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     مشخصات فردی

استان گگیلویه  محل تولد و سکونت: ، 51/70/5631 تاریخ تولد:       نصرالهنام پدر:        سامان بدیعی زادهنام و نام خانوادگی: 

  و بویر احمد،  شهرستان دهدشت

 saman.badie84@gmail.comایمیل:   70503366033موبایل:   70116333030تلفن تماس ثابت: 

   

 سوابق تحصیلی

  5644الی 5641  شهید چمران اهوازدانشگاه  -مرتع و آبخیزداری کارشناسی: رشته مهندسی  

 03/51معدل:  -

  5605الی 5640کارشناسی ارشد: رشته مهندسی آبخیزداری  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

  71/53معدل 

  :عنوان پایان نامه 

    از مدل  استفادهرواناب سطحی با  سازی  شبیه )تعیین ابعاد بهینه شبکه زهکشی ازطریقSWMM  ،در شهر گرگان

 (.گلستان  استان

1/50نمره پایان نامه:              

 

 مهارت ها

 .و مسلط به ورد و اکسل گواهینامه فنی حرفه ای کامپیوتر سطح دو -

 .در سطح مقدماتی و پیشرفته ARC GIS نرم افزار واینامه فنی و حرفه ای گ  -

 

mailto:saman.badie84@gmail.com


 Map sourceو نرم افزار  GPSآشنا به  -

 Google Earthآشنا به نرم افزار  -

 در سطح مقدماتی. Auto catاشنا به نرم افزار طراحی  -

 (ی شبکه زهکشی در مناطق شهرینرم افزارارزیابی و طراح ) پیشرفته مقدمانی و  در سطح SWMMآشنا به نرم افزار  -

  

 مقاالت -

 :مقاله همایشی تحت عنوان های 1ارائه  -

در مدیریت رواناب شهری در هشتمین همایش علوم و مهندسی  SWMMهیدرولیکی  –بررسی تحلیلی مدل هیدرولوژیکی  -

 آبخیزداری ایران.

) مطالعه موردی: حوزه آبخیز فاضل آباد، GISارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک از طریق شاخص های کیفی در محیط  -

 استان گلستان(.

بررسی تحلیلی معیار های هیدرولیکی و آسیب پذیری در پهنه بندی خطر سیالب شهری با استفاده از تکنیک های تصمیم  -

 گیری چند معیاره ) مطالعه موردی: شهر گرگان، استان گلستان(.

 GISچق استان گلستان با استفاده از ارزیابی توان توسعه و آمایش حوزه آبخیز قوی -

) مطالعه موردی: شهر گرگان، استان  SWMMیدرولوژیکی  -شبیه سازی رواناب شهری با استفاده از مدل هیدرولیکی  -

 گلستان(.

 :تحت عنوان های پژوهشی در دست داوریمقاله 1ارائه  -

)مطالعه موردي    GISمکاني  –اي فضایي هاستفاده ازتحلیلبا رواناب شهري  پهنه بندي خطر و برنامه مدیریت -

 شهرگرگان، استان گلستان(

 .)مطالعه موردی: شهر گرگان(  SWMMتعیین ابعاد بهینه شبکه زهکشی سطحی با استفاده از مدل  -

به منظور شبیه سازي رواناب سطحي )مطالعه موردي:   SWMMهیدرولوژیکي  -کالیبراسیون وارزیابي مدل هیدرولیکي -

   شهر گرگان(

  با روش هاف درشهرگرگان   تعیین الگوي احتماالتی توزیع زماني بارش های رگباری -

 

 .متوسطآشنایی با زبان انگلیسی : سطح  -


