خالصه شرح حال علمی دکتر جالل عطاری
جالل عطاری
استادیار گروه منابع آب
دانشکده مهندسی آب و محیط زیست
دانشگاه شهید بهشتی
نشانی :تهران ،بزرگراه شهید چمران ،خیابان یمن،میدان شهید شهریاری ،بلوار دانشجو،
کد پستی 1143191811
تلفن22831914 :
پست الکترونیکیJ_Attari@sbu.ac.ir :
سوابق تحصیلی:

 دکترای مهندسی عمران (هیدرولیک) امپریال کالج ،لندن ،انگلستان1341 ،

 کارشناسی ارشد مهندسی عمران (مهندسی آب) ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران1338 ،
 کارشناسی مهندسی عمران (مهندسی آب) ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران1394 ،
سوابق مدیریتی:

 مدیر برنامهریزی راهبردی و نظارت دانشگاه ،دانشگاه شهید بهشتی ،تاکنون – 1313

 معاون آموزشی ،پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور ،دانشگاه شهید بهشتی1312-1313 ،
 معاون آموزشی دانشگاه ،دانشگاه صنعت اب و برق (شهید عباسپور)1311-1312 ،

 معاون پژوهشی دانشگاه ،دانشگاه صنعت اب و برق (شهید عباسپور)1348-1343 ،

 قائم مقام رئیس دانشگاه در امور همکاریهای بینالمللی ،دانشگاه صنعت اب و برق1348-1343 ،
 معاون مؤسسه تحقیقات آب ،وزارت نیرو1342-1348 ،

 رئیس پژوهشکده هیدرولیک و منابع آب ،مؤسسه تحقیقات آب ،وزارت نیرو1342 -1348 ،
سوابق کاری تخصصی:

 مشاور طرح ،سد و نیروگاه کارون  ،8سد ژاوه و  ،...شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران1343-1311 ،
 کارشناس مدل سازی هیدرولیکی ،مرکز تحقیقات آب ،وزارت نیرو1331-1338 ،

 کارشناس ،طراح سازه های هیدرولیکی ،شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس1394-1331 ،
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فعالیت های آموزشی:

 پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور ،دانشگاه شهید بهشتی ،تاکنون1312-
 دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)1341-1312 ،
 دانشگاه امپریال کالج ،لندن ،انگلستان1339-1341 ،

 دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)1338-1339 ،
 دانشگاه آزاد اسالمی -واحد کرج1331-1332 ،
فعالیت های پژوهشی





استاد راهنما و مشاور بیش از  81طرح تحقیقاتی دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی
انتشار بیش از  91مقاله در همایشهای علمی و مجالت پژوهشی
ویرایش مجموعه مقاالت به زبان انگلیسی منتشر شده توسط ناشر بینالمللی
دبیر بیش از  8همایش بینالمللی و ملی مرتبط با مهندسی و مدیریت آب

 پژوهشگر اصلی و همکار ،طرحهای مختلف تحقیقاتی ،شرکت مدیریت منابع آب ایران1348 -1311 ،

 مدیر پروژه ایرانی ،طرح مدیریت جامع منابع آب دریاچه ارومیه ،مؤسسه تحقیقات آب و مؤسسه DLG

هلند1342-1348 ،

 مدیر پروژه ایرانی ،طرح مدیریت جامع منابع آب دشت سیستان ،مؤسسه تحقیقات آب و مؤسسه Delft-

 Hydraulicsهلند1342-1348 ،
فعالیت های تخصصی بینالمللی

 پژوهشگر ،طرح بینالمللی تعیین شاخصهای خدمات آبرسانی به اقشار کم درآمد ،دانشگاه صنعت آب
وبرق و مؤسسه بین المللی آب 1344-1311 ، UNESCO-IHE

 مدرس ،دورههای کوتاه مدت آموزش تخصصی بینالمللی ،کارفرما :مرکز منطقهای آب شهری-یونسکو،
دانشگاه سازمان ملل متحد و  ،...دانشگاه صنعت آب و برق1348-1311 ،
 مشاور ،نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و بانک جهانی1341-1311،
 طراح و مشاور عالی ،طرح آموزش و ظرفیت سازی در بخش آب و فاضالب کشور ،دانشگاه صنعت آب وبرق
و مؤسسه بین المللی آب 1349-1341 ، UNESCO-IHE
 مشاور عالی ،طراحی وساخت مرکز تحقیقات آب و محیط زیست در کابل -افغانستان ،کارفرما مرکز
منطقهای آب شهری-یونسکو ،مؤسسه تحقیقات آب ،وزارت نیرو1342-1348 ،
 طراح و مشاور عالی ،طرح آموزش و ظرفیت سازی در بخش آب و فاضالب کشور ،دانشگاه صنعت آب وبرق
و مؤسسه بین المللی آب 1349-1341 ، UNESCO-IHE
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