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دکترا ،در رشته تحصیلی عمران گرایش منابع آب ،از دانشگاه صنعتی شریف در سال1831
کارشناسی ارشد ،در رشته تحصیلی عمران گرایش سازههاي هیدرولیکی ،از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1831
کارشناسی ،در رشته تحصیلی عمران ،از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1831

سوابق علمی و پژوهشی
 عناوین تز دانشگاهی
عنوان تز دکترا :مدیریت هوشمند آبهاي زیرزمینی در الیههاي آبدار تحت فشار ،دانشگاه صنعتی شریف1831 ،
عنوان تز کارشناسی ارشد :طراحی سدهاي بتنی غلتکی کوبیدنی ( )RCCو مقایسه آن ،با سدهاي خاکی1831 ،

 تدریس (سوابق آموزشی دانشگاهی)
تدریس چهارده موضوع درسی در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتري و راهبري پروژههاي کارشناسی ارشد و چند
رساله دکتري در دانشگاههاي صنعتی شریف ،تهران ،تربیت مدرس 1831 ،تا کنون
عنوان دروس ارائه شده:



استاتیك (کارشناسی)



مقاومت مصالح (کارشناسی)



هیدرولیك (کارشناسی)



اصول مهندسی سد (کارشناسی)



مکانیكخاك (کارشناسی)



آبهاي زیرزمینی (کارشناسی)



مهندسی سیستمها (کارشناسی)



اقتصاد مهندسی (کارشناسی)



ریاضیات عمومی ( Iکارشناسی)



ریاضیات عمومی ( IIکارشناسی)



هیدرولوژي مهندسی (کارشناسی)



هیدرودینامیك (کارشناسی ارشد)



تحلیل سیستمهاي منابع آب ( Iکارشناسی ارشد)
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تحلیل سیستمهاي منابع آب ( IIکارشناسی ارشد)



مدلهاي ریاضی در هیدرولوژي(کارشناسی ارشد)



مسایل و مشکالت منابع ایران (دکترا)



برنامهریزي غیرخطی و پویا (دکترا)



روش هاي نوین در مدل سازي (دکترا)



تحلیل سیستمهاي منابع آب پیشرفته (دکترا)

 تدوین کتاب و نشریات


تالیف کتاب "سدهاي هسته آسفالتی"_ کمیته ملی سدهاي بزرگ ایران. 1831 ،



"مدیریت ریسك سیالب شهري" .نشریه شماره  18کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه.1831 .



"آشنایی با مهندسی ارزش" .معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهري و روستایی ،سازمان شهرداريها
و دهیاريهاي کشور.1811 .



"برنامهریزي عملیاتی شهرداريها با رویکرد راهبردي (با نگاهی به شهر محالت)" .معاونت آموزشی
پژوهشکده مدیریت شهري و روستایی ،سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور.1811 .



" راهبردهاي توسعه شهري؛ راهنمایی براي بهبود عملکرد" .معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهري
و روستایی ،سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور.1811 .

 مقاالت
 Arab D.R., A. Shamsai, M. Heidari; “Multi Objective Management of Groundwater in fuzzy
environment”; Accepted to Appear in Water Resources Bulletin.
 Arab D.R., A. Shamsai, A. Abrishamchi; “Estimation of Transmissivity Using Artificial Neural
Network and Fuzzy Clustering”; Accepted to Appear in Scientia
 Arab D.R., S.M Borghei, N.Sadati; “Determination of Discharge Coefficient for Oblique Shape
Crested Wiers by Neural Network “, Seventh International Conference HYDROSOFT 89,
Como, Italy, 8889.
 Arab D.R et al.; “The Value Engineering study of Marun regulating dam in Iran”, Fourth
international symposium of concrete roller dams; Madrid, Spain, 2002.



عرب داودرضا ،مهدي نعمتی حسینلو ،نسرین رفیعی انزاب ،امیر کرجی "نقش مهندسی ارزش در حل
مسایل طرح انتقال آب سیمیندشت به گرمسار" سومین کنفرانس بینالمللی مهندسی ارزش ،تهران،
ديماه .1811



عرب داودرضا ،محبوبه نصیري "دستیابی به پایداري اکولوژیکی با رویکرد مهندسی ارزش در طراحی
پارك چهل بازه" دومین کنفرانس بینالمللی دستاوردهاي نوین پژوهشی در مهندسی عمران ،معماري و
مدیریت شهري ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ،اردیبهشت .1811



نعمتی حسینلو ،مهدي؛ حمید سهرابی ،داودرضا عرب ،مهري جوادي "اثرات برنامهریزي ارزش طرح
هزارمسجد بر تامین پایدار منابع آب شهر مشهد" کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه ،انجمن
مهندسی ارزش ایران ،آذرماه .1818
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عرب ،داودرضا ،آشور عبداللهی ،سیدمهدي رضوي ،عبدالکریم عباسی دزفولی "مدیریت ارزش سیستم
ارائه پیشنهاد تغییر بهروش مهندسی ارزش" چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش ،دانشگاه علم و
صنعت ایران ،دي .1831



عرب داودرضا ،علی کبیري ،سیدمهدي رضوي ،عبدالحسین هورفر "برنامهریزي ارزش ،ابزاري مبتنی بر
نظرات ذینفعان جهت حل اختالف" سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ،انجمن مهندسی ارزش ایران
آذر .1833



