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.9939
 .39ساجدی سابق مسعود ،صانعی مجتبی ،حبیبی مهدی ،مدیم خانی مهیدی (" ،)9783بررسیی آزمایشیگاهی اثیر آراییش گییاهی در
مقاومت هیدروییکی جریان" ،پنجمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشکده مهندسی دانشیگاه شیهید بیاهنر ،کرمیان ،صیفحات -9887
.9826

 .39مجتبی صانعی ،محمیود متیین (" ،)9783بررسیی خاکری،هیای کنتیرل سییل در اسیتان اصیفهان" ،دومیین کنفیرانس سراسیری
آبخی،داری و مدیریت منابع آب و خاک ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،صفحات .9766-9926
 .37روح انگی ،اختری ،صانعی مجتبی " ،)9786( ،تخمین میی،ان آبشسیتگی در پیایین دسیت سیرری،های آبشیاری" ،همیایش ملیی
شبکههای آبیاری و زهکشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز .صفحات.383-389
 .33صانعی مجتبی (" ،)9786بررسی آزمایشگاهی رابطه آبگذری و اندازه روزنیه در حوضیچههیای رسیوبگیر گردابیی" ،همیایش ملیی
شبکههای آبیاری و زهکشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز .صفحات .368-367
 .36صانعی مجتبی ،محمود متین (" ،)9786ارزیابی عملکرد خاکری،های کنترل سیل در اسیتان اصیفهان" ،اوییین همیایش منطقیهای
بهرهبرداری بهینه از منابع آب حوضههای کارون و زاینده رود ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،صفحات .932-937
 .33کرمی حجت  ،اردشیر عبدایه  ،صانعی مجتبی " ،)9786( ،ایگوی آبشستگی اطراف آبشکنها" 97 ،کنفرانس دانشجویی مهندسیی
عمران کرمان ،صفحات .727-783
 .33صانعی مجتبی ،آرش مدهوش " ،)9786(،تاثیر زاویه بازشدگی در ضریب آبگذری سرری ،مثلثی در مقیاس کوچک" 97 ،کنفیرانس
دانشجویی مهندسی عمران کرمان.
 .38صانعی مجتبی ،نسیبه سلطانی " ،)9786( ،ضریب آبگذری در سرری،های مستطیلی کوچک مقییاس" 97 ،کنفیرانس دانشیجویی
مهندسی عمران کرمان.،
 .32صانعی مجتبی" ،)9783( ،مدل آزمایشگاهی اثر زمان و درصد انسداد بر آبشستگی موضعی" ،ششمین کنفرانس هیدروییک اییران،
دانشگاه شهر کرد.
 .36محمودی زنگنه ،ا .صانعی مجتبی " ،)9783( ،تاثیر طول و فاصله آبشکن بر ایگیوی آبشسیتگی" ،ششیمین کنفیرانس هییدروییک
ایران ،دانشگاه شهر کرد.
 .39ابراهیمی ،ن .ق .فتحی مقدم ،م .کاشفی پور ،س .م .صانعی مجتبی .ابراهیمی ک " ،)9783( .بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر تیراکم
پوشش گیاهی بر ضریب زبری مانینش در رودخانهها" ،ششمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشگاه شهر کرد.
 .39صانعی مجتبی ،مینا سادات سیدجواد ( " ،)9783بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سرری،های ذوزنقهای" ،اویین همایش سید و
سازههای هیدروییکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
 .37صانعی مجتبی ،نسیبه سلطانی ( " ،)9783بررسی آزمایشگاهی اثر عمق پایاب بر پروفیل آبشستگی ناشی از جرییان ری،شیی آزاد"،
اویین همایش سد و سازههای هیدروییکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
 .33صانعی مجتبی " ،)9783( ،آبشستگی موضعی در پائین دست سرری ،ری،شی آزاد" ،اویین همیایش سید و سیازههیای هییدروییکی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
 .36ابراهیمییی ،ن .ق .فتحییی مقییدم ،م .کاشییفی پییور ،س .م .صییانعی مجتبییی .ابراهیمییی ک .داوودی راد ع .ا " ،)9783( .بررسییی
آزمایشگاهی تاثیر تراکم پوشش گیاهی بر سرعت برشی جریان" ،سومین کنفرانس سراسری آبخیی،داری و میدیریت منیابع آب و خیاک،
دانشگاه کرمان.
 .33امینی نژاد بابک ،صانعی مجتبی " ،)9783( ،انواع آبشکن و معادالت حاکم بر شبیه سازی دو بعدی جرییان در اطیراف آبشیکن"،
نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 .33صانعی مجتبی " ،)9783( ،بررسی تاثیر طول آبشکن بر آبشستگی موضعی" ،نهمین سیمینار سراسیری آبییاری و کیاهش تبخییر،
دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 .38حبیبی علیرضا  ،مجتبی صانعی ،صمد شادفر  " ،)9783( ،بهره گیری از روشهای زمین آماری در برآورد تبخیرسیاییانه منطقیهای
با استفاده از GISمطایعه موردی حوضه آبخی ،فشند " ،نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 .32امین نژاد بابک ،صانعی مجتبی " ،)9783( ،نحوه عملکرد آبشکنها در محافظت از سواحل رودخانه در فرسایش کنیاره" ،سیومین
همایش زمین شناسی و محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر.
 .86صانعی مجتبی" ،)9783( ،بررسی آزمایشگاهی تاثیر سرعت بحرانی و دانهبنیدی بیر میی،ان آبشسیتگی" ،چهیارمین کنگیره ملیی
مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی عمران  ،دانشگاه تهران.
 .89ابراهیمی ،ن .ق .کاشفی پور ،س .م .فتحی مقدم ،م .صانعی مجتبی .ابراهیمی ک " ،)9783( .تاثیر تراکم پوشش گییاهی شیاخه-
ای بر سرعت برشی جریان رودخانهای"  ،چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی عمران  ،دانشگاه تهران.
 .89علی حسینی،پ .صانعی مجتبی ،ابراهیمی ،ک" ،)9783( .بررسی تشابه پروفیل های آبشسیتگی پیائین دسیت جیت مسیتغرق بیا
استفاده از مدل آزمایشگاهی " ،اویین کنفرانس بین ایمللی دانشیجوئی عمیران و چهیاردهمین کنفیرانس دانشیجویان عمیران ،دانشیکده
مهندسی عمران دانشگاه سمنان.
 .87حدیدی ،ه .صانعی مجتبی ،بنی هاشمی ،م .ع" ،)9783( .بررسی آزمایشگاهی رابطه بیین ابعیاد حفیره آبشسیتگی موضیعی پیائین
دست جت های ری،شی و حجم آن" ،اویین کنفرانس بینایمللی دانشجوئی عمران و چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمیران ،دانشیکده

مهندسی عمران دانشگاه سمنان.
