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 حصیلیت و   مشخصات فردی 
 مازیار بهرامی نام و نام خانوادگی:

 ( مدیریت و برنامه ریزی منابع آب -)مهندسی عمران دانشجوی دکتریآخرین مقطع تحصیلی: 

 دانشگاه شیرازدانشگاه آخرین مقطع تحصیلی: 

 (مدیریت و برنامه ریزی منابع آبگرایش  –در مجموعه مهندسی عمران 6331رکز سال آزمون دکتری نیمه متم 3رتبه )

 آب -کارشناسی ارشد مهندسی عمران :آخرین مدرک تحصیلی

 6331 -دانشگاه فردوسی مشهد :تحصیلی اخذ مدرکو سال دانشگاه 

 maziyar.bahrami@shirazu.ac.ir پست الکترونیک:

 3پایه  -مربی  مرتبه هیأت علمی:

 

 سوابق آموزشی 
 تا کنون 6333موزش عالی اسرار از سال مؤسسه آ درلمی تمام وقت عضو هیأت ع 

  6331تا  6333مدرس در گروه عمران و ساختمان و گروه معماری موسسه آموزشی عالی شاندیز از سال 

 6333-6331سال تحصیلی در هیدرولیک دانشگاه شیراز  مکانیک سیاالت و دستیار استاد در آزمایشگاه 

 

 



 سوابق تدریس 
 مختلف تدریس شده اند: دروسی که توسط اینجانب در دانشگاه ها و مؤسسات

 مکانیک سیاالت  هیدرولیک  استاتیک  زبان فنی 

 زبان تخصصی  مقاومت مصالح  تحلیل سازه ها  آبهای زیرزمینی 

 

 سوابق ژپوهشی 
  پنجمیندر   ربرسی اتثیرپذریی نتایج مدلهای تحلیل آزمایشهای پمپاژ از ربخی فرضیات اعمالی رد آنهاارائه مقاله با عنوان 

 فردوسی مشهددانشگاه  -33آبان  -کنگره ملی مهندسی عمران

 ارزیابی عملکرد مدل تحلیلی نیومن و رنم افزار  ارائه مقاله با عنوانPMWIN  رد شیپ ینیب جریان رد آکیفراهی
 تربیت مدرسدانشگاه  -33 اردیبهشت -کنفرانس هیدرولیک ایران نهمیندر  آزاد

  همایش هفته پژوهش و  در  از ربخی فرضیات اعمال شده رد آنربرسی اتثیرپذریی نتایج مدل نیومن ارائه مقاله با عنوان

 استانداری خراسان رضوی -39خرداد  -فناوری 

  ر نشتارائه مقاله با عنوان  -در همایش هفته پژوهش و فناوری   بهینه یابی شکل مقطع کاانلهای آبیاری رد کاهش مقدا

 استانداری خراسان رضوی -39خرداد 

  آموزش عالی اسرار موسسه  – ارزیابی تبخیر و تعرق ماهواره ای رد حوهض آربزی منتخبارائه طرح پژوهشی با عنوان– 

6331. 

  تعرق با استفاده از سنجش از دور و کممترین داده زمینی )مطالعه موردی -محاسبه تبخیر  عنوانبا پژوهشی -علمیارائه مقاله– 
 .6331 ،رانآبیاری و زهکشی ای مجله – (قزویندشت 



 

 صصی  سوابق حرهف ای و تخ
 مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه 

 عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی 

  (31کارشناس ارشد هیدرولیک در شرکت مهندسی مشاور پژوهاب شرق )تا سال 

 ( 33-31همکار در واحد مهندسی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی) 

  33تا سال  –شرکت مهندسی مشاور هیدروتک توس کارشناس ارشد هیدرولیک  و مدیر پروژه های مطالعاتی در) 

  (33کارشناس ارشد واحد آبرسانی در شرکت مهندسی مشاور طوس آب )تا سال 

  تا کنون( 33همکار در شرکت مهندسی مشاور نقش آب طوس )از سال 

 )همکار در شرکت مهندسی مشاور مهار آب )مدلسازی آبهای زیرزمینی 

  سازمان جهاد کشاورزیبازبین طرحهای تامین منابع آب 

 مهندس ناظر ساختمان 

 

 

 زمینه اهی تحقیقفاتی و ژپوهشی 
 تلفیق روشهای داده گواری Data Assimilation  فیلتر ذره( و مدلهای شبیه سازی رواناب سطحی با داده های(

 (Data Fusion)  ماهواره ای

  شبیه سازی کیفی مخازن سدها و دریاچه ها با استفاده از مدلهای کیفیCE-QUAL-W2 

 یکریجینگ و روشهای تحلیلی زمین آمار (Geostatistics ) پارامترهای مکانی حوضه های  برآورد توزیع مکانیدر