عرب داودرضا ،روحا ...سهرابی ،علیرضا نادري ،حمید سهرابی "مدیریت و برنامهریزي ارزش (مدیریت
بحران خشکسالی) ابزار مدیریت یکپارچه با سناریوي برنده-برنده مطالعه موردي :استان کرمان" سومین
کنفرانس ملی مهندسی ارزش ،انجمن مهندسی ارزش ایران آذر .1833



عرب ،داودرضا ،علی محمد اسکروچی ،علیرضا خالو" ،طراحی سدهاي بتنی غلتکی کوبیدنی ( )RCCو
مقایسه اقتصادي آن با سدهاي خاکی "چهارمین کنفرانس بینالمللی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف،
اردیبهشت  1831؛ تهران ،ایران



عرب ،داودرضا ،علی باقري" ،پیش بینی دبی رودخانه با استفاده از شبکههاي عصبی مصنوعی" ،کنفرانس
سیستمهاي هوشمند و محاسبات نرم ،دانشگاه صنعتی شریف ،آبان . 1831



زارع ،مهدي ،داودرضا عرب ،محسن مسعودیان؛ "سد الر ،درسهایی که باید آموخت" ؛ مجله عمران
شریف ،شماره 12؛ اسفند . 1832



توکلی ،مصطفی ،داودرضا عرب؛ "وظایف یك طراح و مکانیسمی براي کنترل آن" ؛ سمینار ملی مقررات
و کنترل ساختمان ،آبان . 1831



میرزایی ،محمد ،داودرضا عرب ،سارنگ ـ امین ” ،بررسی و تحلیل زیست محیطی سد  11خرداد “ ؛
مجله آب و فاضالب ،شماره  83؛ تابستان . 1831



عرب ،داودرضا ،امامی ،کامران ،سارنگ ،امین  ” :تکنولوژيهاي نوین در کاهش اثرات خسارات سیالب” :
سمینار منطقهاي کاهش اثرات سیل و پیشگیري از سیل” :برنامه عمران سازمان ملل متحد ) (UNDPو
استانداري گلستان :ديماه 1832



عرب ،داودرضا و همکاران؛ انتقال آب حوضه به حوضه ،فرصتها و چالشها؛ سمینار انتقال بین حوضهاي؛
دانشگاه شهید عباسپور؛ بهمن ماه 1838



عرب ،داودرضا ،امیرحسین مهديخانی؛ گذار از مدیریت بحران بسوي مدیریت ریسك :ضرورتی در
استراتژيهاي مدیریت خشکسالی ،اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت جامع بحران ،تهران ،اسفند 1831



سهرابی ،روحا ، ...حمید سهرابی ،داودرضا عرب " ،بررسی شاخصهاي پایش خشکسالی از مناظر تحول،
ماهیت و عملکرد و پیشنهاد فرآیند انتخاب شاخص متناسب با شرایط مناطق" ،سومین کنفرانس
مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه تبریز ،مهر 1833



سهرابی ،روحا ،...داودرضا عرب ،انوش نورياسفندیاري" ،سیستم مدیریت جامع خشکسالی (مفاهیم،
مبانی و ارتباطات متقابل اعضا و اجزا)" .سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه تبریز ،مهر
1833
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عرب ،داودرضا  ،سهرابی،ر ،سهرابی،ح .)1833( .بررسی شاخصهاي پایش خشکسالی از مناظر تحول،
ماهیت و عملکرد و پیشنهاد فرآیند انتخاب شاخص متناسب با شرایط مناطق ،سومین کنفرانس ملی
مدیریت منابع آب ایران ،تبریز ،مهرماه 1833



سهرابی ،روحا ، ...حمید سهرابی ،داودرضا عرب" .تحلیل ،بررسی و مقایسه نتایج محاسبه شاخصهاي
مختلف خشکسالی با گامهاي متفاوت زمانی مطالعه موردي :دشت سیستان" ،سمینار خشکسالی در
استان چهارمحال و بختیاري و راههاي مقابله با آن ،دانشگاه شهرکرد ،آبان 1833



عرب ،داودرضا ،روحا ...سهرابی ،علیرضا نادري ،حمید سهرابی" .مدیریت و برنامهریزي ارزش "مدیریت
بحران خشکسالی" ابزار مدیریت یکپارچه با سناریوي برنده-برنده مطالعه موردي :استان کرمان" ،سومین
کنفرانس مهندسی ارزش ،تهران آذرماه 1833



امامی ،کامران ،ایرج حمیدزاده ،محمدرضا محموديمقدم ،جعفر عسگري ،داودرضا عرب و وحید مرتضوي
"تراز اولیه مخزن در روند سیالبهاي طراحی رودخانههاي برخی" اولین کنفرانس ساالنه مدیریت منابع
آب ایران ،دانشگاه تهران آبان 1838



دشت ،ساناز ،مجید خیاط خلقی و داودرضا عرب "مدیریت بهرهبرداري تلفیقی از سیستم منابع آب
سطحی و زیرزمینی در مواقع کمآبی" .دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه صنعتی اصفهان
بهمن 1831



عرب ،داودرضا و جواد مظفري "مدیریت ریسك خشکسالی با استفاده از برنامه دهمرحلهاي مقابله با
خشکسالی (مطالعه موردي حوضه آبریز سیستان) .دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه
صنعتی اصفهان بهمن 1831



رجبی هشتجین ،مهدي ،داودرضا عرب "تجارب آب مجازي :ابزاري براي تضمین امنیت غذایی و آبی".
دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه صنعتی اصفهان بهمن 1831



عرب ،داودرضا ،شهربانو حضرتی و اعظم سپاوه "پیشبینی اقلیمی جریان رودخانههاي دز ،کارون ،کرخه،
جراحی و زهره با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی .دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه
صنعتی اصفهان بهمن .1831