 .83امین تژاد ،بابک .صانعی مجتبی " ،)9783( ،انواع فرسایش در خاک و عوامل میوثر در فرسیایش دییوارههیای رودخانیهای" ،اوییین
کنفرانس بینایمللی دانشجوئی عمران و چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران ،دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان.
 .86امین تژاد ،بابک .صانعی مجتبی" ،)9783( ،نحوه عملکرد و طبقه بندی آب شکن ها در محافظت از سواحل رودخانیه در فرسیایش
کناره" ،اویین همایش بهره برداری بهینه از منابع آب ،شرکت سهامی آب منطقه ای یرستان ،خرم آباد.
 .83صانعی مجتبی ،بنی هاشمی  ،م .ع .حدیدی ،ه ،)9783( .بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل روزنه بر آبشستگی موضعی پائین دسیت
جت های ری،شی" ،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبری.،
 .83علی حسینی،پ .صانعی مجتبی ،ابراهیمی ،ک " ،)9783( .بررسی تشابه هندسی پروفیل های آبشستگی پائین دسیت جیت افقیی
مستغرق با استفاده از مدل آزمایشگاهی" ،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبری.،
 .88بنی حبیب م .ع ،.ایهی مسیح  .صانعی مجتبی ،فرهودی ج" ،)9783( .رابطه آزمایشگاهی در بستر بیا مصیایح چسیبنده در پیائین
دست سرری ،مائم سدها" ،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبری.،
 .82علی حسینی،پ .صانعی مجتبی ،ابراهیمی ،ک .نایب یوئی ،ف " ،)9783( .بررسی تغییرات زمیانی آبشسیتگی پیائین دسیت جیت
افقی مستغرق با استفاده از مدل آزمایشگاهی"  ،هفتمین کنفرانس هییدروییک اییران ،دانشیکده مهندسیی دانشیگاه صینعت آب و بیرق،
تهران.
 .26حدیدی ،ه .صانعی مجتبی ،بنی هاشمی  ،م .ع ،)9783( .بررسی آزمایشگاهی عمق بحرانی پاییاب در آبشسیتگی موضیعی پیائین
دست جتهای ری،شی"  ،هفتمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشکده مهندسی دانشگاه صنعت آب و برق ،تهران.
 .29علی حسینی،پ .صانعی مجتبی ،ابراهیمی ،ک " ،)9783( .ارزییابی میدلهیای شیبکه عصیبی مصینوعی در پییش بینیی عمیق
آبشستگی جتهای افقی مستغرق" ،هفتمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشکده مهندسی دانشگاه صنعت آب و برق ،تهران.
 .29ایهی مسیح  .صانعی مجتبی،بنی حبیب م .ع .فرهودی  ،ج" ،)9783(.بررسی تاثیر شکل هندسی روزنه بیر ضیریب آبگیذری آن"،
هفتمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشکده مهندسی دانشگاه صنعت آب و برق ،تهران.
 .27مینا سادات سیدجواد  .صانعی مجتبی " ،)9783( ،تعیین ضریب آبگذری در سرری،های کوچک مقیاس آزمایشیگاهی" ،هفتمیین
کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشکده مهندسی دانشگاه صنعت آب و برق ،تهران.
 .23ماضی مرادی اسدایه .صانعی مجتبی " ،)9783( ،بررسی تئوری ارتفاع هم ارز برای محاسبه جریان روگذر از سازههای سینگدانهای
و پاره سنگی" ،هفتمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشکده مهندسی دانشگاه صنعت آب و برق ،تهران.
 .26بصیرت  ،ش ،.صانعی  ،م ، .ساغروانی ،س .ف" .)9783( .بررسی آزمایشگاهی اثر فاصیله آبشیکن محیافظ در میی،ان آبشسیتگی
دماغه تکیهگاه پل" ،همایش مدیریت سیستمهای آبیاری و زه کشی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز.
 .23امین نژاد ب ،.صانعی مجتبی" ،)9783( ،نحوه عملکرد آبشکن در محافظت از سیالب دشت" ،همایش مدیریت سیستمهای
آبیاری و زهکشی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز.
 .23حبیبی علیرضا  ،مجتبی صانعی ،صمد شادفر  " ،)9788( ،پهنه بندی نمایه بارندگی اسیتاندارد  SPIدر اسیتان گییالن بیا بهیره-
گیری از روش درونیابی و  ،"GISهمایش منطقه ای بحران آب و خشکسایی ،دانشگاه آزاداسالمی ،رشت.
 .28بنی حبیب م.ا ،.ایهی م ،.صانعی مجتبی ،ع .فرهودی  ،ج" ،)9788(.بررسی اثر تغییر درصد رس مصایح بسیتر در ابعیاد آبشسیتگی
پائین دست سرری ،مائم"  ،پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخی،داری ایران ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 .22سعادت نیا م .خداشناس س.ر .صانعی م .اسماعیلی م" ،)9788( .بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن بیر کیاهش آبشسیتگی دماغیه
تکیه گاه پل" ،اویین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران.
 .966مهبودی ع .عطاری ج .صانعی م .مجدزاده طباطبائی م .ر" ،)9788( .بررسی آزمایشگاهی تاثیر عمق پاییاب بیر آبشسیتگی پیائین
دست دریچهها" ،اویین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران.
 .969صانعی مجتبی ،صادمی ن" ،)9788( .بررسی آزمایشگاهی بهینه سازی طول آبشکن اول در کیاهش آبشسیتگی موضیعی" ،اوییین
کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران.
 .969هوشیار م .هوشیار ا .صانعی م" ،)9788( .بررسی آزمایشگاهی اثر شکل دماغه آبشکن وامع در سیالبدشت بر آبشستگی موضیعی"،
اویین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران.
 .967دبردانی ا .صانعی م .مربانی ب .صمدی بروجنی م" ،)9788( .تاثیر مومعییت مرارگییری صیفحات مسیتغرق در کیاهش آبشسیتگی
موضعی" ،اویین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران.
 .963دبردانی ا .صانعی م .مربانی ب .صمدی بروجنی م" ،)9788( .بررسی تاثیر زاویه مرارگیری صفحات مستغرق در کیاهش آبشسیتگی
پایه پل استوانهای" ،اویین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران.
 .966دبردانی ا .صانعی م .مربانی ب .صمدی بروجنی م" ،)9788( .تاثیر کاربرد صفحات مستغرق دوگانه ،با طولهای متفاوت در کیاهش
آبشستگی با استفاده از مدل فی،یکی" ،اویین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران.

