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سوابق حرفه ای
 تدریس نرم افزار  ARC GISدر دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 تدریس نرم افزار سنجش از دور  ENVI 5.1در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 مشاور اول پایانامه دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 ناظر اجرای پژوه سازههای آبخیزداری شهرستان اشنویه
 انجام همکاری به مدت  90روز کاری به عنوان کارورز در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشنویه
 تهیه کروکی و مساحت اراضی کشاورزی با استفاده از  GPSو اتوکد به عنوان کارشناس نظام مهندسی شهرستان
اشنویه
 مطالعات مرحله اول طرح ساماندهی سیستمهای آبیاری باغات
 کارشناس پروژه مدیریت چرا و برگزاری کالس ترویجی روستاهای شهرستان اشنویه به مدت  60روزکاری
 طراحی اولیه سیستمهای آبیاری تحت فشار در پیرانشهر
 کارشناس اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در شهرستان پیرانشهر.
 مشاور تهیه طرح مرتعداری شهرستان اشنویه.
 کارشناس شرکت مهندسی مشاوران ساری جهت تعیین مسیر ایلراههای عشایری و ثبت مشخصات مکانی.
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سوابق علمی
مجله یا کنفرانس

مقاالت

نوع مقاله

تاریخ پذیرش

مقاالت علمی پژوهشی
مطالعه خشکسالی با استفاده از شاخصهای هواشناسی و دادههای
سنجش از دور (استان آذربایجان غربی)

مجله فیزیک زمین و فضا دانشگاه تهران

86/06/08

ارزیابی روشهای زمین آمار در پهنهبندی شدت خشکسالی استان
آذربایجان غربی

مجله علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب
ایران

86/30/06

ارزیابی نرم افزار های هیدرولوِژیکی در استخراج پارامترهای
فیزیوگرافی حوضه آبخیز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

86/06/66

تعیین بهترین مدل سری زمانی در پیشبینی بارندگی ساالنه (مطالعه
موردی :ایستگاههای منتخب استان آذربایجان غربی)

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

86/03/36

بررسی توان اکولوژیکی در مقیاس زیر حوزهای ،راهبردی جهت
آمایش سرزمین استانی(حوزه مورد مطالعه :شهرستان چوار استان
ایالم)

مجله ترویج و توسعه آبخیزداری

83/30/69

ارزیابی آسیبپذیری آبخوان دشت ناز ساری با استفاده از مدل  SIو
آزمون آماری من-کندال

مجله آب و آبیاری

پذیرش

مجله تخریب و احیای اراضی

درحال داوری

ارزیابی آسیبپذیری آبخوان دشت ناز ساری با استفاده از مدل  SIو
Sintacs
بررسی تغییرات مساحت دریاچه ارومیه با آزمونهای سری زمانی
مقاالت کنفرانسی
بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر تعداد روزهای گردوغباری
(مطالعه موردی :شهرستان مهران)

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

3983

ارزیابی آسیبپذیری آبخوان دشت بابلرود با استفاده از مدل SI

پانزدهمین همایش آبخیزداری-ساری

3988
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ارزیابی خشکسالی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخصهای
هواشناسی و سنجش از دور

چهاردمین همایش علوم ومهندسی
آبخیزداری ایران

تیر 3984

پهنهبندی نقشه ریسک آسیبپذیری دشت نکارود با استفاده از مدل
SI
تحلیﻞ تغییرات دبی ماهانه و ساالنه ایستگاههای بلیران و لفور
(مطالعه موردی:حوزه آبخیز بابلرود)

چهاردمین همایش علوم ومهندسی
آبخیزداری ایران

تیر 3984

چهاردمین همایش علوم ومهندسی
آبخیزداری ایران

تیر 3984

ارزیابیی تحلیﻞ خشکسالی هواشناسی و تعیین مناسب ترین شاخص
(مطالعه موردی اردبیﻞ ،خلخال ،مشکین شهر و پارس آباد)

اولین همایش بین المللی و چهارمین
همایش ملی گردشگری ،جغرافیا و محیط
زیست پایدار

3985

برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدل تجربی MPSIAC
(مطالعه موردی در حوزه آبخیز دودران در استان اردبیﻞ)

کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت
کشاورزی ،محیط زیست و گردشگری

3985

تحلیﻞ و پایش خشکسالی با استفاده از شاخصهای هواشناسی
(مطالعه موردی جنوب غرب آذربایجان غربی)

نخستین کنفرانس ملی توسعه و کشاورزی
سالم

3985

بررسی شاخص های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک و تعیین
مناسب ترین شاخص خشکسالی

اولی همایش بین المللی و چهارمین همایش
ملی گردشگری و..

3985

تحلیلی بر روش های مختلف جمع آوری نزوالت آسمانی و تاثیر آنها
بر کشاورزی ارگانیک در مناطق خشک و نیمه خشک

سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و
مرسوم

بررسی تغییرات خشکسالی بر روی پوشش گیاهی در دوره های تر
سالی و خشکسالی با استفاده از تکنیک های  RSو ( GISحوزه
آبخیز گچان ایالم)

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ،راهکارها
و چالش ها با محوریت کشاورزی  ،منابع
طبیعی ،محیط زیست و گردشگری

3989

کشف و بررسی آبهای زیرزمینی با استفاده از سنجش از دور( )RSو
سامانه اطالعات جغرافیایی (()GISمطالعه موردی حوزه نیازدر اطراف
طبس)

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ،راهکارها
و چالش ها با محوریت کشاورزی  ،منابع
طبیعی ،محیط زیست و گردشگری

3989

اقدامات مدیرتی مناسب جهت ذخیره نزوالت و بهره برداری از آنها

اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین
در محیط زیست و اکوسیستم های
کشاورزی

3989

روش های مناسب و موثر در تغذیه سفره های آب زیرزمینی

اولین کنفرانس ملی جغرافیا ،گردشگری،
منابع طبیعی و توسعه پایدار

3989

بررسی مسائﻞ اقتصادی اجتماعی حوزه ی آبخیز گچان در استان ایالم

اولین کنفرانس ملی جغرافیا ،گردشگری،
منابع طبیعی و توسعه پایدار

3989

3989

مقاالت در حال داوری و پذیرش
Effect of land use change on stream water quality under
wet and dry years of a semiarid catchment
Evaluation of Vulnerability of Groundwater Pollution in
Nkarod Basin in Mazandaran Province Using
DRASTIC, SINTACS, SI Models
Monitoring and analysis of meteorological drought using
meteorological data and remote sensing technique (Case
study: Miankaleh Bay

Environment, Development and
Sustainability-2020

پذیرش و چاپ

Arabian Journal for Science and
Engineering,2020

در حال داوری

International Journal of
Environmental Science and
Technology

درحال داوری

لیست کارگاهها
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آشکارسازی تغییرات محدوده دریاچه ارومیه در چند سال گذشته با
پردازش تصاویر ماهواره ای )Sentinel (A&B

کارگاه اموزش چهاردمین همایش علوم
ومهندسی آبخیزداری ایران

3984

 Spssکارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار

انجمن مرتع و آبخیز دانشگاه اردکان

3985

 gisکارگاه پردازش تصویر در

انجمن مرتع و آبخیز دانشگاه اردکان

3985

کارگاه آموزشی شبکه عصبی مصنوعی

انجمن مرتع و آبخیز دانشگاه اردکان

3985

طرحهای در دست مطالعه
بررسی آسیبپذیری آبخوان دشت مازندران با استفاده از شاخصهای
 SINTACS ،DRASTICو  SIو شاخص خشکسالی
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گروه علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3984