عرب ،داودرضا ،شهربانو حضرتی ،آنسه البرزي ،احسان بهنامطلب "بررسی آماري ارتباط بارش و جریان
رودخانههاي حوضه جراحی با پدیدههاي اقلیمی " "NAO,ENSOهفتمین کنفرانس بینالمللی مهندسی
رودخانه ،بهمن .1831



عرب ،داودرضا ،مهدي رجبی هشتجین و مهدیه فاتحی "خصوصیسازي در بخش آب" مفاهیم و
راهکارها .دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه صنعتی اصفهان بهمن 1831



رجبی هشتجین ،مهدي ،داودرضا عرب "شاخص فقر آبی به ابزاري کارآمد براي ارزیابی وضعیت منابع
آبی جهان" .دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه صنعتی اصفهان بهمن 1831



رضوي ،سید مهدي ،امین سارنگ ،داودرضا عرب و کامران امامی "فرصتها و چالشهاي مهندسی ارزش در
ایران".دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش 1831 ،



سارنگ ،امین ،داودرضا عرب ،کامران امامی و آتنا خواجهایم مقدم "مهندسی ارزش ابزاري براي مدیریت
هزینهها با تغییرات خالقانه و نوآورانه " .دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش1831 ،
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روانشادنیا ،مهدي و داودرضا عرب "مدیریت ارزش و توسعه مبتنی بر دانایی" .پنجمین همایش مراکز
تحقیق و توسعه صنایع و معادن1831 ،



رضوي ،سید مهدي ،سارنگ ،امین ،عرب ،داودرضا ،امامی ،کامران " فرصتها و چالشهاي مهندسی
ارزش در ایران" دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش1831 ،



رضوي ،سید مهدي ،کامران امامی و داودرضا عرب "مطالعه مهندسی ارزش پست  18/281/111کیلوولت
سعادت آباد ،تجربهاي قابل تکرار" دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش1831 ،



عرب ،داودرضا ،کامران امامی ،فرهاد ایزدجو و امین سارنگ" ،مطالعات مهندسی ارزش سد تنظیمی
مارون" دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش1831 ،



عرب ،داودرضا ،کامران امامی ،مصطفی بروجردي و محمدرضا محمودي مقدم" ،آشتی میان اهداف و
معیارهاي متضاد پروژههاي بزرگ بوسیلهي مهندسی ارزش" ،دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش1831



مهدي خانی ،حسین ،سید مهدي رضوي و داودرضا عرب" ،ارتقاي اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش با
استفاده از مدیریت ریسك" ،دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش1831 ،



کبیري ،علی ،سید مهدي رضوي ،داودرضا عرب و عبدالحسین هورفر" ،برنامهریزي ارزش ،ابزاري مبتنی
بر نظرات ذینفعان جهت حل اختالف": ،سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش1833 ،



ساره رفیعی ،داودرضا عرب" ،نیازهاي انرژي ،منابع و مصرف انرژي براي شیرین کردن آب" سومین
همایش ملی آب و فاضالب ،اسفندماه 1833



کورش قادري ،جمال محمدولی سامانی ،سید جمشید موسوي ،حمیدرضا اسالمی ،داودرضا عرب
"مدلسازي بهرهبرداري بهینه از مخازن با استفاده از برنامهریزي خطی صحیح مختلط )(MILP



عرب ،داودرضا ،مقصود پوریاري و مهدي رجبی هشجین" .مانور حادثه سیل در بخش ریلی" .اولین
کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جادهاي و ریلی .زنجان.1833 .



داودرضا عرب ،حنانه محمدي کنگرانی ،تقی شامخی ،محمد بابایی ،کیومرث اشتریان "تعیین و تحلیل
مسیرهاي سیاستگذاري میان سه متغیر نهاد ،جنگل و آب در ناحیه رویشی زاگرس ( مطالعه موردي
حوضه آبخیز وزگ دراستان کهگیلویه و بویر احمد"1833 .



علی حمزه ،محسن ،عرب ،داودرضا ،اقدامی راد ،سجاد ،رنجکش ،یوسف " مهندسی و مدیریت ارزش
ابزاري مناسب براي افزایش شاخص ارزش در خطوط انتقال لوله ،نهمین کنگره بین المللی مهندس
عمران1811 ،

سوابق حرفهای
 کارشناس


عضو کمیته فنی و ضوابط و دستورالعملهاي زیست محیطی انتقال آب در سازمان محیطی زیست



کارشناسی و مشاوره در اجراي سدهاي بتنی غلتکی کوبیدنی



کارشناسی و مجري تهیه برنامه کامپیوتري طراحی سدهاي بتنی



کارشناسی و مشاوره مطالعات مدیریت جامع حوزه آبریز دریاچه ارومیه
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عضو شوراي عالی مشاوران سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران



عضو شوراي عالی پیادهسازي طرح مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابري در چارچوب  1پروژه (پروژه
فرهنگسازي ،پروژه بسترسازي ،پروژه بهرهبرداري و پروژه ارزیابی)



عضو شوراي عالی پیادهسازي طرح مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابري (طرح ماورا)



عضو شوراي عالی عضو شوراي سیاستگذاري پروژه فراشهر (طرح پیادهسازي مهندسی ارزش در
شهرداري تهران)



کارشناس و عضو تیم مطالعاتی مطالعات و طراحی پدافند غیرعامل طرحهاي آبرسانی به شهرها به صورت
پایلوت