 .963امین نژاد ب .صباغ ی،دی س.ر .صانعی م .شمسایی ا" ،)9788( .تقسیم بندی رودخانههیا و بررسیی انیواع فرسیایش رودخانیهای"،
اویین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران.
 .963امین نژاد ب .صباغ ی،دی س.ر .صانعی م .احمدی ح .دهقانی ا.ا" ،)9788( .بررسی آبشستگی آبشکنهای عمود بر خطوط
ساحلی" ،یازدهمین همایش صنایع دریایی ) ،(MIC2009ج،یره کیش ،ایران.
 .968موسوی ،ب .س .صانعی م " .)9788( .استفاده از سازههای انحرافی راهکاری موثر در کاهش فرسایش کنارهای" .چهارمین
کنفرانس سراسری آبخی،داری و مدیریت منابع آب و خاک ،دانشگاه کرمان.
 .962مهبودی ع .عطاری ج .صانعی م .مجدزاده طباطبائی م .ر " ،)9788( .بررسی آزمایشگاهی کنتیرل آبشسیتگی ناشیی از جیت افقیی
مستغرق در بستر رودخانهها بوسیله محافظ مرکب" ،هشتمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران.
 .996دبردانی ا .مربانی ب .صانعی م .صمدی بروجنی م " ،)9788( .اثر زاویه مرارگیری صفحات دو گانه در کاهش آبشستگی پاییه پیل در
مومعیت  36درجه" ،هشتمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
 .999صانعی مجتبی ،نوشین صادمی ،میناسادات سید جواد " ،)9788( ،بررسی آزمایشگاهی ایگوی آبشستگی اطراف گروه آبشکنها"،
همایش ملی آب ،خاک ،گیاه و مکانی،اسیون کشاورزی .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دزفول.
 .999صانعی مجتبی ،بابک امین نژاد ،مهدی هشیار ،مهدی کمالزاده"،)9788(،تاثیر شکل دماغه آبشکن بر ایگوی آبشستگی" ،همایش
ملی آب ،خاک ،گیا ه و مکانی،اسیون کشاورزی .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دزفول.
 .997محمد عامل صادمی ،شفاعی بجستان م"،)9788(.بررسی اثر تراکم پوشش گیاهی غیر مستغرق سیالبدشت بر سرعت برشی
جریان"  ،همایش ملی آب ،خاک ،گیاه و مکانی،اسیون کشاورزی .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دزفول.
 .993موسوی بهارهسادات ،صانعی مجتبی ،سالجقه ع .و معتمد و .ب " ،)9782( .بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول آبشکن در کاهش
فرسایش کنارهای رودخانه" ،ششمین همایش ملی مهندسی و علوم آبخی،داری  ،دانشگاه تربیت مدرس نور.
 .996عامل صادمی محمد ،م .شفاعی بجستان ،صانعی مجتبی " ،)9782( ،بررسی مقاومت پوشش گیاهی غیر مستغرق در رودخانهها با
هدف امکان مدیریت بهینه سیالبدشت " ،ششمین همایش ملی مهندسی و علوم آبخی،داری  ،دانشگاه تربیت مدرس نور.
 .993دبردانی ا .صانعی مجتبی .مربانی ب " ،)9782( ، .بررسی تاثیر کاربرد صفحات مستغرق دوگانه با طولهای متفاوت در کاهش
آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از نمودار زمانی " ،نهمین کنفرانس هیدروییک ایران دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 .993موسوی بهارهسادات ،صانعی مجتبی ،علی سالجقه و بهارک معتمد وزیری ( " ،)9782تاثیر مومعیت آبشکن در کاهش فرسایش
کنارهای رودخانه " ،نهمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 .998موسوی بهارهسادات ،صانعی مجتبی ،علی سالجقه و بهارک معتمد وزیری ( " ،)9782تاثیر طول و زاویه آبشکن در کاهش
فرسایش کنارهای رودخانه " ،نهمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 .992صانعی ،مجتبی .امیدی سراوانی ،فرانک "،)9782( .آبشستگی موضعی اطراف پایهی کناری پل و امدامات کنتریی با استفاده از
آبشکن نفوذپذیر" ،دومین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب ،دانشگاه کرمان.
 .996موسوی بهارهسادات ،صانعی مجتبی ،علی سالجقه ( " ،)9726بازیافت اراضی حاشیه آبراهه های شهری با استفاده از مدل
آزمایشگاهی"  ،هفتمین همایش ملی مهندسی و علوم آبخی،داری  ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان.
 .999صانعی مجتبی ،موسوی بهارهسادات " ،)9726( ،بررسی آزمایشگاهی تغییرات دبی در می،ان فرسایش کناری رودخانه " ،هفتمین
همایش ملی مهندسی و علوم آبخی،داری  ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان.
 .999صانعی مجتبی ،حیدری مجتبی" ،)9726( ،بررسی آزمایشگاهی تاثیر کاربرد شمع مربانی در کاهش آبشستگی آبشکن" ،هفتمین
همایش ملی مهندسی و علوم آبخی،داری  ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان.
 .997امین نژاد بابک .،صانعی م صباغ ی،دی س.ر .امین نژاد موسی ( " ،)9726مقایسه آبشستگی در دو شکل دماغه سازه آبشکن به
روش مدل فی،یکی" ،ششمین کنگره ملی مهندسی عمران  ،ایران  ،سمنان.
 .993حیدری مجتبی .صانعی مجتبی ،حاجی کندی هومن ،به،ادنیا ع " )9726(.بررسی آزمایشگاهی کاربرد شمع مستغرق در کاهش
آبشستگی دماغه آبشکن" ششمین کنگره ملی مهندسی عمران  ،ایران  ،سمنان.
 .996کفاش توتونچی حامد ،صانعی مجتبی ( " ،)9726بررسی کاربرد صفحات مستغرق در کاهش می،ان آبشستگی پایه پل" ،چهارمین
کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه امیرکبیر.
 .993صانعی مجتبی و حیدری مجتبی ( " ،)9726بررسی آبشستگی اطراف آبشکن و کاهش آن با استفاده از ردیف شمع" ،چهارمین
کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه امیرکبیر.
 .993بدیع زادگان رضا ،اسماعیلی کاظم ،فغفور مغربی محمود ،صانعی مجتبی و اکبرزاده محمدرضا (" ،)9726بررسی تاثیر نیروی برشی
در بسترهای موج دار سینوسی بر مشخصات پرش هیدروییکی " ،چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه امیرکبیر.
 .998صانعی مجتبی  ،امیری تکلدانی ابراهیم ،داوودی محمد هادی و غفوری آذر مونا ( "،)9726اثرات ناشی از برداشت شن و ماسه بر
آبشستگی پایه پل" ،چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه امیرکبیر.

