مشخصات فردی و حرفه ای
Curriculum Vitae of Farhad Hooshyaripor

 .1مشخصات فردی
نام خانوادگي  :هوشياری پور

نام :فرهاد

پست الکترونيکي Hooshyarypor@yahoo.com :

 .2سوابق تحصيلي
 :9737-9731کارشناسي مهندسی آب دانشگاه شهيد باهنر
 :9731-9737کارشناسي ارشد عمران آب دانشگاه صنعتی اميرکبير (پلی تکنيک تهران)
عنوان پايان نامه  :بررسی رفتار جريان آب زيرزمينی در محيط های درزه و شکافدار
 :9717- 9731دکتري عمران آب دانشگاه صنعتی اميرکبير تهران
عنوان پايان نامه  :مدلسازی اثر شيب کنارههای مخزن بر هيدروگراف خروجی سيل ناشی از شکست ناگهانی سد
 :9716 - 9711پسا دکتري ،دانشگاه صنعتی اميرکبير با عنوان مديريت سيالب شکست سد تحت تاثير عدم قطعيتهای هندسه مخزن
 .3سوابق کاری



.4

مشاور شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران در بخش مطالعات هيدرولوژی و منابع آب ( 5931تاکنون)
مشاور شرکت مهندسين مشاور الر در مطالعات کيفی سد پارسيان ()5931-5939
کارشناس پژوهشکده مطالعات و تحقيقات منابع آب در موسسه تحقيقات آب وزارت نيرو ()5931-5933

سوابق پژوهشي:

-9-1

همکاري با معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي استان کرمان در پروژه الیسيمتر و تبخير و تعرق ()9731-37

-1-1

کارشناس پژوهشکده مطالعات و تحقيقات منابع آب در موسسه تحقيقات آب وزارت نيررو و همکراري در پرروژه هراي











-7-1



-1-1



-1-1



( 9731تاکنون):
مديريت يکپارچه سيالب مطالعه موردی :حوضه آبريز رودخانه کن در شمال تهران

(همکار)

مطالعات جامع منابع آب حوضه آبريز رودخانه اترک

(همکار)

بررسی روند تغيير شرايط محيطی در حوضه درياچه اروميه و مقايسه آن با درياچه های مجاور

(همکار)

تهيه نقشه بسيمتری درياچه اروميه و برآورد نرخ رسوب گذاری با برداشت ميدانی و سنجش از دور

(همکار اصلی)

سيستم هشدار دهنده سيل استان گلستان و استان آذربايجان شرقی

(همکار اصلی)

کاليبراسيون چند هدفه بارش -رواناب در مدل هيدرولوژيکی  WetSpaبا توسعه الگوريتم بهينه سازی ژنتيک

(همکار)

پهنه بندی کيفی منابع آب سطحی و زيرزمينی استان کهگيلويه و بوير احمد

(همکار)

مطالعات و تحقيقات تطبيقی به روز رسانی پيش نويس اليحه قانون جامع آب کشور

(همکار)

مطالعات طرح تکميل کشوری مطالعه ،طراحی و ساماندهی بازار های محلی آب در کشور

(همکار)
(ناظر پروژه)

تدوين سند راهبردی و نقشه راه مطالعات حقوق آب
همکاري با مرکز تحقيقات زیست محيطي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر ( 9711تاکنون)

پيش بينی دبی پيک ناشی از شکست سد با استفاده از روش خوشه بندی سخت و مدل ترکيبی شبکه عصببی مصبنوعی  -الگبوريتم
(همکار اصلی)
ژنتيک
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ( 9711تاکنون)
مطالعه عددی تاثير آب پايه انتهايی بر استهالک انرژی جريان در حوضچه آرامش واگرا

(مدير پروژه)

همکاري با گروه پژوهشي منابع آب آبان ( 9731تاکنون)
بررسی روند تغيير اقليم در حوضه آبريز بازفت و پيش بينی تاثير آن بر رژيم بارش در حوضه
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(همکار)