 راهبر


مطالعات برنامهریزي ارزش منابع و مصارف طرحهاي سیروان (با تمرکز بر استفاده بهینه و حداکثري

در داخل استان)


مطالعات مهندسی ارزش کانال انتقال آب چالوس و سردآبرود



مطالعات برنامهریزي ارزش پروژه طراحی ،ساماندهی و احداث خطوط لوله نفتی بندر خلیج فارس و

احداث شانتینگ یارد ریلی نفتی بندر خلیج فارس


مطالعه برنامهریزي ارزش احداث زیر ساختهاي اراضی  111هکتاري مجتمع بندري امام خمینی (ره)



مطالعه مهندسی ارزش طرح توسعه مجتمع بندري جزیره نگین بندر بوشهر



مطالعه مهندسی ارزش بوستان ملی چهل بازه



مطالعات مهندسی ارزش سد گرمیچاي میانه (با محوریت بررسی سیستم آببندي ،ژئوتکنیك ساختگاه
و پتانسیلهاي لغزش محور و مخزن با هدف افزایش ایمنی و پایداري سد)



مطالعات مهندسی ارزش پروژه احداث ساختمانهاي مرجع دریایی جزایر و بنادر کوچك در جنوب کشور



مطالعه مهندسی ارزش طرح مرمت و بازسازي خط انتقال آب سیمیندشت به گرمسار



مطالعات مهندسی ارزش سد شوریجه و بهینهسازي اثرات طرحهاي باالدستی



مطالعه مهندس ارزش مسیل اقبال شرقی



مطالعات مهندسی ارزش طرح انتقال آب سولکان -ونك به استانهاي چهارمحال و بختیاري و کرمان



مطالعات مهندسی ارزش احداث بزرگراه وردآور(دوگاز) و احیاء رودخانه وردآورد



مطالعات مهندسی ارزش انتقال آب سبزکوه به چغاخور



مطالعات مهندسی ارزش سد گاوي



مطالعات برنامهریزي ارزش روددره کن



یکپارچهسازي و مطالعات مهندسی ارزش هزارمسجد



مطالعات ارزیابی اثرات کیفی -بهداشتی آب دریاچه مصنوعی چیتگر



مطالعات مهندسی ارزش شبکه آبیاري و زهکشی خداآفرین



مطالعات مهندسی ارزش شبکه آبیاري و زهکشی قلعهچاي



مطالعه مهندسی ارزش سد گابریك
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انجام مطالعات مهندسی ارزش سد سومبار



مطالعه مهندسی ارزش تامین توان منو ریل قم در شرکت مشاور مدیریت مپنا ،مردادماه11



مطالعات مهندسی ارزش احداث پست  111/281/12کیلوولت سعادتآباد



مطالعه مهندسی ارزش تونل سعادتشهر



مطالعه برنامهریزي ارزش شوري حوضه آبریز آجیچاي



مطالعه برنامهریزي ارزش توسعه استان چهارمحال بختیاري با محوریت نقش آب



مطالعات مهندسی ارزش قطار شهري تبریز



مطالعه برنامهریزي ارزش ضوابط تعیین ارتفاع خط پروژه



مطالعه برنامهریزي ارزش مدیریت بحران خشکسالی خوزستان



مطالعه برنامهریزي ارزش مدیریت بحران خشکسالی کرمان



مطالعات مهندسی ارزش زهکشی انعطافپذیر پلها



مطالعات بهینهسازي اجزاي طرح سد و شبکه باغان در جهت افزایش ارزش طرح (مهندسی ارزش سد
باغان)



مهندسی ارزش طرح آبرسانی به مشکین شهر



مطالعات مهندسی ارزش شبکه آبیاري و زهکشی نرماب



مطالعه مهندسی ارزش سد و شبکه آبیاري و زهکشی دالکی



مطالعه مهندسی ارزش تونل نیایش



مطالعه مهندسی ارزش بزرگراه طبقاتی صدر



مطالعه مهندسی ارزش پارکینگ زیرزمینی ملت



مطالعه مهندسی ارزش پست برق قشم



مطالعه مهندسی ارزش سد زرانی



مطالعه مهندسی ارزش سد شرفشاه



مطالعه مهندسی ارزش سد برآفتاب



مطالعه مهندسی ارزش سد گلمندره



مطالعه مهندسی ارزش سد گراتی



مطالعات مهندسی ارزش سد قزلداش -چندیر



مطالعه مهندسی ارزش مدیریت پروژههاي احداث سردرب و اماکن رده میانی و معابر منطقه دوم دریایی
والیت جاسك



مطالعات مهندسی ارزش سد میمه



مطالعه مهندسی ارزش بدنه ،منابع قرضه و منابع آب سد لیالن چاي



مطالعات مهندسی ارزش سد قشالق



مطالعات مهندسی ارزش سد و شبکه آبیاري و زهکشی باهوش



مطالعات برنامهریزي ارزش مدیریت بحران خشکسالی در استان کرمان
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مدیریت پروژه


مطالعات و طراحی مرحله اول شبکه جمعآوري و هدایت آبهاي سطحی شهر گرمدره“



تحلیل سازمانی نحوه سازگاري با تغییر اقلیم در بخش آب



مطالعات ساماندهی رودخانه کرج در مجاورت پروژه کوهك



پایش پیشرفت پروژههاي احیاي دریاچه ارومیه و هماهنگی در انجام مطالعات تکمیلی



مدیریت و راهبري علمی ،آموزشی و اطالعرسانی سایت ستاد احیاي دریاچه ارومیه (با ارتقا آگاهیهاي