 .992پیرایش ،ع.ر .صانعی مجتبی ( " ،)9726تاثیر فاصله گروه شمع از تکیه گاه پل درکاهش آبشستگی موضعی" ،دهمین کنفرانس
هیدروییک ایران ،دانشگاه گیالن ،رشت.
 .976علی،اده ،و.ن .صانعی مجتبی  ،اژدری مقدم ،م" ،)9726( .استفاده از بایه مدفون برای کنترل آبشستگی تکیه گاه پل" ،دهمین
کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشگاه گیالن ،رشت.
 .979صانعی مجتبی ،معصومی ح.ر .حبیبی ع.ر" ،)9726(،بررسی تغییرات فی،یکوشیمیایی منطقه ساحلی بوشهر تا عسلویه تحت تاثیر
تاسیسات ساحلی موجود " ،دهمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشگاه گیالن ،رشت.
 .979امیدی س .ف .صانعی مجتبی ،فضل اویی ر .پرورش ر .ع " ،)9726( .بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد دبی انحراف و عمق آب در
کانال اصلی بر آبگیری و تغییرات بستر در دهانه آبگیر" ،دهمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشگاه گیالن ،رشت.
 .977امیدی س .ف .فضل اویی ر .صانعی مجتبی ،پرورش ر .ع " ،)9726( .تاثیر طول و مکان آبشکن بر می،ان آبگیری و تغییرات بستر
در دهانهی آبگیر با استفاده از صفحات مستغرق " ،دهمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشگاه گیالن ،رشت.
 .973سید جواد مشکواتی و مسعودیان مجتبی صانعی ( )9726تاثیر استفاده از طوق بیضوی در کاهش آبشستگی موضعی اطراف
پایه¬های پل99کنگره کاهش تبخیر و آبیاری کرمان.
 .976علیرضا پیرایش و مجتبی صانعی ( )9726بررسی آزمایشگاهی کاهش ماک،یمم عمق و حجم آبشستگی موضعی با شمع
غیرمستغرق 99کنگره کاهش تبخیر و آبیاری کرمان.
 .973بابک امین نژاد ،مجتبی صانعی و سعیدرضا صباغ ی،دی و موسی امین نژاد و محمود شاکری ( ،)9726جلوگیری از فرسایش دیواره
رودخانه با تثبیت سواحل به روش غیر مستقیم 6 ،کنفرانس آبخی،داری ومنابع آب کرمان.
 .973رستمی مریم ،صانعی مجتبی ،سالجقه علی و مهدوی محمد ( .)9729بررسی آزمایشگاهی تاثیر می،ان رس یر نرخ انتقال بار
بستر" ،هشتمین همایشملی علوم و مهندسی آبخی،داری ایران ،دانشگاه یرستان ،خرم آباد.
 .978کمپانی هومن ،صانعی مجتبی ( .)9729بررسی ایگوی آبشستگی موضعی پایهی پل تحت تاثیر شکاف زیر بستر ،سومین همایش
ملی مدیریت جامع منابع آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 .972صانعی مجتبی ،محمد نژاد اردشیری امیررضا ( .)9729بررسی تاثیر مطر پایهی استوانه ای شکل بر می،ان آبشستگی پایه پل ،
سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 .936اردشیری محمد امین ،صانعی مجتبی ( .)9729تخمین تغییر درصد دبی آبگیر با استفاده از آبشکن نفوذپذیر ،سومین همایش ملی
مدیریت جامع منابع آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 .939سید جواد مینا سادات ،منتظر علی اصغر ،صانعی مجتبی ( .)9729بررسی مدیریت شبکه آبیاری و زهکشی مورد مطایعاتی (دشت
ورامین) ،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 .939رفیع وحید محمد صادق ،صانعی مجتبی ،فتوکیان حمیدرضا ،جاللایدینی کرکی سیدمحمد صادق ( .)9729مقایسه استهالک
انرژی در سرری،های پلکانی در رژیمهای زیربحرانی با استفاده از مدل عددی  ،Flow-3Dسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع
آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 .937خدابخشی ع .صانعی مجتبی ،عبده کالهچی ع" ،)9729( .بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع شکاف از سطح بستر رودخانه بر
آبشستگی موضعی پایه پل" ،یازدهمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه.
 .933آصفی م .صانعی مجتبی" ،)9729( ،بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مستغرق در رسوب زدایی از کف حوضچه رسوب گیر
گردابی" ،یازدهمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه.
 .936موسوی ق .س.م .حسینی س .ع .صانعی مجتبی" ،)9729( ،بررسی آزمایشگاهی و تحلیل انتقال بار بستر در شیبهای تند"،
یازدهمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه.
 .933محمد فرامرز ،س .ع .ایوبزاده،م .حبیبی،م .رستمی و م .صانعی " ،)9729( ،بررسی آزمایشگاهی اثر متقابل جریان سرری ،جانبی
مستطیلیشکلو انتقال رسوب در کانالهای با بستر متحرک" ،دوازدهمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشگاه تهران کرج.
 .933ن.علی،اده وحید ،مجتبی صانعی و م .اژدری مقدم "،)9729( ،مکانیابی محل مرار گیری صفحه مدفون بهمنظور کنترل آبشستگی
موضعی در اطراف تکیه گاه مائم" ،دوازدهمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشگاه تهران کرج.
 .938امین حاج احمدی و مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم " ،)9729( ،بررسی آزمایشگاهی اثر توام غلظت و دانه بندی در روی
راندمان حوضچه رسوبگیر گردابی" ،دوازدهمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشگاه تهران کرج.
 .932هومن کمپانی  ،مجتبی صانعی و محمد رستمی " ،)9729( ،پیش بینی تاثیر شکاف زیر بستر در آبشستگی موضعی پایه پل
بااستفاده از سیستم  ،"ANFISدوازدهمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشگاه تهران کرج.
 .966صادق فرشیدنیا ،مجتبی صانعی و عبداینبی کالهچی " ،)9729( ،بررسیآزمایشگاهی عملکرد هیدروییکی جریان درون گذر در
سدهای پاره سنگی" ،دوازدهمین کنفرانس هیدروییک ایران ،دانشگاه تهران کرج.
