل سازی پارامترهای 

 (ANFIS)تطبيقی فازی ¬-سيستم استنتاج عصبی
34176 

دکتر ، دکتر محمد اکبری، محمد بارانی

 علی نصيریان

ارزیابی روش های شناسایی روش بهينه نشت یابی بر اساس 

 توصيفی -جستجوی نشت به صورت تحليلی
0۹103 

دکتر ، مهندس فاطمه حاجی آبادی

 دکتر مسعود خزاعی، فرزاد حسن پور

 

 اثر تنش خشکی و شوری آب آبياری بر صفات مورفولوژیکی و

 عملکرد گندم رقم سيروان در بيرجند
۹3634 

 صدیق کيائی فر

 

بررسی اثرات تغيير اقليم بر منابع آب در کوتاه مدت رویکرد 

 پویایی سيستم ها مطالعه موردی: دشت سيستان
0۳096 

 ،عباسعلی صادقی، هاشمی سيده وحيده

 بهاران خيزآب

 

رسوب -بررسی توانایی شبکه عصبی مصنوعی در تعيين رابطه دبی

 جریان وارد شده به مخزن سد )مطالعه موردی سد طُرُق(
60۹۹6 

مصطفی ، نوقابیسعيد قوام سعيدی 

حسين ، علی شهيدی، یعقوب زاده

 حمامی

 91491 تاثير مدیریت آبياری بر عملکرد گندم در منطقه بيرجند
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دکتر سودابه گلستانی ، هانيه زاهدی

 دکتر مجيد رحيم پور، کرمانی

ره ی آبياری قطمطالعه آزمایشگاهی یکنواختی پخش در سيستم ها

 ای کم فشار
1۳3۳6 

 نوید صمدی بروجنی

 

شبيه سازی تاثير خودپاالیی رودخانه کوهرنگ بر کاهش غلظت 

نيترات پساب مزارع پرورش ماهی موجود با استفاده از مدل 

 MIKE 77ریاضی 

4466۳ 

دکتر محسن ، مهندس سيد سجاد بدیعی

 دکتر جواد احدیان، سجادی

 

مستطيلی در جریان -استخراج ضریب دبی در دریچه های سالونی

 آزاد به کمک نرم افزار انسيس فلوئنت
۹۳141 

،  دکتر علی شاهنظری، علی عمروانی

دکتر سيد ، اولی دکتر رامين فضل

 مهدی عمادی

 

های مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره آب شناسایی عرصه 

 AHPو روش  GISزیرزمينی دشت تجن )ساری( با استفاده از 
9۳966 

دکترمحسن ، الهام رجبی شه بندی

 دکتر رامين فضل اولی، مسعودیان

های سطحی با استفاده از آوری و دفع آبسازی شبکة جمعشبيه

 SWMMمدل 
3366۳ 

مهدی ، سيد آرمان هاشمی منفرد

 حجت رضاپور، رضاپور

 

در تعيين بهترین زاویه افقی و شيب  ANSYSکاربرد مدل عددی 

 بادشکن شناور به منظور کاهش تبخير
46406 

، دکتر بابک شاهی نژاد، زهرا حسن پور

دکتر آزاده ، دکتر حسن ترابی پوده

 جباری

 

ارزیابی عملکرد الگوریتم گروه ميگوها در طراحی بهينه 

 هانوی(های آبرسانی )مطالعه موردی شبکه ¬شبکه
9310۳ 

سيد رضا ، مرضيه مرقسی درميان

 عباس خاشعی سيوکی، هاشمی
 46303 بررسی اثر کود دامی بر ميزان تبخير از سطح خاک

 محسن پوررضا بيلندی، ابراهيم علی نيا

 

ارزیابی و تعيين پارامترهای مدل های نفوذ آب در خاک با برنامه 

 در نرم افزار اکسل solverی 
16۹71 

 دکتر علی نصيریان، احراری مرضيه

 

