
 :مرتبط با حوزه فعالیت گروه ISI مقاالت چاپ شده در مجالت -1

 شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف
سال 

 چاپ

1 

Linear Genetic programming 
application for Monthly 

Stream flow prediction ,
Sh.Soltani & A. Danandeh 

mehr & E. Kahya, Computer 
 & 

Geosciences Journal, 
ees.elsevier.com/cageo/1.asp?i=53829&1=x20MIDGS 

-- 2002 

2 

The zoning of surface karst 

geomorphology development 
in Novakoh anticline in 

northwestern Zagros, 

Iran(HSJ-2013-0459), 
Sh.Soltani & M. Jafari 

aghdam,  

Hydrological Sciences Journal,International Association of Hydrological 

Sciences 

-- 2012 

3 

Modeling of Hydrodynamic 

Factors for Management of 
Coastal Hazards, Case Study: 

Khamir Port, Persian Gulf, 
Iran, Sh. Soltani & M.A. 

Nezammahalleh; M. Yamani; 

A. Maldar Badeli &  A. 
Rastegar,  

Int. J. Mar. Sci. Eng. 4(1), 25-36 

 2112 

2 

Designing Model to Evaluate 

Performance Safety, Health 

and Environmental 

Management System(HSE-

MS), Sh. Soltani 

International Conference on the Status and Future of the World's Large 

Rivers, Vienna,2011. 
 2112 

2 
Evaluation of river 
engineering works on land 

rehabilitation 

water2010 Symposium Quebec city 
-- 2111 

6 
Erosion zoning in Mamloo 

watershed by Analytical 

Hierarchy Process (AHP) 

water2010 Symposium, Quebec city. 
-- 2111 

7 
Investigation of inappropriate 

rivers mining in Iran country 
and suggestion for solution 

International Conference on the Status and Future of the World's Large 

Rivers, Vienna,2011. 
-- 2111 

8 
The Study of Sefid Rood 

morphology changes river by 

using "GIS" and "RS" 

International Conference on the Status and Future of the World's Large 
Rivers, Vienna,2011. 

-- 2111 

9 

Statistical investigation of 

failure in water distribution 

system. Case study sanandaj-

iran 

international conference urban engineering / lille 2005 , France -- 2112 

11 

Construction of sewerage 
network in IRAN by using 

Hand-Operated , trench less 

excavitation method (general 
report 

international conference urban engineering / lille 2005 , France -- 2112 

11 

Numerical evaluation seeks 

to improve water storage 
tanks with deep mixing 

method 

The Fourth International -- 2112 

 

 :مرتبط با حوزه فعالیت گروه پژوهشي داخلي -علمي  چاپ شده در مجالت مقاالت -2

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف



1 

نیمرخ طولی رودخانه بررسی نقش مورفوتکتونیک در فرسایش و تغییرات 

مطالعه موردی؛ رودخانه الوند در غرب استان )ها با استفاده از توابع ریاضی

 (کرمانشاه

 فرسایش های پژوهش پژوهشی،  علمی مجله

 6 محیطی

1391 

2 

بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه ارس در شکل گیری اختالفات مرزی 

وردی؛ بخشی از مرز مطالعه م)ایران با کشورهای همسایه شمال غربی 

 (جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان

 و مرکزی آسیای مطالعات علمی پژوهشی فصلنامه

 83 قفقاز

1392 

3 
جغرافیا فضایی ریزی برنامه پژوهشی  علمی مجله برنامه ریزی فضایی مدیریت فرسایش و رسوب در رودخانه ارس  

-- 
1392 

2 
محیطی مخاطرات مدیریت پژوهشی  علمی مجله رواناب مقابل در تهران شمال فاضالب و آب تاسیسات پذیری آسیب  

17 
1396 

2 
 در سینوسیتی شاخص از استفاده با ها دامنه شناسی سنگ بررسی

 کرمانشاه استان پراو ـ بیستون های ناهمواری

 ژئومورفولوژی های پژوهش پژوهشی  علمی مجله

--  کمی
1396 

6 
 مدل از استفاده با ماراب کارستی های آبخوان آلودگی پذیری آسیب ارزیابی

RISKE زمانی سری تحلیل و 

محیطی مخاطرات مدیریت پژوهشی  علمی مجله  
1 

1393 

 

 

 

 

 