 سوابق علمي.5
 برگزاری کارگاه علمي-1-5

 تبا51 ، شرکت مديريت منابع آب ايران،"مدرس چهار سرفصل کارگاه آموزشی " مبانی مديريت رودخانه با رويکرد مديريت جامع منابع آب
5939  مرداد93
 مرداد95 ، اصول و روشهای تخصيص بهينه منابع آب رودخانه، مبانی-5 سرفصل

-

 مرداد95 ، بهره برداران از منابع آب رودخانه-9 سرفصل

-

 مرداد99 ، تشريک مساعی و مشارکت ذينفعان در بهره برداری از آب رودخانه-9 سرفصل

-

 مرداد99 ، کاربرد سازههای رودخانهای-1 سرفصل

-

.5

 مشارکت در کارگاه های بين المللي-3-5
1. Ilmenau University of Technology and Fraunhofer Institute, “System Solutions to Integrated Water
Resources Management”, DAAD serial summer school 2014, 15-26th September 2014, Ilmenau, Germany.
2. Imperial Collage London, “Water Management Workshop” 24-28th January 2016, Imperial Collage, London,
England.

 مقاالت علمي-4-5

 و علمی پژوهشی منتشر شدهISI مقاالت
1.

-

Noori R., Dodangeh M., Berndtsson R., Hooshyaripor, F., Adamowski J., Javadi Pirbazari S., Baghvand A. “A
Novel Model for Simulation of Nitrate in Aquifers “Hydrology and Earth System Sciences,, (accepted for
publication, 2018).

2. Hooshyaripor F., Behzadian K. (2018) Closure to “Improving Prediction of Dam Failure Peak Outflow Using
Neuroevolution Combined with K-Means Clustering” by Amir Hossein Eghbali, Kourosh Behzadian, Farhad
Hooshyaripor, Raziyeh Farmani, and Andrew P. Duncan, Journal of Hydrologic Engineering, Vol. 23, Issue 5
(May 2018).
3. Tahershamsi, A., Hooshyaripor, F., Razi, S. (2017) “Reservoir’s Geometry Impact of Three Dimensions on
Peak-Discharge of Dam Failure Flash Flood”, Scientia Iranica, DOI: 10.24200/SCI.2017.4467.
4. Hooshyaripor, F., and Tahershamsi, A., Razi, S. (2017) Dam Break Flood Wave under Different Reservoir’s
Capacity and Length”, SADHANA (Springer), 42(9), pp 1557–1569.
5. Hooshyaripor, F., Yazdi, J. (2017) “A new methodology for Surcharge risk management in urban areas
(Case Study: Gonbad-e-Kavus City)”, Water Science and Technology (IWA Publishing), 74(10),
DOI: 10.2166/wst.2016.567.
6. Eghbali, M.H., Behzadian, K., Hooshyaripor, F., Farmani, R. and Andrew (2017) “Prediction of Dam Failure
Peak Outflow using a Hybrid Artificial Neural Network Combined with Genetic Algorithm and K-means
Clustering”, Journal of Hydralogic Engineering, (ASCE), 22 (6), 04017007.
7. Noori, R., Shiekhian, H., Hooshyaripor, F., Naghikhani, A., Adamowski, J.F., Ghiasi, B. (2017). “Granular
computing for prediction of scour below spillways.” Water Resources Management, (Springer), DOI:
10.1007/s11269-016-1526-0
8. Karimi, N., Bagheri, M. Hooshyaripor, F. Farrokhnia, A. Sheshangosht S. (2016) “Deriving and evaluating
bathymetry map using remote sensing data and in situ measurements” Water Resource Management,
(Springer), pp 1-18, DOI 10.1007/s11269-016-1465-9.
9. Hooshyaripor, F., and Tahershamsi (2015) “Effect of Reservoir Side Slope on Dam Break Flood Wave” ,
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, 9(1), 458-468 (Taylor & Francis).
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10. Hooshyaripor, F., Tahershamsi, A., Behzadian, K. (2015) “Estimation of Dam Failure Peak Outflow Using
Neural Network under Uncertainty Analysis of”, Water Resources., (Springer), 42(5), 723-736 (Spriger).
11. Hooshyaripor, F., Tahershamsi, A. and Golian, S., (2014) “Application of Copula technique and Neural
)Network Model for Predicting Dam Breach Peak Outflow”. J. Hydro-Environment research, (Elsevier), 8(3
293-303.
12. Noori, R. and Hooshyaripor, F., (2014) “Effective prediction of Scour Downstream of a Ski-jump Bucket
using Neural Networks”, Water resources (Springer), Vol. 41, No. 1, pp. 8–18.
13. Hooshyaripor, F. and Tahershamsi, A (2012) “Comparing the Performance of ANNs for Predicting Peak
Outflow from Breached Embankments when back propagation Algorithms meet Evolutionary Algorithm“.
Int. J, Hydraul. Eng., 1(6).