شناسایی مقدار و موقعيت آب بدون درآمد و مولفه های آن در 

شبکه های توزیع آب )مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر 

 گلبهار، خراسان رضوی(

93۹60 

عباس ، سيد رضا هاشمی، یآرزو طاهر

 خاشعی سيوکی

تعيين مکان های مناسب آبياری سطحی مطالعه موردی:دشت 

 بيرجند
737۹4 

محمد ، حسن ضياء، کميل کاهنی

 مرضيه شهریاری، یعقوبی
 666۹۹ رواناب در شهر بيرجندبررسی توسعه شهری بر 

مصطفی یعقوب ، مختار صالحی طبس

مهدی اميرآبادی ، غالمرضا زمانی، زاده

 زاده

برآورد بارش ایستگاه سينوپتيک بيرجند به کمک مدل ها و 

 پنجم تغيير اقليمسناریو های گزارش 
6۳164 

مصطفی یعقوب ، مختار صالحی طبس

مهدی اميرآبادی ، غالمرضا زمانی، زاده

 زاده

 

اثر تغيير اقليم بر دمای کمينه و بيشينه ایستگاه سينوپتيک 

 از مدل های گزارش پنجم تغيير اقليمبيرجند با استفاده 
0376۳ 
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 حسن ر،پو یسيع ديسع، کبارفرد محمد

 یکلجاه یآقاجان
 09696 اروميه اثرات الیروبی و ساماندهی رودخانه گدار بر احيای دریاچه

 محمدحسين لشکری، رشيد پوررجب

 

های تراوا در آبياری فضای سبز )مطالعه موردی: ارزیابی لوله

 دانشگاه صنعتی شهدای هویزه(
74491 

، کاکاشاهدی، هيزش نيواسيد پدرام نی

 انتظامی

ترتيب طبقات ارتفاعی برف گير زیرحوضه چهل گزی، استان 

 کردستان
۹6693 

دکتر حسين ، مهندس عاطفه اميری

، پور دکتر ناصر طهماسبی، زینی وند

 دکتر علی حقی زاده

 11393 به منظور شبيه سازی جریان روزانه رودخانهMISDcمعرفی مدل 

 دکتر محمّد اکبری، محمّد امين یساری
نابع متوصيفی روش های ارزیابی آسيب پذیری -مقایسه تحليلی

 آبی
37903 

دکتر خليل ، زهرا اسکندری تادوانی

دکتر سيد ، دکتر مهدی دلقندی، اژدری

 دکتر وجيهه درستکار، حسين حسينی

رای ای سطحی ب¬شبيه سازی تجربی پياز رطوبتی در آبياری قطره

 خاک لومی رسی
44۳6۹ 

 ۹۳7۳0 آب مجازی و تجارت آن محمّد امين یساری

ناصر ، دهنویحامد ، عليرضا رضاپو

 مجتبی رضاپور، محرری

طراحی و مدلسازی سياالتی کلکتور فيلتردار در انشعابات 

 کلکتوری آب وفاضالب
60767 

، مبين افتخاری، احمدرضا عين افشار

 يالح ننسرین صا، عباسعلی قزل سوفلو

و پهنه بندی  DIو  SPIارزیابی خشکسالی با استفاده از نمایه های 

 )مطالعه موردی استان خراسان جنوبی( IDWبه روش 
66366 

 مجيد عرب فرد

 

در طرّاحی هيدروليکی شبکه های  WaterGEMSکاربرد مدل 

 آبياری تحت فشار
۹9119 

 حسين خزیمه نژاد، مجتبی حسن پور

 

های خراسان ¬های تامين آب شرب شهرستان¬تعيين مکان

ای ¬وش تحليل شبکهجنوبی در شرایط تنش آبی با استفاده از ر

 در سيستم اطالعات جغرافيایی

3۹311 

داود ، باقر ذهبيون، فرزاد صادقی

 مشيرپناهی

 