 مرتبط با حوزه فعالیت گروه ترويجي داخلي –علمي  چاپ شده در مجالت مقاالت -3

 

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

1 
در منطقه ( کارست)دار های انحاللي پنهان آب بررسي امکان وجود حفره

 (غرب مجموعه آتشفشاني سهند)آذرشهر 

 و اجتمــاعی فنــی، علمــی، فصــلنامه

 زیست محیط و آب فرهنگی

71 1387 

2 
: موردی مطالعه) قطعیت عدم دیدگاه با سدها مخزنه دو سامانه عملکرد تحلیل

 (عباسپور شهید و دز سدهای

 فرهنگی و اجتماعی فنی، علمی، نشریه

 زیست محیط و آب

72 1388 

3 
 با ایستابی سطح باالی در غیراشباع و اشباع هیدرولیکی هدایت صحرایی تعیین

 گلف سنج نفوذ از استفاده

 فرهنگی و اجتماعی فنی، علمی، نشریه

 زیست محیط و آب

73 1388 

 آن برداری بهره در سازی بهینه های الگوریتم کارگیری به و تهران آب منابع مدل 2
 فرهنگی و اجتماعی فنی، علمی، شریهن

 زیست محیط و آب

77 1389 

2 
 استان)شرب آب تولید در وری بهره بهبود مدل ارایه و ها شاخص بررسی

 (شرقی آذربایجان

 1378 1 نشریه علمی ترویجی مدیریت و توسعه

6 
 سنجنده تصاویر از استفاده با خزر دریای ساحل گیاهی پوشش تغییرات ارزیابی

 (مازندران رویان منطقه موردی مطالعه+ )ETM و TM های

 1391 22 نیرو پیام مجله

 پارامترها افزایش با کشکان رودخانه رژیم تجربی معادالت بهبود 7
ــومین ــران  س ــابع کنف ــران آب من  ای

 تبریز دانشگاه

3 1387 

 مروک سد پایاب کنی کف بر تیره رودخانه مصالح برداشت اثرات 8

 از بهینــه بــرداری بهــره همــایش اولــین

ــابع ــتان آب من ــتان اس ــگاه لرس  دانش

 لرستان

1 1387 



9 
 استان محدوده در اوزن قزل رودخانه روی بر احداثی های سازه عملکرد ارزیابی

 زنجان

 مهندسـی  المللـی  بین سمینار هشتمین

 اهواز چمران شهید دانشگاه رودخانه

8 1388 

11 
 مدل از استفاده با کوهستانی های رودخانه هیدرولیکی هندسه بینی پیش

 (اوزن قزل رودخانه: موردی مطالعه) تحلیلی

 مهندسـی  المللـی  بین سمینار هشتمین

 اهواز چمران شهید دانشگاه رودخانه

8 1388 

 کشور آب منابع پایداری در تاالبها نقش 11
 آب منابع کیفی و کمی پایداری همایش

 علوم فرهنگستان کشور

1 1388 

 کشور های رودخانه کمی حفاظت در ملی گذاری سیاست ارزیابی و معرفی 12
ــابع کنفــران  چهــارمین ــران آب من  ای

 امیرکبیر دانشگاه

2 1391 

13 
 مطالعه) ها رودخانه موردی حریم تعیین در DLSRS مدل کاربرد و توسعه

 (ایالم استان – موردی

 مهندسـی  المللـی  بـین  سـمینار  نهمین

 چمران شهید دانشگاه رودخانه

 1391 

 ایران های رودخانه مهندسی انداز چشم 12

 از حفاظـت  و سـاماندهی  ملـی  همایش

 ای سـازه  زیسـت  روش بـه  کـر  رودخانه

 شیراز دانشگاه بیوتکنیک

1 1391 

12 
 و رودخانه مهندسی ها طرح در آنها از استفاده و استانداردها با آشنایی ضرورت

 سواحل

 فنی معیارهای و ضوابط ارزیابی همایش

 سواحل و رودخانه مهندسی بخش

1 1388 

16 
 کوهستانی های رودخانه کمی حریم تعیین در DLSRS مدل کارایی بررسی

 رضوی خراسان استان موردی مطالعه)