 .969زینب مکاریان ،سید هاشم حسینی ،سید مجتبی صانعی و مجید حسینی " ،)9729( ،بررسی آزمایشگاهی تغییرات مرفویوژیک

کناره رودخانه"  ،پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه شهید عباسپور  ،تهران
 .969جالل شیخ کاظمی ،مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم " ،)9729( ،تعیین ضریب دبی سرری ،اوجی در شرایط موس محوری و با
دیوار جانبی همگرا" ،اویین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ،تهران
 .967جالل شیخ کاظمی ،مجتبی صانعی " ،)9729( ،تاثیر کانال ورودی جریانبر ضریب سرری ،اوجی در شرایط موس محوری و
بادیوارههای جانبی همگرا" ،اویین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ،تهران
 .963حمیدرضا حاجیپور ،مجتبی صانعی و علی فرودی " ،)9729( ،بررسی عدم تقارن دیواره های سرری ،اوجی بر عملکرد هیدروییکی
کانال پایین دست" ،اویین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ،تهران
155. Peyman Modaber Dabbagh, Mojtaba Saneie, Mohammad Rostami and Mohammad Mehdi
Razmi, (2013),” THE IMPACT OF THE ARRANGEMENT OF NON- SUBMERGED PILES IN
REDUCING THE SCOUR AT BRIDGE ABUTMENT”, 35th IAHR World Congress, China.
156. Peyman Modaber Dabbagh, Mojtaba Saneie Mohammad Rostami and Mohammad Mehdi
Razmi, (2013), “IMPACT OF THE NUMBER OF NON-SUBMERGED PILES AND THEIR
DISTANCE FROM THE EDGE OF FLOW PATH IN REDUCING THE SCOUR AT BRIDGE
ABUTMENT”, 35th IAHR World Congress,China
157. Seyed Ali Ayyoubzadeh, Mehdi Habibi, Mohammad Rostami, Mojtaba Saneie and Mohammad
Faramarz, (2013), “LABORATORY STUDIES ON WATER SURFACE PROFILE OVER A
RECTANGULAR SIDE WEIR IN A MOVABLE BED CHANNEL”, 35th IAHR World
Congress,China.
 .968علی فرودی ،م .صانعی و مهدی اژدری مقدم " ،)9727( ،بررسی آزمایشگاهی تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرری ،اوجی با
موس در پالن و همگرایی دیوارههای سرری ، ،هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشگاه نوشیروانی بابل.
 .962علی فرودی ،و مهدی اژدری مقدم و م .صانعی " ،)9727( ،بررسی آزمایشگاهی پروفیل فشار در مدل فی،یکی سرری ،اوجی با
موس در پالن و زاویه تقرب به سمت پایین دست  ،هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشگاه نوشیروانی بابل.
 .936علی فرودی ،م .صانعی و مهدی اژدری مقدم " ،)9727( ،ضریب دبی در مدل سرری ،اوجی با موس در پالن و زاویه تقرب به سمت
پایین دست ،دانشگاه آزاد واحد تبری.،
 .939فروغ علی زاده صنمی ،محسن مسعودیان و مجتبی صانعی( ،)9727مقایسه رابطه دبی اشل و ضریب دبی در چرخش 736
درجهای سازه نیم استوانه ای ،دومین کنگره بین ایمللی سازه  ،معماری و توسعه شهری ،دانشگاه هنر اسالمی تبری.،
 .939فروغ علی زاده صنمی ،محسن مسعودیان و مجتبی صانعی( ،)9727اثر چرخش دریچهنیم استوانهای حول محور مرک،ی بر روی
ضریب دبی جریان ،دومین کنگره بین ایمللی سازه  ،معماری و توسعه شهری ،دانشگاه هنر اسالمی تبری.،
 .937فروغ علی زاده صنمی ،محسن مسعودیان و مجتبی صانعی( ،)9727بررسی آزمایشگاهی افت انرژی در حایتهای مختلف چرخش
دریچه نیم استوانه ای ،دومین کنگره بین ایمللی سازه  ،معماری و توسعه شهری ،دانشگاه هنر اسالمی تبری.،
164. Mohajer B. Saneie M. and Hajikandi H. (2015), Experimental Analysis of flow – Altering
countermeasureaagainst Local scour around spur-Dike structures, E-Proceeding of the 36th IAHR
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فعاليتهاي علمي -آموزشي و پژوهشي
زمينههاي پژوهشي مورد عالقه

مهندسی هیدروییک ،سدسازی ،سیستمهای انتقال و توزیع آب ،مهندسی رودخانه،
مهندسی دریا ،مهندسی آبخی،داری

 .1اندرواژ افشین ،بنیهاشمی محمدعلی ،صانعی مجتبی" .)9733( ،کاهش فرسایش موضعی در
دماغهی اویین آبشکن" ،پایاننامه کارشناسی ارشد سازههای هیدروییکی ،دانشکده فنی ،دانشگاه
تهران.
 .2نیکخواه رسول ،بنیهاشمی محمدعلی ،صانعی مجتبی" .)9733( ،بررسی آزمایشگاهی خصوصیات
مسشاركت در پاياننامههاي دانشجويي
جریان های فوق بحرانی و زیر بحرانی در پله معکوس (باز شدگی ناگهانی) با سطح آزاد" ،پایاننامه
کارشناسی ارشد سازههای هیدروییکی ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران.
 .3مربانخانی حجتایه ،بنیهاشمی محمدعلی ،صانعی مجتبی" .)9733( ،تأثیر درصد تنش شدگی و
زاویه در کاهش فرسایش دماغهی اویین آبشکن" ،پایاننامه کارشناسی ارشد سازههای
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هیدروییکی ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران.
طهماسبی مرهمیائی رضاعلی ،شمسائی ابوایفضل ،صانعی مجتبی" .)9733( ،بررسی نحوهی
حفاظت آبشستگی موضعی اطراف پایههای پل با استفاده از مدل هیدروییکی" ،پایاننامه
کارشناسی ارشد عمران آب ،دانشکده عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
گرامی پروانه ،کاویانپور محمدرضا ،صانعی مجتبی (" ،)9738مدل فی،یکی حوضچهی رسوبگیر
گردابی " ،پایاننامه کارشناسی عمران ،دانشکده عمران ،دانشگاه خواجه نصیرایدین طوسی.
غفاری رضا ،ایوبزاده س .ع ،صانعی مجتبی ،بنیحبیب م .ا" .)9732(.بررسی اثر اندازه ذرات
رسوبی و جریان آب در راندمان حوضچههای رسوبگیر گردابی با استفاده از مدل فی،یکی"،
پایاننامه کارشناسی ارشد تأسیسات آبیاری ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس.
مطیعی محسن ،صانعی مجتبی ،مجدزاده طباطبائی س .م.ر .حسینی س .ا" .)9787( .بررسی
آزمایشگاهی رابطهی ضریب زبری و اندازهی مطر ذرات در آبراهههای با شیب تند و بستر
درشتدانه" ،پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران .دانشگاه صنعت آب و برق.
