
 

 

 

 

 

 مشخصات فردی
 وضعیت تاهل جنسیت ملیت تاریخ تولد نام خانوادگی نام

 متأهل مرد ایرانی 05/09/1365 آبادیمردانی نجف مصطفی

 
 ایمیل فکس تلفن

09132309540  mostafa.korg@yahoo.com 

   
 

 آدرس محل کار سکونتآدرس محل  محل تولد

 آبادنجف -اصفهان
دانشگاه علوم کشاورزی  -مالثانی-خوزستان

 و منابع طبیعی خوزستان

 دانشگاه علوم -مالثانی-خوزستان
کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان

 

 مشخصات تحصیلی
درجه 
 تحصیلی

 عنوان پایان نامه دانشگاه یا موسسه مربوطه رشته تحصیلی
تاریخ 
 دریافت

 دکتری
اقتصاد 

 کشاورزی 
 ملی زابل هدانشگا

یری گطراحی سیستم پشتیبان تصمیم
الگوی کشت در استان اصفهان: رویکرد 

 ای کشت چند هدفهریزی منطقهبرنامه
1395 

 ارشد
اقتصاد 

 کشاورزی
 ملی زابل هدانشگا

سازی تخصیص آب در شبکه بهینه
آبیاری نکوآباد تحت شرایط عدم 

 حتمیت

1390 
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 هاها و کارگاهبرگزاری کالس
 سال محل برگزاری کارگاهعنوان  شماره

 30/08/96 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انتخاب الگوی کشت بهینه   .1

 04/10/96 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان آالهای پرورش ماهی قزلارزیابی اقتصادی طرح  .2

 

 های فرهنگیفعالیت
 تاریخ عنوان فعالیت فرهنگی شماره

 19/10/95 کارآفرینی یا تولدی دوبارهمرگ سازمانی،  یشاندیهم 1
 24/02/96 ارتباط جمهوریت با انتخابات یشاندیهم 2

 18/04/96 کارگاه آموزشی ضرورت اجرای کمربند فضای سبز شهرستان اهواز  3

 26/07/96 های آموزشیهای ارزیابی گروهکارگاه آموزشی ارزیابی درونی ویژه مدیران و اعضای کمیته 4
 07/03/97 البالغهآموزشی اخالق اداری در نهج کارگاه 5
 23/04/97 های مداخله موثرکارگاه آموزشی آشنایی با مسایل روانشناختی دانشجویان و شیوه 6
 21/09/97 کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل  7

 10/02/98 های نوین آموزشی )آموزش مجازی(کارگاه آموزشی شناسایی و معرفی شیوه 8

 

 



 

 های اجراییو فعالیت یسوابق شغل
 تاریخ کت یا سازماننام دانشگاه، شر عنوان شغل شماره

1 
سرپرست کانون شکوفایی خالقیت و 

 نوآوری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  
 خوزستان

1398 

    

 

 نامهپایان مشاوره در
 تاریخ نامهعنوان پایان مقطع نام دانشجو شماره

 دکتری صالحی 1
تحلیل اثر تغییرات عرضه و شوری آب آبیاری بر کشاورزی آبی استان کرمان 

  تحت شرایط عدم حتمیت

1396 

 دکتری کاوندحدیث  2
سازی اثرات جانبی آلودگی آب بر مدیریت کمی و های درونیارزیابی پیامد

 رودکیفی حوضه آبریز زاینده

1396 

 علیرضا شرفیان 3
کارشناسی 

 ارشد

 دشت مزارع به آب انتقال هایلوله  طرح اجتماعی و اقتصادی اثرات بررسی
 سیستان

1397 

 سهیال سارانی 4
کارشناسی 

 ارشد

سیستم پشتیبانی مذاکره برای اختالفات بین ایران و افغانستان در حوضه 
 رودخانه هیرمند

1397 

 خدانگار رحم 5
کارشناسی 

 ارشد

روستایی  یافتگیاساس سطوح توسعهمقایسه فقر آبی کشاورزی کشاورزان بر 
 در شهرستان گتوند