 هــای پــژوهش ملـی  کنفــران  دومـین 

 زنجان دانشگاه ایران آب منابع کاربردی

2 1391 

17 
 از استفاده با کشور های رودخانه مکانی اطالعات های الیه اطل  تهیه متدولوژی

 تهران استان: موردی مطالعه) جغرافیایی اطالعات سیستم

 هــای پــژوهش ملـی  کنفــران  دومـین 

 زنجان دانشگاه ایران آب منابع کاربردی

2 1391 

 رودخانه مهندسی راهبردی های طرح کالن مدیریت در نگری جامع 18
 مـدیریت  المللی بین کنفران  هشتمین

 تهران میالد برج

8 1389 

 کشور های رودخانه ساماندهی و حفاظت کالن راهبردی مدیریت 19
 مـدیریت  المللـی  بین کنفران  هفتمین

 تهران میالد برج

7 1388 

 شهرها پایدار توسعه در سیالب مدیریت نقش 21
 سـیالب  مـدیریت  ملـی  کنفران  اولین

 مدرس تربیت دانشگاه شهری های

1 1389 

 ها رودخانه کیفی حفاظت در حقوقی و مدیریتی های چالش بررسی 21
 صـنعت  دانشـگاه  پاک آب ملی همایش

 عباسپور برق و آب

1 1389 

22 
 سد در ان تاثیر و قشالق رودخانه در شده حمل رسوب و فرسایش بررسی

 سنندج قشالق

 مهندسـی  المللـی  بـین  سمینار دومین

 چمـران  شـهید  دانشـگاه  اهواز رودخانه

 اهواز

2 1371 

 کشور سواحل و ها رودخانه بخش در حاکم حقوقی و فنی های چالش 23

ــین ــایش پنجم ــری هم ــدیران سراس  م

ــوقی ــور آب حقـ ــین و کشـ  دوره دومـ

 فردوسـی  دانشـگاه  آب حقوق تخصصی

 مشهد

2 1388 

22 
 جریان بینی پیش و روزانه دبی توالی بررسی در مصنوعی هوش کاربرد

 ها رودخانه

 دانشـگاه  هیدرولیک کنفران  هشتمین

 تهران

8 1388 

22 
 به نزدیک هیدرولیکی خصوصیات تعیین در مکشی دیسک نفوذسنج کاربرد

 لومی خاک در اشباع

ــین کنگــره هشــتمین  عمــران المللــی ب

 شیراز دانشگاه

8 1388 

 کردستان منطقه بر تاکید با کارست پدیده عوامل و علل بررسی 26
 کارست آب منابع المللی بین سمپوزیوم

 شیراز دانشگاه

1 1372 

27 
 های سیستم کردن هوشمند و فرآیندها اصالح طریق از مشترکین مندی رضایت

 مشترکین

 فاضالب و آب مدیران همایش ششمین

 نیرو وزارت

6 1381 

 آن محیطی ریست اثرات و ای حوضه بین آب انتقال 28
 احیــای ضــرورت و آب بحــران همــایش

 مقـدس  دانشـگاه  اردبیـل  اسـتان  حقابه

1 1388 



 اردبیلی

 

 

 :کتب مرتبط با حوزه فعالیت گروه-2

 نام نويسندگان به ترتیب ذکر شده روی جلد سال انتشار عنوان کتاب رديف

 داننده مهرشکور سلطانی و علی  1389 توصیفی دهی رتبه و شاخصه چند گیری تصمیم روش به ها رودخانه کمی حریم تعیین 1

 شکور سلطانی و غزال جعفری 1388 قانون آئینه در سواحل و ها رودخانه 2

 شکور سلطانی و مریم امید 1392 مرکزی فالت آبریز حوضه سیمای 3

 شکور سلطانی  و علی داننده مهر DLSRS 1389 مدل از استفاده با ها رودخانه کمی حریم تعیین راهنمای 2

 شکور سلطانی و فرشید فیض الهی 1389 نگاه یک در سواحل و ها رودخانه 2

 و آب سازمان و فرانسه سوربن دانشگاه جهان، بزرگ شهرهای آب امور مدیریت الگوبرداری 6

 استانبولی و فرانسوی انگلیسی، های زبان به 2112 اکتبر ، ترکیه استانبول کاانالیزاسیون

 شکور سلطانی 2112

 شکور سلطانی و غزال جعفری 1389 آبی مجاری و ها رودخانه بستر اراضی از برداری بهره مجوز صدور راهنمای 7

 شکور سلطانی و سحر نوروزی 1391 ای رودخانه ماسه و شن 8

 


