
عضیو در ویو م میدترتت وع یو       01کمیته تخصصی  ایا   5عضو میباشد.همچنین  01دارای  شرکت آب منطقه ای مرکزی کمیته تحقیقات
انسان  ، سا م و هیدرولیک، کیف  و محیط  تست، هیدرولوژی ورودخانه و هیدروژئولوژی  ترنظر کمیته تحقیقات شرکت اه انجا  فعالیت و 

 وظاتف در وو م اررس  طروهای پژوهش  میپردا ند.    

   

 توضیحات سمت در کمیته تحقیقات مقطع و رشته تحصی   نا  خانوادگ  نا  و ردتف

مدتر عامل و رئیس هیئت میدترم   رئیس کارشناس  ارشد آایاری  هکش  آقای مهندس نورالدتن اا گیر 0
 شرکت

 مدتر دفتر مطالعات منااع آب   دایر کارشناس  ارشد آایاری  هکش  آقای مهندس عزت اهلل آمرم ای 2

 معاون وفاظت و اهرم ارداری عضو کارشناس  ارشد  مین شناس  مهندس سید جالل شاهرخآقای  1

معییاون ارنامییه رتییزی ، اهبییود     عضو کارشناس  آایاری  هکش  آقای مهندس مهدی خیراندتش 4
 مدترتت و امور قراردادها

 معاون طرح و توسعه عضو کارشناس  ارشد عمران آقای مهندس ااوالقاسم آقاصفری 5

رئیس گروم آاهای سیطح  دفتیر    ناظرداخ   کارشناس  ارشد تاسیسات اا  آقای مهندس مجتب  مرادی 6
 مطالعات منااع آب

کارشناس تحقیقات دفتر مطالعیات   عضو کارشناس  ارشد عمران آقای مهندس مسعود منصوری 7
 منااع آب

 دانشگام اراک عضو هیئت ع م  عضو دکتری منااع آب آقای دکتر اسداهلل محسن  موود 8

  عضو دکتری منااع آب آقای دکتر مرتض  افتخاری 9

 عضو هیئت ع م  دانشگام اراک عضو دکتری منااع آب خانم دکتر مهنوش مقدس  01

 



 :اعضای کمیته های تخصص  فرع  -

 نا  کمیته فرع  مقطع و رشته تحصی   نا  و نا  خانوادگ  ردتف

 مدترتت و منااع انسان  دکتری مدترتت آقای دکتر غفاری 0

 مدترتت و منااع انسان  کارشناس  مدترتت دولت  آقای سعید آصفری 2

 مدترتت و منااع انسان  کارشناس  ارشد مدترتت اا رگان  آقای ع یرضا طالب  1

 مدترتت و منااع انسان  کارشناس  ارشد مدترتت اا رگان  آقای عبداهلل نجف  4

 مدترتت و منااع انسان  کارشناس  مدترتت صنعت  آقای عباس قرم گو ل  5

 کیف  و محیط  تست کارشناس  ارشد  مین شناس  رضا عظیم  مهندس آقای 6

 کیف  و محیط  تست دکتری هیدروژئولوژی جواد اشجاری دکتر آقای 7

معصومه  مهندس خانم 8
 افتخاری

 کیف  و محیط  تست کارشناس  مهندس  شیم 

 هیدرولوژی و رودخانه دکتری منااع اب مقدس دکتر مهنوش  9

فرهود  مهندس آقای 01
 جمشیدی

 هیدرولوژی و رودخانه کارشناس  ارشد منااع طبیع 

مهدی  مهندس آقای 00
 خیراندتش

 هیدرولوژی و رودخانه کارشناس  آایاری  م کش 

 رودخانههیدرولوژی و  کارشناس  ارشد منااع آب رومان کرتم مهندس  آقای  02

 هیدروژئولوژی کارشناس  ارشد  مین شناس  ع یرضانعیم  مهندس آقای 01



 هیدروژئولوژی دکتری هیدروژئولوژی دکتر جواداشجاری 04

 هیدروژئولوژی کارشناس  ارشد  مین شناس  جالل شاهرخ مهندسآقای  05

غالمرضا  مهندس آقای 06
 فرهومند

 هیدروژئولوژی کارشناس  ارشد  مین شناس 

 سا م و هیدرولیک کارشناس  ارشد مهندس  آب وسین اکبری مهندس آقای 07

ااوالقاسم  مهندس آقای 08
 آقاصفری

 سا م و هیدرولیک کارشناس  ارشد مهندس  عمران

محمد ع   مهندس  آقای  09
 تاج آاادی فراهان 

 سا م و هیدرولیک کارشناس  ارشد مهندس  عمران

 

 