1397 

 یوسفی رؤیا 6
کارشناسی 

 ارشد
 خوزستان استان کشاورزی بخش در مجازی آب تجاری تراز تحلیل

1397 

 دکتری بهنام صادقی 7
ه ی و اقتصادی در حوضطیمحستیزمدیریت سیستمی منابع آب با مالحظات 

 تحت شرایط عدم حتمیت آبریز ارس
1397 

 دکتری نسرین اوحدی 8
بندی کارایی زیست محیطی در ایران و کشورهای منتخب )با تحلیل و رتبه

 رویکرد شبکه فازی چند هدفه پویا و تئوری بازی همکارانه(
1398 

 دکتری فاطمه یاوری 9
های تقریبا استوار در برآورد کارایی فنی، مطالعه کاربرد تحلیل پوششی داده

  مرغ گوشتی شهرستان ساری موردی: واحدهای

1397 

 دکتری الهه آهنی 10
کشف  زیآبر ضهدر حو یانرژ -غذا -بر همبست آب میاقل رییتغ اثرات یبررس

 یسازگار یرود: توسعه راهکارها
1400 

11 
حوا 

 محمدپرست
 دکتری

ارزیابی کارایی انرژی و زیست محیطی در بخش حمل و نقل ایران با هدف 
 شرایط عدم حتمیتتوسعه پایدار تحت 

1400 

 دکتری حسین بدیع 12
در حوضه  یهمبست آب، غذا و انرژ تیریجهت مد کپارچهیمدل  یطراح

 ستانیس زیآبر
1400 

13 
خدیجه ثمره 

 هاشمی
 دکتری

تخصیص بهینه آب با استفاده از مدلسازی هیدرولوژی اقتصادی یکپارچه، 
 مطالعه موردی: حوضه آبریز جازموریان غربی

 

1400 

 



 نامهپایان راهنما در
 تاریخ نامهعنوان پایان مقطع نام دانشجو شماره

 دکتری الهام کلبعلی 1
های بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی و ارائه سیاست

 سومدیریتی آب جهت سازگاری با این پدیده درحوضه آبریز قره

1396 

 دکتری حمیده دانشگر 2
در  یبآ یکشاورز یو سازگار یبر منابع آب میاقل رییاثرات تغ یابیارز

   یاقتصاد -یکیدرولوژیه یبوشکان: کاربرد مدل ساز زیحوضه آبر

1397 

 کارشناسی ارشد فاطمه سایبان 3
 تولید عوامل از بهینه برداریبهره از استفاده با فقر هایشاخص سازیبهینه

 بهبهان شهرستان در کشاورزی

1397 

 دکتری سمیرا جابری 4
طراحی الگوی بهینه بازتخصیص منابع آب کشاورزی مبتنی بر همبست 

انرژی با رویکرد پایداری معیشت جوامع محلی در حوضه  -غذا -آب
   آبریز کارون بزرگ

1400 

 

 مقاالت چاپ شده فارسی
 نام مجله عنوان مقاله سال نام نویسندگان شماره

1.  

مصطفی مردانی نجف

آبادی، عباس عبدشاهی، 

معصومه فروزانی و منیره 

 زینالی

98 

های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ با تعیین کارایی شبکه

ها با پارامترهای استفاده از روش تحلیل پوششی داده

کاریی میزان محافظهکنندهکنترل  

های تحقیقات مهندسی سازه

 آبیاری و زهکشی

2.  

مصطفی مردانی 

آبادی، عباس نجف

عبدشاهی، معصومه 

 فروزانی، منیره زینالی

98 
های آبیاری بررسی اثرات کیفیت آب و خاک بر کارایی شبکه

 و زهکشی کارون بزرگ تحت شرایط عدم حتمیت
 مجله آبیاری و زهکشی

3.  

مصطفی مردانی 

آبادی و  عباس نجف

 میرزایی

های سیاستی جهت دستیابی به هدف ارزیابی اثر برنامه 98

قزوینپایداری منابع آب در دشت   
 تحقیقات اقتصاد کشاورزی

4.  

مصطفی مردانی 

عباس و  آبادینجف

 عبدشاهی

 

98 

های شهرستان اهواز تحت شرایط ارزیابی کارایی نخلستان

های استوار عدم حتمیت: کاربرد رهیافت تحلیل پوششی داده

سازی مونت کارلوو شبیه  

 اقتصاد کشاورزی و توسعه

5.  