 آبریز و سفره های آب زیرزمینی

 مدلسازی عددی جریان آبهای زیرزمینی در محیط متخلخل  

  شبیه سازی رو.اناب سطحی در سطح حوضه های آبریز با استفاده از مدل های متمرکز مفهومیSAC-SMA  و

HYMOD 

 با استفاده از   مدلسازی شبکه های توزیع و انتقال آب و بهینه یابی روشهای کنترل و کاهش تلفات در خطوط آبرسانی

 (NSGA-2) توابع چند هدفهالگوریتم ژنتیک و بهینه سازی 

 زمان، شعاع تاثیر( –مپاژ در آکیفرهای محصور و آزاد )شبیه سازی منحنی افت مدلسازی آزمایشگاهی پ 

  ،بررسی تاثیرپذیری نتایج مدلهای متعارف تحلیل آزماشهای پمپاژ از فرضیات اعمالی در آنها )پایان نامه کارشناسی ارشد

 (6331دانشگاه فردوسی مشهد، 

 



  تسلط رنم افزاری 
 MATLAB-PYTHON   برنامه نویسی 
 PMWIN   زیرزمینی در محیط های متخلخلمدلسازی جریان آبهای 
 ٌٍّٰٔWATER GEMS 

  – WATER CAD 
 مدلسازی شبکه های آبرسانی و ایستگاههای پمپاژ 

 AUTO DESK LAND   طراحی خطوط انتقال و ترسیم نقشه های پروفیلهای طولی

 مسیرهای انتقال در خطوط لوله و پروفیل طولی مسیر
 HEC RAS – HEC 

HMS 
  آب در رودخانه ها و کانالهای مدلسازی هیدرولیکی سطح

 رواناب سطحی در حوضه های آبریزمدلسازی  – انتقال آب

 HYFA-GSLIB  روشهای  – تجزیه و تحلیل آماری - ٰٰمدلسازی آماری داده ها

 کریجینگ و زمین آمار
 AQUITE SOLVE   تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشهای پمپاژ و برآورد پارامترهای

 هیدرودینامیکی آکیفرها

 SWMM   مدلسازی جریان در کانالهای انتقال آب و طراحی کانالهای

 بانتقال آب و سیال

 GIS – ARC MAP  بانکهای اطالعاتی  –نقشه های توپوگرافی  ٰتجزیه و تحلیل

تهیه و ترسیم نقشه های موقعیت مکانی و  –کاربردی 

 اطالعاتی داده ها

 
 
 



 
  مشاورمهندسی   گزیده ای از رپوژه اهی مطالعاتی  انجام شده رد شرکتهای 
 عنوان پروژه  کارفرما  مشاور  سمت 

  مطالعات اصالح و توسعه

 آبرسانی شهر سبزوارشبکه 

  آب و فاضالب

استان خراسان 

 رضوی

  مهندسی مشاور

 طوس آب

 محاسب و طراح شبکه 

  مدلساز
WATERGEMS 

  مطالعات آبرسانی به

 شهرک صنعتی کاویان

  آب منطقه ای

 خراسان رضوی

  مهندسی مشاور

 طوس آب

  محاسب و طراح خط

 انتقال و ایستگاه پمپاژ

  مطالعات مرحله اول سد

 سبزوارروداب 

  آب منطقه ای

 خراسان رضوی

  مهندسی مشاور

 مهار آب

  مدلساز آبهای زیرزمینی
PMWIN 

  مطالعات مرحله دوم

احداث بند انحرافی بوژان 

 نیشابور

  آب منطقه ای

 خراسان رضوی

  مهندسی مشاور

 هیدروتک توس

  طراح بند  -مدیر پروژه

انحرافی و تاسیسات 

 آبگیری
 HECRAS 

 مطالعات مرحله دوم جمع 

آوری و دفع آبهای سطحی 

 شهرک ابراهیم آباد

 شهرداری مشهد   مهندسی مشاور

 هیدروتک توس

  طراح  -مدیر پروژه

 هیدرولیک
 SWMM 

  مطالعات مطالعات مرحله

دوم اصالح و توسعه شبکه 

 آب شهر رشتخوار

  آب و فاضالب

استان خراسان 

 رضوی

  مهندسی مشاور

 هیدروتک توس

 محاسب و طراح شبکه 

  مدلساز
WATERGEMS 

  مطالعات مرحله دوم جمع

آوری و دفع آبهای سطحی 

 خیابان مفتح

 شهرداری مشهد   مهندسی مشاور

 پژوهاب شرق

 طراح هیدرولیک 

 SWMM 

 
 