جهت محاسبه TRMMای بارش ارزیابی محصوالت ماهواره

 در حوضه آبریز دریاچه اروميه SPIشاخص خشکسالی هواشناسی
4169۳ 

، بابک شاهی نژاد، حسن پورزهرا حسن

 ، آزاده جباریترابی پوده
 90۳64 ایسازی شبکه دو حلقهارزیابی الگوریتم گروه ميگوها در بهينه

سيد آرمان هاشمی ، علی محتشمی

ابوالفضل ، غالمرضا عزیزیان، منفرد

 اکبرپور

 

ای در رودخانه به کمک مدلسازی انتقال و پخش آلودگی زنگوله

 روش بدون شبکه
39۹31 

داود ، باقر ذهبيون، فرزاد صادقی

 مشيرپناهی

 

جهت محاسبه CMORPHای بارش ارزیابی محصوالت ماهواره

 در حوضه آبریز دریاچه اروميه SPIشاخص خشکسالی هواشناسی
۹0031 
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 باقر ذهبيون، فرزاد صادقی

 

جهت PERSIANN-CDRای بارش ارزیابی محصوالت ماهواره

در حوضه آبریز دریاچه  SPIمحاسبه شاخص خشکسالی هواشناسی

 اروميه

0۳666 

، مریم صفوی گردینی، هدیه احمدپری

 سيدرضا هاشمی، عباس خاشعی سيوکی

 

ارزیابی مناسبترین توزیع آماری در برآورد دبی متوسط ساالنه 

 هليل رودرودخانه 
77996 

، هادی معماریان، فاطمه پورحق وردی

محسن پوررضابيلندی، سيدمحمد 

 تاجبخش فخرآبادی

با استفاده از بسته الحاقی  KINEROS۹سازی مدل  بهينه
HydroPso 

66396 

 حبيب اعالئی
شبيه سازی و تحليل شبکه آب با استفاده از نرم افزار 

WaterGEMS 
466۳9 

مهدی ، سعيد دیمه ور، محدثه آصف

 ابوالفضل اکبرپور، مالزاده

خش پ-جابجاییگالرکين برای حل معادله -روش بدون شبکه پتروو

 در حالت غير ماندگار
63966 

 دکتر مریم حافظ پرست ،ویدا کامکار

 

های سری زمانی ¬پيش بينی آبدهی رودخانه با استفاده از مدل

 سو(¬)مطالعه پایاب قره
4۳660 

 ابوالفضل اکبرپور، سعيد دیمه ور

 

مقایسه روشهای مختلف بدون شبکه در حل معادالت آبهای کم 

 عمق
94646 

 حامد قنبری، امير عباس عابدینی
مروری بر کاهش انرژی و خطرات سيل به وسيله ی پوشش 

 درختان جنگلگياهی و 
۹7969 

 ،نسرین شکيبانيا، مصطفی یعقوب زاده

فرهاد آذرمی ، محمدرضا قالسی مود 

 آتاجان

روند تغييرات تبخير و تعرق واقعی دشت نيشابور با استفاده از 

 ۹044۹ سبال الگوریتم

 سعيد تکيه، ابوالفضل اکبرپور

 

شبيه سازی عملکرد شبکه توزیع آب روستایی در راستای کاهش 

 هدررفت آب )مطالعه موردی: روستای چهکند شهرستان بيرجند(
307۳4 

محمد جواد ذوقی، فرزانه سروری، 

 محمدرضا قالسی مود، علی عرب
 066۳۹ روش های نوین حدف فلزات سنگين در تصفيه آب و فاضالب
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  اطالعات دبیرخانه:

 

 تلفن ثابت 55134345555

 نمابر 55134345555

MIWM@birjand.ac.ir 

 ایمیل

 تلفن همراه 51351131145

 آدرس بیرجند،انتهای خیابان شهیدآوینی،دانشگاه بیرجند،دانشکده مهندسی
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 :حامیان معنوی همایش
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 همایش:مالی حامیان 
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