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 رزومه                          

 

 

 مشخصات فردی
 

 پوریا نخعی

 09150636191 تلفن تماس:

 p.nakhaee@aut.ac.ir پست الکترونیکی:

 1370متولد : 

 67پ -نیآفرخ به - عصریول دانیبه م دهینرس -خانمیخ کر -تهران ساکن :

 
 

 مجرد وضعیت تاهل:

 3610356669کد ملی : 

 

 سوابق تحصیلی

 [1394[ الی ]1390]                                                                  مشهد فردوسیدانشگاه  – مهندسی عمران کارشناسی:

 :01/15معدل 

 دروس گذرانده شده:

 فتوگرامتری 

 [1394]            میرکبیراصنعتی دانشگاه   -مهندسی مدیریت منابع آبگرایش – مهندسی عمران ارشد: کارشناسی

 02/18: دومترم  کل تا معدل 

 پیش هایمدل در آن تاثیر و انسانی مداخالت و اقلیم تغییر اثرات احتساب با رودخانه آورد هایسری سازی طبیعی: نامه موضوع پایان-

 های دریاچه ارومیه(رودخانه )بر روی سد بینی آورد

 دروس گذرانده شده

 هیدروانفورماتیک:  

  شبکه عصبی، نزدیکترین همسایگی، هابندی دادهبندی و دستهخوشه هایهپروژانجام 

 محاسبات نرم: 

 شبکه عصبی 

 های بهینهشامل الگوریتم ابتکاریهای فراروشنوردی، و های ابتکاری شامل روش جستجوی مبتنی بر گرادیان، روش تپهروش-

 تخصیص اسکله و وزیر-Nهای و انجام پروژهسازی تبرید، کلونی مورچگان ، اجتماع ذرات، شبیهسازی ژنتیک

 با  مهاباد بینی خروجی از سدهای فازی و انجام پروژه پیشمجموعهANFIS  

 RS-GIS: 

  با نرم افزار  در استان خوزستان یابی نیروگاه بادیمکانانجام پروژهGIS-Arc 

 آب منابع هایسیستم تیریمد و تحلیل 

  سد مخزنی چراغ ویس با هدف تأمین آب شرب دو نقطه شهری و اراضی کشاورزی با نرم افزار انجام پروژهLingo 

  نیروگاه تولید ظرفیت حداکثر تعیین هدف با برقابی مخزنانجام پروژه 
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 مهندسی هیدرولوژی پیشرفته 

 گلستان  آبریزحوضه  رواناب بارشسازی انجام پروژه مدل 

 های هیدرولوژیکیمدل 

 بدست آمده از مدل  گیری چند مدلوژه میانگینانجام پرLOADEST افزار با نرمSWAT-CUP 

 

 سوابق پژوهشی )مقاله یا طرح پژوهشی(:
  مقاله کنفرانس بین المللی اسپانیا"Optimization of Hydropower Storage Projects using Harmony Search 

Algorithm"موسوی، نخعی، سعداهلل، کیم ، 

 ه ایسوابق حرف
  1394تا  1393در مشهد در سال  "همیار سازه توس"همکاری با شرکت 

 همکاری در شرکت فنی و مهندسی در انجام پروژه دانشجویی 

 همکاری با مرکز ترجمه در دانشگاه فردوسی مشهد در زمان تحصیل در مقطع لیسانس 

 :و کار گروهی علمی دانشگاهی سوابق

  در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد "طرح و ساخت "همکاری با فصلنامه 

 دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهراندر  همکاری با ستاد احیای دریاچه ارومیه به صورت تحقیق و پژوهش 

 مهارتها

 مهارتهای نرم افزاری
 

 افزار نرمSWAT 

 افزار نرمArc-GIS 

 افزار نرمنویسی با برنامهMatlab 

 افزار نرمLINGO 

 افزار نرمGAMS 

 افزار نرمHEC-HMS 

 افزار نرمQUAL2K 

 افزار نرمEtabs 

 افزار نرمSafe 

  :مایکروسافت آفیسWord, Excel, PowerPoint 

 های خارجیآشنایی با زبان
 مدرک زبان انگلیسی در سطح پیشرفته از کانون زبان ایران 
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