 .21هوشياري پور ،ف ،.دهقان ،م .مهاجری س ح ".بررسی تاثیر زاویه واگرایی حوضچه آرامش و موقعیت آبپایهه بهر وصواهیار پهرد هیهکروبی ی بها
مکبسازی عکدی " .نشریه عمران امیرکبیر( ،پذیرد برای چاپ کک .)7335
 .23قلخانی ح ،.هوشياري پور ،ف ،.کوهیان افضل ف .و شفیعی م" ،.بهبود واسنجی مهک هیهکروبوکی ی  wetspaبها اسهافادا از ت نیهه بهینههسهازی
چنکهکفه  WetSpa-NSGAIIو ، WetSpa-PSOنشریه مهنکسی منابع آب( 2331 ،پذیرفاه شکا).
 .21طاهر شمسی،ا ،.هوشياري پور ،ف " .ارزیابی مک وارن و رور در محاسبه پارامارهای هیکروبی ی سفرا های درزا و ش افکار و مقایسه با رود تهای
" ،مجله علمی پژوهشی امیر کبیر ،شمارا ،13ص  71 -11شهریور . 2335

 .27هوشياري پور ،ف ،.نوری ،ر " .اسافادا از ت نیه ماشین بردار پشایبان در پیش بینی ابعاد چابه فرسایشی پهایین دسهت پرتابهه جهامی شه ل" مجلهه
مهنکسی آب و محیط زیست شاهرود ،جلک  ،2شمارا  ،2فروردین .2331
 .21هوشياري پور ،ف ،.طاهر شمسی،ا ،.گلیان ،س" .کاربرد روشهای هود مصنوعی و توبیک دادا مصنوعی در پیش بینی دبی پیه ناشی از ش ست سهک"
مجله مهنکسی آب و محیط زیست شاهرود ،پذیرد در اردیبهشت .2331
 .25شش انگشت ،س ،.هوشياري پور ،ف ،.افاخاری ،م ،.قلخانی ،ح .و کوهیان افضل ،ف" ،.رودشناسی توسهعه و بههراوری سیالبکشهتهها بها روی هرد
مکیریت جامع سیالب در محیط ( GISمطابعه موردی حوضه آبریز رودوانه کن) .نشریه مهنکسی نقشه برداری و اطالعار م انی.2331 ،
-

مقاالت منتشر شده درکنفرانسهای علمی

1. Ahmad Tahershamsi, Farhad Hooshyaripor, Hosein Ghalkhani, Abdollah Ardashir, Flood routing using
alternative approach of neural network for a flood warning system (Case study: Madarsou river, Iran),
International Conference on Flood Resilience: Experiences in Asia and Europe 5-7 September 2013, Exeter,
United Kingdom.