کرمی حجت ،صانعی مجتبی ،اردشیر عبدایه" .)9783( ،بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و فاصله
آبشکن فرعی بر می،ان آبشستگی آبشکن اصلی" ،پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
شفایی ابوایفضل ،صانعی مجتبی ،اردشیر عبدایه" .)9783( ،بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و
زاویه آبشکن فرعی بر می،ان آبشستگی آبشکن اصلی" ،پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
محمودی زنگنه امیر ،صانعی مجتبی ،اردشیر عبدایه" .)9786( ،بررسی آزمایشگاهی اثر دانهبندی
در کاهش آبشستگی دماغه آبشکنها" ،پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران .دانشگاه
صنعتی امیرکبیر.
حدیدی هدی ،صانعی مجتبی ،بنیهاشمی محمدعلی" .) 9783( ،بررسی تأثیر هندسه و ابعاد
روزنه بر آبشستگی یائین دست با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی" ،پایاننامه کارشناسی ارشد
سازههای هیدروییکی ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران.
علی حسینی پژمان  ،صانعی مجتبی ،ابراهیمی کیومرث " .) 9783( ،مطایعه و بررسی آبشستگی
موضعی ناشی از جتهای افقی مستغرق با استفاده از مدل آزمایشگاهی"  ،پایاننامه کارشناسی
ارشد مهندسی کشاورزی ،پردیس ابوریحان  ،دانشگاه تهران.
ابراهیمی نادرملی  ،فتحی مقدم م ، .کاشفی پور س .م ، .صانعی مجتبی ،ابراهیمی کیومرث( ،
" .)9783شبیه سازی ضریب زبری در پوشش گیاهی رودخانهای و کاربرد آن در مدلهای
ریاضی" ،پایاننامه دکتری ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران.
ایهی مسیح ،صانعی مجتبی ،بنی حبیب محمد ابراهیم " .)9783 (،بررسی آبشستگی ناشی از
ری،ش مائم جریان بر روی بستر کانال با مواد چسبنده"  ،پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی
کشاورزی ،پردیس ابوریحان  ،دانشگاه تهران.
کمان زاده مهدی  ،صانعی مجتبی" ،)9783( ،بررسی آزمایشگاهی عملکرد آبشکنها در کانال
مرکب"  ،" ،پایاننامه کارشناسی ارشد سازههای هیدروییکی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد دزفول.
بصیرت شمسا  ،صانعی مجتبی ،سید فضلایه ساغروانی " ،)9788( ،بهینه سازی طول و فاصله
آب شکن محافظ در کاهش می،ان آبشستگی دماغه تکیه گاه وامع در سیالبدشت" ،پایاننامه
کارشناسی ارشد سازههای هیدروییکی ،دانشکده مهندسی عمران و معماری ،دانشگاه صنعتی
شاهرود.
مهبودی ،علی ،صانعی مجتبی ،جالل عطاری ،مجدزاده طباطبائی سید محمدرضا.)9788( ،
"بررسی آزمایشگاهی و کنترل آبشستگی در رودخانهها ناشی از جت افقی مستغرق" ،پایاننامه
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کارشناسی ارشد مهندسی عمران .مهندسی رودخانه ،دانشگاه صنعت آب و برق.
امین نژاد بابک ،صانعی مجتبی ،صباغ ی،دی سعید رضا" .)9788( ،بررسی آبشستگی دماغه
آبشکن در سیالبدشتها به روش آزمایشگاهی و مدل ریاضی" ،پایاننامه دکتری ،دانشکده
عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
دبردانی ابوایفضل  ،صانعی مجتبی ،مربانی به،اد  ،صمدی بروجنی محمد " ،) 9788( ،بررسی
تاثیر وین دوگانه مستغرق در کاهش و کنترل آبشستگی کنار پایه استوانهای"  ،پایاننامه
کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد.
سعادت نیا محمد  ،صانعی مجتبی ،خداشناس سعید " ،)9788( ،بررسی آزمایشگاهی اثر فاصله و
زاویه آبشکن محافظ بر می،ان آبشستگی اطراف تکیه گاه پل احداثی در کانال مرکب" ،پایاننامه
کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
هوشیار مهدی ،صانعی مجتبی ،هدایت نجف (" ،) 9788بررسی آزمایشگاهی اثر شکل دماغه
آبشکن وامع در سیالبدشت بر آبشستگی موضعی" ،پایاننامه کارشناسی ارشد سازههای
هیدروییکی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول.
موسوی بهارهسادات ،صانعی مجتبی ،سالجقه علی ،معتمد وزیری بهارک ( " .)9782طراحی بهینه
سازههای انحرافی جهت کنترل فرسایش کناری رودخانهها" ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده
منابع طبیعی و آبخی،داری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
عامل صادمی محمد  ،صانعی مجتبی ،شفاعی بجستان محمود" .)9782( ،بررسی آزمایشگاهی
ضریب زبری پوشش گیاهی وامع در سیالبدشتها" ،پایاننامه دکتری ،دانشکده کشاورزی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
کفاش توتونچی حامد ،صانعی مجتبی ،خسروجردی ،امیر (" .)9782بررسی تأثیر صفحات
مستغرق در کنترل آبشستگی پایه استوانهای وامع در بستر رودخانه" ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشکده کشاورزی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
حیدری مجتبی ،صانعی مجتبی ،حاجی کندی ،ه " )9782( .بررسی آزمایشگاهی آبشستگی
موضعی اطراف آبشکنهای غیر مستغرق و کاهش آبشستگی در آن از طریق استفاده از شمع"،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرک،ی.
بدیع زادگان ،رضا ،اسماعیلی ،ک .صانعی ،مجتبی .فغفور مغربی ،م .اکبرزاده  ،م .ر" )9782( .
مطایعه پرش هیدروییکی روی بسترهای موج دار با شیب کف معکوس" ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،سازههای آبی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
موسوی مادیکالیی ،سید مجتبی ،صانعی مجتبی ،حسینی س.ع ،.حبیبی م " )9726( .بررسی
آزمایشگاهی و تحلیلی انتقال بار بستر بر روی شیبهای تند " ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
پیرایش علیرضا ،صانعی مجتبی ،کالهچی عبداینبی ( " )9726بررسی آزمایشگاهی آبشستگی
موضعی تکیه گاه پل و کاهش آبشستگی در آن از طریق استفاده از شمع غیر مستغرق" ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرک،
مشکواتی سید جواد ،مجتبی صاتعی ،مسعودیان ،میرخایق ضیاء تبار احمدی  " 9726تاثیر
استفاده از طوق بیضوی در کاهش آبشستگی پایه های پل " ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،سازههای
آبی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مازندران.
