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عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد  -واحد بیجار



استادمدعو دانشگاه پیام نور واحد بیجار

سوابق پژوهشی:


انتشار  3مقاله در مجالت علمی و پژوهشی



تالیف کتاب

مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر:


مدلسازی عددی سلولهای جریان ثانویه در کانالهای ذوزنقهای با زبری یکنواخت ،مجله مدلسازی در مهندسی ،سال هشتم،
شماره  ،12بهار 2933



بهینه یابی هندسه سرریز کنگره ای ذوزنقه ای با استفاده از مدل فازی -عصبی والگوریتم ژنتیک(مطالعه موردی سد  Uteدرایالت
یوتای آمریکا ،نشریه مهندسی عمران فردوسی(علمی – پژوهشی)



بررسی اثر تغییر در شیب کف کانال بر شکلگیری سلولهای جریان ثانویه و توزیع پارامترهای هیدرولیکی جریان به کمک CFD
مجله علمی و پژوهشی عمران مدرس



بهینه یابی هندسه سرریز کنگرهای مثلثی با استفاده از مدل فازی -عصبی والگوریتم تکامل تفاضلی(( )DEمطالعه موردی سد
 UTEدر ایاالت متحده آمریکا)  ،مجله علمی -پژوهشی محیط زیست تبریز

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها:


استفاده از روشهای  CFDجهت تعیین پارامترهای سرریز کنگرهای  ،نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب
ایران ،دانشگاه صنعتی کرمانشاه2933 ،



بررسی اثرات شیب باالدست و پاییندست مقطع بر ضریب گذردهی جریان در سرریز کنگرهای مثلثی به روش  ، CFDنهمین
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه تربیت مدرس2933،



کاربرد دینامیک سیاالت تجربی ،تئوری و محاسباتی ) (CFDدر بررسی جریانهای ثانویه ،ششمین کنگره ملی عمران،دانشگاه
سمنان2932 ،



بررسی اثر تغییر در شیب کف کانال روی نحوهی شکلگیری سلولهای جریانثانویه و توزیع پارامترهای هیدرولیکی جریان به کمک
 ، CFDششمین کنگره ملی عمران،دانشگاه سمنان2932 ،



بررسی اثر تغییر در شیب کف کانال بر شکلگیری سلولهای چریان ثانویه و توزیع پارامترهای هیدرولیکی جریان به کمک
دینامیک سیاالت محاسباتی ،یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ،ارومیه2931 ،

