خالصه بيوگرافي دکتر کارآموز

استاد دانشكده فني دانشگاه تهران
()Fellow, ASCE
e-mail: Karamouz@ut.ac.ir

دکتر محمد کارآموز استاد دانشكده مهندسي عمران دانشگاه تهران و استاد مدعو انستيتو پلي تكنيک دانشگاه
نيويورک ميباشند .ايشان کارشناسي مهندسي عمران را از دانشگاه شيراز ،کارشناسي ارشد مهندسي منابع آب و
محيط زيست را از دانشگاه جرج واشنگتن آمريكا و دکتراي مهندسي هيدروليک و سيستمها را از دانشگاه پردو
آمريكا دريافت نمودهاند .دکتر کارآموز مهندس حرفهاي در ايالت نيويورک ،عضو برجسته ) (Fellowانجمن
مهندسين عمران آمريكا ،و همچنين عضو کميتهي اجرايي موسسهي مهندسي منابع آب و محيط زيست انجمن
مهندسين عمران آمريكا ميباشد .او همچنين يكي از اعضاي گروه مسابقهي ملي بازسازي با طراحي که از سوي
وزارت مسكن و شهرسازي ايالت متحدهي آمريكا در سال  2013برگزار شد ،بوده است .بنيانگذار و سردبير مجله
تحقيقات منابع آب ايران به مدت  8سال بودند.
از سوابق حرفهاي وي ميتوان به رياست بخش محيط زيست دانشگاه  NYUو رياست دانشكده مهندسي دانشگاه
پرات نيويورک و مدير عامل شرکت مهندسين مشاور  ARCHدر آمريكا و استادي در دانشگاه صنعتي امير کبير
اشاره نمود .ايشان بعنوان يكي از اعضاي کميتهي چرخهي آب شهري در برنامهي بين المللي هيدرولوژي يونسكو
فعاليت داشتند ( UNESCO-IHP VIبرنامهي ششم) و همچنين يكي از اعضاي کميتهي برنامهريزي در پنج سالهي
هفتم همين برنامه ( )IHP VIIدر سالهاي  2008تا  2013بوده اند.
زمينه تحقيقاتي و تدريس ايشان برنامهريزي و مديريت يكپارچه سيستمهاي منابع آب ،بهرهبرداري بهينه از
مخازن سدها ،مديريت کيفي سيستمهاي منابع آب ،سيستمهاي پشتيباني در تصميمگيري ،مديريت خشكسالي،
الگوريتم ژنتيک ،پيشبيني جريان رودخانهها و مديريت تلفيقي سيستمهاي منابع آب سطحي و زيرزميني ميباشد.
دکتر کارآموز بيش از  300مقاله علمي در مجالت معتبر بين المللي وملي به انتشار رساندهاند .ايشان سه کتاب درسي
«هيدرولوژي پيشرفته»« ،مهندسي سيستمها» و «برنامهريزي و مديريت کيفي سيستمهاي منابع آب» را توسط انتشارات
دانشگاه صنعتي اميرکبير و چهار کتاب درسي انگليسي تحت عناوين:
"“Water Resources Systems Analysis
”“Urban Water Engineering and Management
""Groundwater Hydrology: Engineering, Planning and Management
""Hydrology and Hydro-climatology
أ

را تـوسط انتشـارات  CRCايـاالت متحده بـه چـاپ رسـانـده است .ايشان همچنين در سـال  2014کتـاب
” “Livable Cities of the Futureرا براي آکادمي مهندسي اياالت متحده توسط ناشر  Taylor & Francisبه
چاپ رسانده اند.
در سال  2013ميالدي جايزه " "Service to the Professionانجمن مهندسين عمران اياالت متحده به آقاي
دکتر کارآموز اعطا گرديد .در سال  1393جايزه مولف کتاب برگزيده بين المللي دانشگاه تهران را کسب نمودند.
در سال  2015جايزه بهترين مقاله کاربردي براي  ASCE-Journal of hydrologic engineeringرا نيز کسب
نمودند .در سال  ،2016يونسكو در ايران ايشان را به عنوان "تاثيرگذارترين شخص در عرصهي آب" انتخاب نمود.
در سال  ،2017جايزهي محقق برتر سال را در دانشكدهي فني از طرف دانشگاه تهران دريافت نمودند .در سال
 ،2018دکتر کارآموز يكي از معتبرترين جوايز بين المللي آب را از سوي  ASCEتحت عنوان "مهندسي
هيدروليک در نواحي خشک" کسب کردند.
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