علی،اده وحید ،نوید ،صانعی مجتبی ،اژدری مقدم ،م " (9726) ،.بررسی آزمایشگاهی کاربرد
صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی دیوارههای مائم تکیه گاه پل" ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشکده مهندسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
امیدی ،فرانک .صانعی مجتبی ،رامین فضلاویی " )9726( ،بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفادهی
توام از صفحات مستغرق و آبشکن در جلوگیری از ورود رسوبات به دهانههای آبگیر " ،پایاننامه
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کارشناسی ارشد ،سازههای آبی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مازندران.
حاجی مشهدی سمیه ،صانعی مجتبی ،موسوی جهرمی ح " )9726( .بررسی آزمایشگاهی تاثیر
توام شکاف و پرههای مستغرق بر می،ان آبشستگی موضعی گروه پایههای پل " ،پایاننامه دکتری ،
دانشکده کشاورزی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
آصفی معین ،صانعی مجتبی ،اسماعیلی کاظم ،ضیایی علی نقی " )9726( ،بررسی آزمایشگاهی
کاربرد صفحه مستغرق در اف،ایش راندمان رسوبگیری حوضچههای رسوبگیر گردابی" ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،سازههای آبی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
رستمی مریم ،علی سالجقه ،مجتبی صاتعی ،محمد مهدوی ( " ،)9729مطایعه آزمایشگاهی تاثیر
می،ان چسبندگی مواد بستر بر نرخ انتقال بار" ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،آبخی،داری– آب،
دانشکده منابع طبیعی گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشگاه تهران.
خدابخشی علی ،مجتبی صانعی ،کالهچی عبداینبی (" ،)9729بررسی آزمایشگاهی تاثیر توام
شکاف و کفبند بر می،ان آبشستگی موضعی پایههای پل" ،پایاننامه کارشناسی ارشد سازههای
هیدروییکی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول.
فرشیدی صادق ،مجتبی صانعی ،کالهچی عبداینبی ( "،)9729بررسی آزمایشگاهی عملکرد
هیدروییکی جریان روگذر و درون گذر در سدهای پاره سنگی" ،پایاننامه کارشناسی ارشد
سازههای هیدروییکی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول.
محمدنژاد اردشیری امیررضا ،مجتبی صانعی و رمضان طهماسبی ( "،)9729بررسی آزمایشگاهی
تاثیر طوق یوزی شکل در کاهش آبشستگی پایه پل" ،پایاننامه کارشناسی ارشد سازههای
هیدروییکی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج.
اردشیری محمد امین ،مجتبی صانعی و حیدرنژاد ،علی ( "،)9729بررسی آزمایشگاهی تاثیر
استفاده از آبشکن بر دبی آبگیر جانبی" ،پایاننامه کارشناسی ارشد سازههای آبی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
کامران خشت مسجدی ،احمد ،مجتبی صانعی و مربانی زاده خرازی  ،حسین "،)9729( ،بهینه
یابی مومعیت مکانی مخ،ن موج گیر با استفاده از نرم اف،ار ( WHAMOمطایعه موردی سد گتوند
علیا" ،پایاننامه کارشناسی ارشد سازههای آبی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر.
وفائی رامین ،یطف ایلهی یقین.م .ع .امین فرم .ح .مجتبی صانعی" ،)9729( ،بررسی عملکرد
دیواره های ساحلی با اشکال هندسی مختلف تحت نیروی امواج با استفاده از مدل آزمایشگاهی "،
پایاننامه دکتری ،دانشکده عمران ،دانشگاه تبری.،
حیدری محمد علی ،کالهچی عبداینبی و مجتبی صانعی (" ،)9729کاربرد نرم اف،ار  SSIIMدر
کنترل آبشستگی پایه پلها" ،پایاننامه کارشناسی ارشد سازههای هیدروییکی ،دانشکده فنی و
مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول.
کمپانی هومن ،مجتبی صانعی و سید حبیب موسوی جهرمی ( " ،)9729بررسی آزمایشگاهی
تاثیر شکاف ادامه یافته در زیر بستر در می،ان آبشستگی اطراف پایهی پل" ،پایاننامه کارشناسی
ارشد سازههای آبی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران.
مدبر دباغ پیمان ،صانعی مجتبی ،محمد رستمی (" ،)9729بررسی آزمایشگاهی آرایش مرارگیری
شمع غیرمستغرق در کاهش آبشستگی موضعی پایه کناری پل" ،پایاننامه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران آب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات هرم،گان.
شیوا فرهاد ،عطاری ج .صانعی م " ،)9729( .بررسی آزمایشگاهی و کنترل آبشستگی ناشی از جت
افقی با مصایح چسبنده" ،پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران .مهندسی رودخانه ،دانشگاه
صنعت آب و برق.
حاج احمدی امین ،اژدری م .م .صانعی مجتبی( " ،)9729بررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحات
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مستغرق انحنادار در اف،ایش راندمان رسوبگیری حوضچههای رسوبگیر گردابی" ،پایاننامه
کارشناسی ارشد عمران ،سازه هیدروییکی دانشکده مهندسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
رزمی محمد مهدی ،صانعی مجتبی  ،ارشادی سیروس" ،)9729( ،بررسی آزمایشگاهی عملکرد
شمع مستغرق در کاهش آبشستگی موضعی پایه کناری پل" ،پایاننامه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران آب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات هرم،گان.
کیانی مریم ،صانعی ،مجتبی ،حاجی کندی هومن" ،)9729( ،تعیین عملکرد هیدروییکی سرری،
اوجی با انحنای در پالن– مطایعه موردی سرری ،گرمی چای" ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده
مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرک،ی.
مظهری احسان ،صانعی ،مجتبی ،حاجی کندی هومن " ،)9729( ،تعیین ضریب آبگذری دردو
روزنه مجاور یکدیگر" ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرک،ی.
مصفی یو مرتضی ،رستمی محمد و صانعی ،مجتبی " ،)9729( ،شبیه سازی عددی اثر احداث
آبشکندر رودخانه برراندمان هیدروییکی آبگیرهای جانبی" ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده
مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرک،ی.
اسدی رضا ،صانعی ،مجتبی ،امین نژاد بابک " ،)9729( ،بررسی آزمایشگاهی تاثیر طوق یوزی
شکل با مطرهای مختلف در کاهش می،ان آبشستگی اطراف پایهی پل" ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.
رئیسی نافچی مرضیه  ،صانعی مجتبی ،ارشادی سیروس  " ،)9729( ،بررسی آزمایشگاهی
تغییرات زمانی آبشستگی در پایین دست مدل ترکیبی سرری -،دریچه" ،پایاننامه کارشناسی
ارشد مهندسی عمران آب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات هرم،گان.
علیرضا نصرایلهی ،مجتبی صانعی ( ،)9729بررسی آزمایشگاهی و مقایسه دریچه نیم استوانهای با
انحنا در باالدست با دریچه کشوئی در حایت آزاد و مستغرق ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،مهندسی
عمران آب ،دانشگاه پیام نور شمیرانات.
