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سوابق شغلی و تحصیلی


رئیس گروه راهبری و نظارت بره بهرهبرداری از تأسیسات آب و آبفا و برقآبی ،حوزه ی ستادی وزارت نیرو؛ از سال  1389تا کنون



رئیس گروه کنترل ایمنی و پایداری سدها ؛ شرکت مدیریت منابع آب ایران؛ از سال  1386تا 1389



رئیس گروه تأسیسات آبرسانی ؛ شرکت مدیریت منابع آب ایران؛ از سال  1385تا 1386



كارشناس مدعو كمیته بررسی امكان آبگیری و تحو یل موقت سدهای مخزنی جدی د االحداث از سال  1387تا كنون



دبیر كمیته تخصصی بازرسی فنی سدها؛ کمیته ملی سدها بزرگ؛ از سال  1387تا 1393



عضو هیأت علمی دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی؛ از سال 1387



مدیر گروه رشته مهندسی و مدیریت منابع آب در مقطع کارشناسی ارشد؛ در دانشگاه غیاثالدین جمشید کاشانی از سال 1391



تدریس در واحدهای درسی تیره ی آب در دانشگاههای غیاثا لدین جمشید کاشانی ،البرز و گلپایگان؛ از سال 1386



دکترای مهندسی عمران؛ مهندسی آب؛ دانشکده فنی دانشگاه تهران؛ 1391



كارشناسی ارشد عمران؛ سازههای هیدرولیكی ،تهران  -دانشگاه علم و صنعت ایران1386 ،



كارشناسی عمران ،تهران؛ دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور1382 ،

زمینههای کاری و تحقیقاتی


تغییر اقلیم و سازگاری با کمآبی



مدیریت مخاطرات اقلیمی از جمله سیالب و خشکسالی



خصوصیسازی و برونسپاری خدمات بهرهبرداری و نگهداری



سنجش ،مدیریت و برنامهریزی کمی و کیفی منابع و مصارف آب



بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب و آبفا و برقآبی و تدوین نظامها و دستورالعملهای مرتبط



مدلسازی و شبیهسازی عددی و گرافیكی فراسازهها و محیطهای آبی



رفتارنگاری ،رفتارسنجی ،تحلیل پایداری و ارز یابی ایمنی فراسازه



سیستمهای خودكار برداشت و مانیتور ینگ دادههای کمی و کیفی منابع آب و تأسیسات

دستاوردهای علمی ،پژوهشی و شغلی
 جوایز


کسب عنوان فناور منتخب استان قزوین در سال  1395به واسطهی تولید شناور تمام خودکار برداشت داده های کیفی در مخازن
سدها و دریافت تشویقن امه از استاندار و رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)



دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو در سال  1396به دلیل مبادرت به تهیهی نظامن امه مدیریت سیالب در وزارت نیرو
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Seyed Mahdi Noorbakhsh Resume

 تألیف و ترجمه كتب

1397 ، وزارت نیرو، سید محمد مهدی نوربخش، "ترجمه کتاب "تغییر اقلیم و منابع آب



1391 , کمیته ملی سدهای بزرگ، سید مهدی نوربخش، علی نورزاد،""راهنمای نظارت فنی بر سدها در دوران ساخت و بهره برداری



1389 ، كمیته ملی سدها، سید مهدی نوربخش، علی نورزاد،""پایش تراوش از سدهای خاكی با استفاده از اندازهگیریهای حرارتی



1388 ، كمیته ملی سدهای بزرگ، سید مهدی نوربخش، علی نورزاد،""ارز یابی كفایت ابزارگذاری سدهای خاكی به روش رتبهبندی



1387 ، كمیته ملی سدهای بزرگ ایران، سید مهدی نوربخش، علی نورزاد،""مروری بر ابزارهای اندازهگیری تغییرات تركها و درزها



 سید مهد ی، علی نورزاد، كمیسیون بین المللی سدهای بزرگ138  ترجمه بولتن شماره،""رو یكردهای اصلی در نظارت بر سدها



1388 ، كمیته ملی سدهای بزرگ ایران،نوربخش

o
o

o
o

مقاالت
S.M. Noorbakhsh, 2016, "Extending service life of dams by improvement of operation regulatory
(IOR)", 4th APG Symposium and 9th EADC, Sapporo, Japan.
Noorzad A., Noorbakhsh S.M., 2009, “Calculation of Actual Vertical Displacement of Rockfill Dams
Using Settlement Plates”, The 1st International Symposium on Rockfill Dams, Chengdu, China.
Noorzad A., Noorbakhsh S.M., 2009, “Monitoring Adequacy of Embankment and Rockfill Dams”,
ICOLD, Brasilia, 2009.
Noorzad A., Noorbakhsh S.M., 2009, “Dam Safety in IRAN”, ICOLD, Brasilia, 2009.
 اولین،" از طراحی تا بهرهبرداری، "چالشهای ابزارگذاری سدها،. سهرابیبیدار ع،. ایمان شعار ف،.م.م.نوربخش س



o

. ایران، تهران، دانشگاه تهران،1388 ،کنفرانس ملی مهندسی و مدیر یت ز یرساختها
 "بررسی تراوش از بازوی خاکی سد پانزده خرداد بر اساس دادههای،. ایمان شعار ف،.م.م. نوربخش س،.سهرابیبیدار ع

o

. ایران، تهران، دانشگاه تهران،1388 ، هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، "ابزار دقیق

o

o

o
o

o
o
o
o
o

Sohrabi-Bidar A., Noorbakhsh S.M., Imanshoar F., 2010, "State of Stress on the Karkheh Dam using
Instumetation Data", 78th Annual Meeting of the International Commission on Large Dams, 23 –
26 May, Hanoi, Vietname.
Imanshoar F., Sohrabi-Bidar A., Noorbakhsh S.M., 2010, "Statistical Analyseis of Lar Dam’s Water Loss",
78th Annual Meeting of the International Commission on Large Dams, 23–26 May, Hanoi, Vietname.
Sohrabi-Bidar A., Noorbakhsh S.M.M., 2011,"On Accuracy of inclinometers measured data in
Sabalan Dam, Iran", 79th Annual Meeting of ICOLD on June 1, Lucerne, Switzerland.
Ahangari K., Noorbakhsh S.M., 2011, "The Effect of Cement Slag's Amount on the Measuring
Results of Vibrating Wire Strain Gages in Concrete", 8th International Symposium on Field
Measurements in GeoMechanics (FMGM), September 2011, Berlin, Germany.
توسعه نرم افزار
“MAEVA” Software in Contribution with Professor J.P. Henrey from LIL University to Monitoring
Parameter of TBM-EPB Excavation Machine, 2004.
Dam Break Analysis Using Characteristic Lines, IUST, 2004, under Supervision of Dr. Montazeri.
Analysis of Cavitation in Dam Spillways, 2004, under Supervision of Dr. Montazeri.
Water Network Incidents DataBase Using MapObject (ESRI-GIS) Component, 2003.
Visual Data Analysis and Statistical Distributions, 2002, under Supervision of Dr. Moosavi.
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