 -2رضايی ،بختياری ،هوشياري پور ،ف .دهقانی ،م"،.ارزیابی رود های مخالف برآورد تبخیر و تعرق در شهرساان کرمان" ،نهمین سهمینار سراسهری
آبیاری و کاهش تبخیر ،دانشگاا شهیک باهنر کرمان.2331 ،
 -1طاهر شمسی،ا ،.هوشياري پور ،ف" .بررسی وصوایار سفرا های ش افکار مطابعه موردی پالیای وور و بیابانه" ،دومهین کنفهران
منابع آب ایران ،دانشگاا اافهان.2337 ،

مهکیریت

 -3طاهر شمسی،ا ،.هوشياري پور ،ف" .کاربرد رود بهینه سازی غیر وطی در طراحی شب ه های توزیع آب شهری" ،چهارمین کنفهران
منابع آب ایران ،دانشگاا امیرکبیر.2331 ،

مهکیریت

 -1طاهر شمسی،ا ،.هوشياري پور ،ف" .بررسی فشارهای هیکرودینامیه در پکیکا ش ست ناگهانی سک با اسافادا از مکبسازی دوبعکی و سه بعکی "،
دهمین کنفران هیکروبیه ایران ،دانشگاا گیالن.2331 ،
 -7طاهر شمسی،ا ،.هوشياري پور ،ف ،.قلخانی ،ح " ،.تعيين پارامترهای هيدروليکی اليه آبدار با استفاده از اطالعات پمپاژ و بررسی رفتبار
جريان آب زيرزمينی در منطقه خور و بيانک اصفهان" ،پانزدهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر کشور ،دانشگاه اروميه.5939 ،
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 -1هوشياري پور ،ف ،.افتخاری ،م ،.قلخانی ،ح " ،.الگوی کارامدی برای مبديريت اراضبی کشباورزی جهبت اسبتفاده بهينبه از منبابع آب و
خاک" ،دومين همايش ملی آب در مزرعه ،کرج.5939 ،
 -5هوشياري پور ،ف ،.افتخاری ،م ،.قلخانی ،ح ،.شش انگشت ،س ،.جوادی ،س" ،.برنامه واکنش فوری سیالب حوضه آبریز رودوانه کهن" ،دومهین
کنفران ملی مکیریت و مهنکسی سیالب ،تهران ،هال ابمپیه.2333 ،
 -3طاهر شمسی،ا ،.دره شور زاده ،س ،.هوشياري پور ،ف" ،.مقايسه عملکرد نرم افزار  HEC-RASو روش تحليلی استهالک موج در روند
يابی موج سيالب ناشی از شکست سد (مطالعه موردی :سد لورل ران)" دهمين کنگره بينالمللی مهندسی عمبران ،دانشبکده مهندسبی
عمران ،تبريز51 ،تا  51ارديبهشت .5931
 -3اکبری آالشتی ح ،.هوشياري پور ،ف ،.قلخانی ،ح ،.بازار آب ،مبانی ،اهداف ،رويکردها و تجارب جهانی ،کنفرانس و نمايشبگاه مهندسبی
آب ،مرکز همايش های شهيد بهشتی تهران 91 ،و  92مهر .5931
 -21توکلی ع ،.قلخانی ح ،.هوشياري پور ،ف ،.تعيين حريم کيفی آبهای سطحی مطالعه موردی ،اولبين همبايش ملبی کيفيبت منبابع آب و
توسعه پايدار ،آبان .5931
 -22هوشياري پور ف ،.ايمانی س ،.فيضی خانکنذی ا ،.و راضی س .برنامه ريزی غير خطی آميخته با اعداد صحيح برای تعيين حجم مخزن ببا
در نظر گرفتن عدم قطعيت نرخ رشد جمعيت .اولين کنفرانس بين المللی آب ،محبيط زيسبت و توسبعه پايبدار ،دانشبگاه محقبا اردبيلبی،
اردبيل 2 ،الی  3مهر .5931
 -5-5تاليف و ترجمه کتاب

 -5طاهرشمسی ا ،.هوشياري پور ف" ،.آبهای زيرزمينی پيشرفته" ،انتشارات دانشبگاه آزاد اسبالمی واحبد علبوم و تحقيقبات
تهران ،پاييز 5931
 -6-5هيات تحریریه نشریه

1- American Journal of Neural Networks and Applications,
http://www.sciencepublishinggroup.com/ ; ISSN Print: 2469-7400 ; ISSN Online: 2469-7419
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