ز .مکاریان  ،س .ه .حسینی ،مجتبی صانعی و م .حسینی ،)9729( ،بررسی آزمایشگاهی اثر می،ان
رس در مصایح کناره رودخانه بر نرخ انتقال رسوب ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده منابع
طبیعی و آبخی،داری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام.
جالل شیخ کاظمی ،مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم ( ،)9729اثر مقیاس در تعیین عملکرد
هیدروییکی سرری ،اوجی ،پایاننامه کارشناسی ارشد عمران ،سازه هیدروییکی دانشکده مهندسی،
دانشگاه سیستان و بلوچستان.
ط .عشرتی ،مجتبی صانعی و ر .فضل اویی ،)9729( ،اثر انحنا سرری ،تخلیه بر عملکرد
هیدروییکی آن ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،سازههای آبی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مازندران.
علی فرودی ،مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم ( ،)9729بررسی تاثیرات تغییر زاویه
سرری،های اوجی در عملکرد هیدروییکی سرری ،،پایاننامه کارشناسی ارشد عمران ،سازه
هیدروییکی دانشکده مهندسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
حمیدرضا حاجی پور  ،مجتبی صانعی و سیروس ارشادی ( ،)9729بررسی تغییر زاویه دیواره
جانبی سرری ،اوجی در عملکرد هیدروییکی کانال پاییندست ،پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی
عمران آب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات هرم،گان.
غالمرضا شکی ،سیروس ارشادی و مجتبی صانعی ( ،)9729بررسی هیدروییکی سرری ،اوجی در
شرایط موس محوری به کمک نرماف،ار  ،Flow 3Dپایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران
آب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات هرم،گان.
مجتبی محمد نژاد ،مجتبی صانعی ( ،)9727بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییردانهبندی سد
سنگری،های در جریان درونگذر ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات
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آذربایجان غربی.
صادق رضایی  ،مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم ( ،)9727بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر شکل
مقطع ورودی باکس سرری ،سدگرمی چای بر ضریب آبگذری سرری ،،پایاننامه کارشناسی ارشد
عمران ،سازه هیدروییکی دانشکده مهندسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید ذوایفقاری ،مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم ( ،)9727بررسی آزمایشگاهی تاثیر مواد
ری،دانه چسبنده بر راندمان رسوبگیری حوضچههای رسوبگیر گردابی ،پایاننامه کارشناسی ارشد
عمران ،سازه هیدروییکی دانشکده مهندسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
خشایار بیرانوند  ،مجتبی صانعی و عبداینبی عبده کالهچی ( ،9727بررسی آزمایشگاهی تاثیر
شکاف های مستطیلی بر مقاومت سازه پایه پل و ارائه روشی برای اجرای آن  ،پایاننامه
کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات هرم،گان.
محمد فرامرز ،سید علی ایوب زاده ،مهدی حبیبی ،محمد رستمی و مجتبی صانعی (،)9727
بررسی تاثیر شکل بستر کانال بر آبگذری سرری،های جانبی ،پایاننامه دکتری  ،دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس.
مهدی حسن زاده  ،مجتبی صانعی و سید علی ایوب،اده ( ، )9727بررسی آزمایشگاهی تاثیر سرری،
جانبی روی مرفویوژی بستر کانال ،پایاننامه کارشناسی ارشد  ،دانشکده کشاورزی  ،دانشگاه تربیت
مدرس.
بهشاد مهاجر  ،مجتبی صانعی و هومن حاجی کندی ( ، )9727مدیسازی آزمایشگاهی آبشستگی
موضعی اطراف آبشکن نفوذناپذیر و تاثیر امدامات کنتریی در کاهش آبشستگی با استفاده از دسته
شمعهای مربانی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرک،ی.
فروغ علیزاده ،محسن مسعودیان ،مجتبی صانعی و علیرضا عمادی ( ،)9727بررسی آزمایشگاهی
و عددی میدان جریان اطراف سرری – ،دریچه نیماستوانهای ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،سازههای
آبی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مازندران.
علی مقصود یو نژاد ،احمد احمدی ،مجتبی صانعی ( ")9723تاثیر سرعت در یویه مکش بهینه بر
راندمان تخلیه رسوب روش هیدروساکشن بااستفاده از مدل فی،یکی" .پایاننامه کارشناسی ارشد
سازههای هیدروییکی ،دانشکده مهندسی عمران و معماری ،دانشگاه صنعتی شاهرود.
مجید زعفری ،مجتبی صانعی ،امیرخسروجردی ،محمودشفاعی بجستان ،)9723( ،بررسی
آزمایشگاهی تاثیر ینگر دوم سطحشکاف ب نمی،ان آبشستگی موضعی پایه های پل ،پایاننامه
دکتری ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
فرشته محمدی خاناپشتانی ،مسعود کرباسی ،مجتبی صانعی ،)9723( ،بررسی آزمایشگاهی تاثیر
مصایح رس دار بر می،ان آبشستگی پایین دست دریچه ها ،پایاننامه کارشناسی ارشد سازههای
هیدروییکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان.
مهدی چراغعلی ،احمد احمدی،مجتبی صانعی ( ")9723تاثیر مومعیت خروجی یویه مکش بر
راندمان تخلیه رسوب روش هیدروساکشن بااستفاده از مدل فی،یکی" .پایاننامه کارشناسی ارشد
سازههای هیدروییکی ،دانشکده مهندسی عمران و معماری ،دانشگاه صنعتی شاهرود.
رضا پیشگر ،سید علی ایوب،اده ،مجتبی صانعی ،مسعود مدسیان ،)9723( ،بررسی مشخصات
هندسی یویه مکش بر راندمان تخلیه رسوب از مخازن سدها در روش هیدروساکشن ،پایاننامه
دکتری  ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس.
امیر مرادی نژاد ،حم،ه حق یابی ،مجتبی صانعی (در حال اجرا) ،بررسی آزمایشگاهی تاثیر کاربرد
توامان دیوار جداکننده و اپ ی بر هیدروییک جریان و رسوب در مجاورت دهانه آبگیر جانبی ،رسایه
دکتری سازه های آبی ،گروه مهندسی علوم آب ،دانشگاه یرستان.
نسیبه سلطانی ،حسام مدوسی ،مجتبی صانعی ،مسعود کرباسی( ،در حال اجرا) ،بررسی هیدروییک
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جریان در سرری ،دریچه دایرهای و تعیین مشخصات حفره آبشستگی پایین دست آن ،پایاننامه
کارشناسی ارشد سازههای هیدروییکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان.
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