عمومی از چالشهاي زیست محیطی)


اقدامات اجرایی و اجراي پایلوت کریدور شرق طرح برآورد نیاز آبی صنعت و معدن



تعیین شاخص نسبت بحرانی براي حوضههايآبریز اصلی ایران



مشاور عالی راهبري پروژه "نظارت و راهبري پروژههاي مهندسی ارزش"  ،شرکت مشاوره مدیریت مپنا



تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی احیاي دریاچه ارومیه (با رویکرد زیستمحیطی و توسعه پایدار)



پشتیبانی ستادي از طرحها و پروژههاي مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه



عملیات انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی احداث کانال جوانه



مطالعات ،طراحی وبهسازي کانال جوانه واقع در منطقه 13



نحوه تصمیمسازي و تصمیمگیري در بخش آب



مدیریت ریسك و بحران خشکسالی



برنامهریزي راهبردي ،تدوین چارچوب اولیه اهداف و مأموریتها ،طراحی سازمانی ،ظرفیتسازي،تبیین
الزامات نهادي و تدوین سیاست هاي مرکز ملّی مطالعات راهبردي کشاورزي و آب



مدیریت یکپارچه منابع و مصارف آب کرمان



نظام بهرهبرداري از آبهاي سطحی و زیرزمینی در کشور



بهرهوري کارآمد از منابع آب



پایش و ارزشیابی مطالعات مرحله اول زهکشی اراضی 231هزار هکتاري (شمال قرهسو-گرگانرود) استان
گلستان



بررسی آثار هدفمند کردن یارانهها بر بخش آب (با رویکرد ارزیابی و شبیهسازي سیستماتیك اندرکش
سیستم منابع آب و سیستم کالن اقتصادي-اجتماعی)



تهیه طرح عملیاتی حادثه سیل در بخش ریلی



برگزاري دوره آموزشی مدیریت بهم پیوسته حوضه آبریز با محوریت نظامنامه تخصیص آب



راهکارهاي کاربردي نمودن مهندسی ارزش در شهرسازي



تهیه نقشه راه خشکسالی کشور با تشکیل کارگاههاي جداگانه در سازمانهاي مختلف



بررسی و تحلیل تجارب خشکسالی  33حوضه آبریز کارون و ارائه راهکار براي آینده



تدوین سند توسعه بخش آب و مدیریت جامع منابع و مصارف آب استان هرمزگان در میانمدت



تدوین برنامه راهبردي  1ساله شهر محالت (با استفاده از تکنیك برنامهریزي و مهندسی ارزش)



مدلسازي منابع و مصارف مرتبط با سدهاي استقالل و شمیل -نیان به کمك نرمافزار WEAP



مدیریت یکپارچه منابع آب و خاك :رویکردها ،راهبردها ،سیاستها و ابزارها
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کمك به "تعیین نقشه راه طرح جامع کاهش خطرپذیري کشور در مقابله با خشکسالی"



بررسی اثرگذاري الگوي تولید مواد غذایی بر پایداري اقتصادي و پایداري منابع پایه با تأکید بر مزیتهاي
نسبی تولید ملی



ترجمه ،ویرایش و تدوین کتاب؛ راهنماي استراتژي توسعه شهري



مشاور مادر مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهاي سطحی در مناطق 22گانه شهر تهران



تدوین سند توسعه بخش آب آستان خراسان شمالی



تعیین اولویت هاي پژوهشی استانهاي کشور در بخش آب



مستندسازي پروژه سدسازي سومبار



مستندسازي پروژه سدسازي قزل داش



بررسی تجارب جهانی خصوصی سازي در بخش آب



قرارداد بررسی تخصیص آب از طرحهاي توسعه منابع آب در سطح استان مازندران بر اساس نظام نامه
تخصیص براي حوضههاي



بهنگامسازي مطالعات منابع آب سد مخزنی گلبالغ



تهیه دستورالعمل مدیریت پیشگیري و بحران حوادث آلودگیهاي نفتی رودخانهها و دریاچهها



تدوین اسناد مناقصه اسناد مناقصه سد  RCCکهیر



بررسی تخصیص آب از طرحهاي توسعه منابع آب حوضهآبریز خلیجفارس در سطح استان کردستان



بررسی تخصیص آب از طرحهاي توسعه منابع آب استان کرمانشاه در حوضهآبریز مرزي غرب



مطالعه علمی و پژوهشی مطالعات پدافند غیرعامل سدها و طرحهاي استان تهران (سرشاخههاي دز و
قمرود و)...



تدوین سند توسعه بخش آب استان کرمانشاه



بررسی تخصیص آب از طرحهاي توسعه منابع آب استان خراسانرضوي در حوضهآبریز قرهقوم



بررسی تخصیص آب از طرحهاي توسعه منابع آب استان خراسانرضوي در حوضهآبریز کویر مرکزي



بررسی تخصیص آب از طرحهاي توسعه منابع آب(گلورد ،زارم رود ،تجن(شهید رجائی) ،کسیلیان و البرز)
در سطح استان مازندران بر اساس نظامنامه تخصیص



طراحی ،پیادهسازي و ارزیابی مانور پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در حوزه آبریز سد ماملو



مطالعه مدیریت جامع منابع و مصارف آب استان در مقطع فعلی (وضعیت بحرانی خشکسالی) و تدوین
سند توسعه بخش آب استان هرمزگان



تدوین برنامه راهبردي 1ساله شهرداري ساوه



بررسی مسائل ،چالشها و فرصتهاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه



موافقتنامه نظارت و پشتیبانی علمی و پژوهشی برنامه تلویزیونی آب پاك (مستند شبکه یك سیما) در
قالب طرح مطالعات کمی و کیفی منابع آب



برآورد منابع آب و تعیین تکلیف مالکیت قناتها در محدوده شهر محالت



بازنگري در سند توسعه بخش آب هرمزگان



مدیریت بحران شرایط خشکسالی با رویکرد همگرایی سازمانهاي ذينفع بخش آب استان بوشهر
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ناظر طرح پروژه "تحقیقاتی بررسی پدیده تغییر اقلیم درحوضههاي آبریز قرهچاي و کمالصالح



مدیر مطالعات راهبردي و معاونت آمادگی و هماهنگی عملیات مقابله در سازمان پیشگیري و مدیریت
بحران شهر تهران



مدیر داخلی ساخت میز لرزان دانشگاه صنعتی شریف



مدیر بخش مطالعات جامع کیفیت آب رودخانه جاجرود و سد لتیان



مطالعات مهندسی ارزش بدنه و نیروگاه سد تنظیمی مارون



مطالعات مهندسی ارزش سرریز و سیستم تخلیه سد تنظیمی مارون



مطالعات مهندسی ارزش سیستم انحراف آب سد تنظیمی مارون



بررسی تجارب مهندسی ارزش در زمینه طرحهاي آبی و نیروگاهی و نحوه بومیسازي آن



مطالعات پیشبینیهاي اقلیمی رودخانههاي مهم استان خوزستان



مطالعات مهندسی ارزش سرریز سد مخزنی آجیچاي -ونیار



نماینده دفترفنی وزارت نیرو ،نظارت عالی طراحی سد بتنی غلتکی کوبیدنی( )RCCجگین (تأیید
مرحلهاي)



مطالعات مهندسی ارزش سرریز سد مخزنی قلعهچاي



پیادهسازي مهندسی ارزش جهت آموزش پرسنل براي ایجاد دفتر مهندسی ارزش در سازمان آب
منطقهاي آذربایجان شرقی و اردبیل



نحوه اجرایی کردن راهبردهاي  21ساله کشور

مدرس دوره


نگرش و برنامهریزي استراتژیك شهري



مهندسی ارزش سطح یك ،دو و سه



برنامهریزي ،مدیریت و مهندسی ارزش در مباحث مدیریتی و راهبردي



آشنایی با مفاهیم و کارکردهاي مدیریت بههمپیوسته منابع آب



مدلسازي منابع آب با تمرکز بر کاربرد نرمافزار WEAP



آشنایی با مفاهیم و رویکردهاي پویایی سیستم و آشنایی با نرمافزار VENSIM

دورههای برگزار شده:
کارگاههای آموزشی مدیریت بحران و مدیریت منابع آب


سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیالب "طرح جامع مدیریت آبهاي سطحی شهر تهران" 22
مهرماه 1811



سمینار حکمرانی آب (مدیران امور آب استانهاي خراسان رضوي ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی) 23
آذر 1811



سمینار حکمرانی آب (مدیران امور آب استانهاي تهران ،البرز ،سمنان و مرکزي)  21آذر 1811



( IWRMمدیریت به هم پیوسته منابع آب) ،ویژه اعضاي هیئت مدیره شرکت آب منطقهاي استانها در
محل پژوهشگاه وزارت نیرو 11لغایت  28مهر 1811
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دوره آشنایی با رویکردهاي مدیریت منابع آب  12-11شهریور 1811



دوره مدیریت بهم پیوسته منابع آب ،براي مدیران عامل شرکتهاي آب منطقهاي کل کشور 21-21 ،دیماه 1812



آموزش ،مشاوره و راهبردي پروژه مهندسی ارزش «بهینهسازي پروژههاي تولید همزمان برق و آب ،بخار»  ،شرکت
مشاوره مدیریت مپنا 22 ،خرداد 1812



نظام کشاورزي -استانداري سیستان و بلوچستان «کارگاه مدیریت بحران سیل و خشکسالی» 21 ،و 21
مهرماه1811



استانداري هرمزگان -مدیریت بحران 21مهر ماه 1811



استانداري هرمزگان -آب منطقهاي هرمزگان «کارگاه آموزشی مدیریت جامع بحران» 21،و 22مهر ماه1811



استانداري گلستان« -کارگاه آموزشی مدیریت جامع بحران سیل و زلزله – مقاومسازي» 11 ،مهر ماه 1831



استانداري آذربایجان شرقی«کارگاه آموزشی مدیریت جامع خشکسالی ویژه مدیران استان» 21فروردین 1831



شهرداري مشهد -دوره مدیریت بحران (دو روزه) 12و  18آبان 1833



وزارت نیرو -کارگاه آموزشی «برنامه عملیاتی مدیریت سیالب» 11دي 33



شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران «سمینار آموزشی مدیریت جامع بحران با رویکرد سازههاي آبی» مهر 1833



سازمان نظام مهندسی استان گلستان «کارگاه مدیریت جامع بحرانهاي طبیعی با تأکید بر زلزله و سیالب»
آبانماه1833



سازمان آب منطقهاي استان قم «کارگاه آموزشی مدیریت بحران خشکسالی» تیر ماه 1833



شرکت آب و فاضالب شهري استان تهران «کارگاه آموزشی مدیریت بحران خشکسالی» 8شهریور 1833



شرکت آب منطقهاي استان فارس «کارگاه آموزشی مدیریت بحران خشکسالی»  3شهریور1833



دانشگاه آب منطقهاي چهار محال و بختیاري «برگزاري کارگاه آموزشی مدیریت خشکسالی» آبان 33



دانشگاه شهید چمران اهواز «گارگاه آموزشی مدیریت بحران با تاکید بر خشکسالی و سیل»  1لغایت 3
بهمنماه1833



سازمان آب و برق خوزستان «کارگاه آموزشی مدیریت یکپارچه منابع آب» دي ماه 1831



سازمان آب منطقهاي سیستان و بلوچستان «کارگاه آموزشی مدیریت یکپارچه منابع آب» اسفند ماه 1831

کارگاههای آموزشی سطح  1مهندسی ارزش


دانشکده فنی دانشگاه تهران ،دي ماه 1811



دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،آبان ماه 1811



دانشکده فنی دانشگاه تهران ،آذر ماه 1811



دانشکده فنی دانشگاه تهران ،مهر ماه 1811



آب منطقهاي مازندران ،نوشهر ،شهریور ماه 1811



سازمان بنادر و دریانوردي ،تهران ،مهر ماه 1811



دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،آبان ماه 1811



دانشکده فنی دانشگاه تهران ،آبان ماه 1811



دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،مهرماه 1811
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دانشکده فنی دانشگاه تهران ،مهرماه 1811



جهاد کشاورزي استان آذربایجان شرقی ،مرداد ماه 1811



جهاد کشاورزي استان آذربایجان غربی ،مرداد ماه 1811



اداره کل بنادر و دریانوردي استان گیالن ،بندر انزلی ،بهمن 1811



دانشکده معماري دانشگاه تهران شهریور 1811



شرکت مهندسی فنآور معادن و فلزات خرداد 1811



شرکت مهندسی فنآور معادن و فلزات ،اردیبهشت 1811



شرکت صدرا ،آذرماه 1818



مرکز معماري دانشگاه تهران ،بهمنماه 1818



پاالیشگاه جم ،اسفند 1818



شرکت سرمایه گذاري مسکن ،اسفند 1818



نظام مهندسی قزوین ،تیرماه 1811



استانداري اردبیل ،بهمن 1811



مهندسی ارزش احداث دو دستگاه تقویت فشار گاز دهشیر -ندوشن



شرکت آب منطقهاي استان گلستان مرداد 1811



پنجمین جشنواره پژوهشهاي برتر مدیریت شهري و روستایی  11بهمن 1811



دانشگاه تهران اردیبهشت 1811



سازمان بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان 8خرداد 1831



دانشگاه آزاد واحد شبستر  18اردیبهشت 1831



شرکت قدس نیرو دي 1833



دانشگاه تهران 21آذر 1833



شهرداري تهران 1833



وزارت مسکن و شهرسازي  -مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازي و معماري تیر ماه 1833



شرکتهاي توزیع منطقهاي آذربایجان آبان 1833



شرکت بهرهبرداري برق آذربایجان غربی -ارومیه  21آبان 1833



شهرداري اصفهان 1833



شهرداري منطقه  11دي 1833



شهرداري منطقه  21بهمن 1833



سازمان نظام مهندسی استان گلستان خرداد 1833



کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه مرداد 1833



شرکت مهندسی سازه فرافن مرداد 1833



شرکت جهاد نصر استان یزد مهر 1833



شرکت آماکو -اصفهان 1831



دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (دانشکده عمران) 1831
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شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال بختیاري 1831



دانشگاه مازندران 1831



دانشگاه گیالن 1831



دانشگاه بینالمللی امام خمینی 1831



کنفرانس ملی برنامهریزي و مدیریت شهري 1831



دانشگاه آزاد اسالمی -واحد خوي 1831



اداره کل مهندسی ستاد مشترك سپاه پاسداران  21آبان 1831



سازمان آب منطقهاي سیستان و بلوچستان آذر 1831



سازمان آب و برق خوزستان دي 1831

کارگاه آموزشی سطح  2مهندسی ارزش


شرکت مهندسین مشاور یکم ،تهران ،ديماه 1811



شرکت مهندسین مشاور جاماب ،تهران ،ديماه 1811



دانشکده فنی دانشگاه تهران ،دي ماه 1811



دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،آبان ماه 1811



دانشکده فنی دانشگاه تهران ،آذر ماه 1811



دانشکده فنی دانشگاه تهران ،مهر ماه 1811



سازمان بنادر و دریانوردي ،تهران ،مهر ماه 1811



آب منطقهاي مازندران ،شهریور ماه 1811



دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،آبان ماه 1811



دانشکده فنی دانشگاه تهران ،آبان ماه 1811



دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،مهرماه 1811



دانشکده فنی دانشگاه تهران ،مهرماه 1811



دانشگاه تهران  1اردیبهشت 1811



دانشگاه تهران  21فروردین 1811



اداره کل بنادر و دریانوردي استان گیالن (بندر انزلی) بهمن 1811



دانشکده معماري دانشگاه تهران شهریور 1811



دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مرداد 1811



شرکت مهندسی فنآور معادن و فلزات خرداد 1811



دانشگاه تهران 21و  81بهمن 1818



دانشگاه تهران 81آبان و 3آذر 12



دانشگاه تهران اسفند 11



سازمان نظام مهندسی خراسان رضوي 1811



استانداري اردبیل بهمن 1811
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دانشگاه تهران  1آبان 31



انجمن مهندسی ارزش  23و  23مهر 31



دانشگاه تهران  21مهر 31



نیروگاه گازي خلیج فارس 21و  22مرداد 1831



شرکت آب منطقهاي استان کردستان1833



وزارت مسکن و شهرسازي  -مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازي و معماري تیر ماه 1833



بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان  11و  12آذر 1833



شهرداري استان قم آبان 1833



دانشکده معماري -دانشگاه تهران 1833-1833



شرکت برق منطقهاي اصفهان 1833



دانشکده معماري دانشگاه تهران 1833



شرکت مهندسان مشاور ناموران 1833



سازمان نظام مهندسی استان گلستان مرداد ماه 1833



شرکت مهندسین مشاور مننکو ایران اسفند ماه 1833



دانشگاه صنعتی شریف -دفتر مطالعات تکنولوژي 1831



دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (دانشکده عمران) 1831



دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (دانشکده عمران) 1831



دانشگاه بینالمللی امام خمینی 1831

کارگاه آموزشی سطح  3مهندسی ارزش


اداره کل بنادر و دریانوردي استان خوزستان ،بندر امام خمینی 81 ،بهمن و  1اسفندماه 1811



دانشگاه تهران 1 ،و  1اردیبهشت 1812



وزارت مسکن و شهرسازي  -مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازي و معماري آذر 1833



شرکت مهندسین مشاور سامان  31/11/1لغایت 33/12/21
کارگاه آموزشی سطح  4مهندسی ارزش



شرکت مهندسی فنآور معادن و فلزات تیرماه 1334
کارگاه آموزشی آشنایی با مهندسی ارزش ویژه مدیران ارشد



شرکت مدیریت طرحهاي صنعتی شهریور 1811



شرکت صنایع دریایی ایران 18/11/81



شرکت آبادراهان پارس 18/18/81
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شهرداري منطقه  18تهران 1833



شرکت پتروشیمی رجال 1831



شرکت پتروشیمی باختر  13آبان 1831

کارگاه آموزشی نحوه تدوین و اجرای برنامههای میان مدت (پنج ساله) در شهرداریها


معاونت آموزشی ،پژوهشکده مدیریت شهري و روستایی سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور 81-21
اردیبهشت1831



معاونت آموزشی ،پژوهشکده مدیریت شهري و روستایی دفتر امور شهري وشوراهاي استانداري چهارمحال و
بختیاري  21-23تیرماه 1811

سایر دورهها


مدیریت بهم پیوسته منابع آب ( ،)IWRMشرکت مدیریت منابع آب ایران ،شهریور ماه 1811



کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیك آب و فاضالب وزارت نیرو  21و  21آذر 1811



مهندسی ارزش شهرداري ها ،محل پردیس رودهن ،آبان 1811



روشهاي کاهش هزینه در طرحهاي عمرانی ،شرکت آب منطقهاي استان کرمان ،آبان 1811



روشهاي کاهش هزینه در طرحهاي عمرانی (تجارب ملی و بینالمللی) در گردهمایی معاونین طرح و توسعه
شرکت آب منطقهاي هاي سراسر کشور ،شهریور 1811



شرکت مشاوره مدیریت مپنا ،آموزش ،مشاوره و راهبردي پروژه مهندسی ارزش «بهینهسازي پروژههاي تولید
همزمان برق و آب ،بخار» 22 ،خرداد 1812



سازمان شهرداريها و دهیارهاي کشور« همایش تخصصی تونل مشترك تاسیسات شهري»



انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران «کارگاه هماندیشی فرصتها و چالشهاي مدیریت آب زیرزمینی در
ایران» 11مهر 1831



دانشگاه زابل -مرکز تحقیقات تاالب بینالمللی هامون«کارگاه هماندیشی با عنوان "مسأله آب سیستان
چیست؟» 1833



دانشگاه شهید چمران اهواز «هشتمین سمینار بینالمللی مهندسی رودخانه» بهمن 1833

عضویت کمیتههای فنی و تخصصی


دبیر دفتر برنامهریزي و تلفیق ستاد احیاء دریاچه ارومیه



سخنگوي ستاد احیاء دریاچه ارومیه



کمیته علمی کنفرانس برقابی 11،و  21بهمنماه 1811



کمینه علمی دومین کنفرانس استراتژيها و تکنیكهاي کشف و حل مسأله  1 ،و  1ديماه 1811



شوراي سیاستگذاري و عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،اردیبهشت 1811



شوراي سیاستگذاري و کمیته علمی کنفرانس سیالب شهري 11 ،لغایت  18مرداد 1831



داور دومین کنفرانس ملی پژوهشهاي کاربردي منابع آب ایران ،شرکت آب منطقهاي زنجان ،اردیبهشت 1811



هیأت رئیسه اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم ،اردیبهشت 1811
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کمیته علمی چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش ،نوآوري و مدیریت بهینه منابع و مصارف دي 1831



کمیته تخصصی مدیریت منابع آب دفتر مهندسی و معیارهاي فنی آب و آبفا آبان 1831



هیئت مدیره انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران شهریور 1831



کمیته فنی و راهبردي مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران شهریور1831



کمیته علمی دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت استراتژیك پروژهها ،بهمن 1831



شوراي سیاستگذاري و کمیته علمی کنفرانس ملی مدیریت سیالب شهري ،مرداد 1831



داور اولین کنفرانس ملی مدیریت سیالبهاي شهري ،وزارت نیرو1831 ،



دبیر و عضو سازمان علمی پژوهشی دانشجویان سراسر کشور ،از سال  1832تا سال 1833



پایهگذار و سردبیرمجله عمران شریف ،دانشگاه صنعتی شریف ،از سال  1811تا سال 1831



رئیس گروه مطالعاتی آب ،مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزي1838 ،
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