نسرین اوحدی، جواد 

شهرکی، مصیب پهلوانی، 

مصطفی مردانی 

آبادینجف  

97 
 در آن موثربر عوامل بررسی و انرژی زیست کارایی محاسبه

 خیز نفت کشورهای
ریزی و بودجهبرنامه  

https://jead.um.ac.ir/index.php/jead/user/viewProfile/author/154893
https://jead.um.ac.ir/index.php/jead/user/viewProfile/author/154893
https://jead.um.ac.ir/index.php/jead/user/viewProfile/author/154893
https://jead.um.ac.ir/index.php/jead/user/viewProfile/author/154893
https://jead.um.ac.ir/index.php/jead/user/viewProfile/author/154898
https://jead.um.ac.ir/index.php/jead/user/viewProfile/author/154898


6.  

نسرین اوحدی، جواد 

شهرکی، مصیب پهلوانی، 

مصطفی مردانی 

آبادینجف  

97 
رتبه بندی کارآیی زیست محیطی کشورهای نفتیارزیابی و   

 

دوفصلنامة سیاست گذاری 

 پیشرفت اقتصادی 

7.  

مهدی شکوهی، مسعود 

پناه، معصومه یزدان

 فروزانی، مصطفی مردانی

97 

به اثرات تأثیر هویت مکانی بر نگرش ساکنان نسبت

گردشگری و حمایت از توسعة گردشگری )مورد شناسی: 

(منطقة گردشگری کمردوغ  

-جغرافیا و آمایش شهری

ایمنطقه  

8.  

 مردانی مصطفی

آبادی،نجف  عباس 

 سمیه عبدشاهی،

 لسکوکالیه شیرزادی

99 

تعیین الگوی بهینه کشت محصوالت زراعی با تأکید بر 

های مختل کننده کشاورزی پایدار: استفاده مناسب از نهاده

ریزی کسری چندهدفه استوارکاربرد روش برنامه  

 و کشاورزی دانش نشریه

  پایدار تولید

9.  

عباس عبدشاهی، سیامک 

نیک مهر و مصطفی 

 مردانی نجف آبادی

98 
ی کارون: کاربرد های کنترل سیالب رودخانهارزیابی طرح

فازیی گروهی بایگیری چندمعیارهروش تصمیم  
 تحقیقات منابع آب ایران

10.  

نسرین اوحدی، جواد 

شهرکی، مصیب پهلوانی، 

مصطفی مردانی 

آبادینجف  

98 

های غیردقیق با ارزیابی کارآیی زیست محیطی کربن با داده

های فازی )مطالعه استفاده از روش تحلیل پوششی داده

:موردی خیز(ایران و کشورهای نفت    

 پژوهشهای فصلنامه

 پایدار( وتوسعه اقتصاد)رشد

11.  

الهام کلبعلی، سامان 

ضیایی، مصطفی مردانی 

آبادی و مهدی نجف

نیاذاکری  

98 
محصوالت  ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی بهینه کشت

استان گلستان زراعی: مطالعه موردی حوضه قره سو در  
 تحقیقات منابع آب ایران

12.  

 مردانی مصطفی

آبادی،نجف  عباس 

 محمدرضا عبدشاهی،

 یاسمین زباری قربانی،

98 

هایمدل توانایی ارزیابی هایداده پوششی تحلیل  زی فا 

ایبازه مرغ  پرورش کارایی واحدهای تعیین در استوار و 

 خوزستان استان گوشتی

 اقتصاد کشاورزی

13.  

شیرزادی  سمیه

 مصطفی لسکوکالیه،

آبادینجف مردانی  علی و 

 شاهنظری

98 
 و آبیاری شبکه اراضی در آب توزیع و مصرف مدیریت

 آب منابع بر پایداری تاکید با تجن زهکشی
کشاورزیپژوهش آب در   



14.  

 رضاآبادی،  صالحی فرزانه

 مصطفی ساالرپور، ماشااله

آبادی،مردانی نجف  

 سامان ضیایی

98 
 آبیاری آب کیفیت و کمیت تغییرات اقتصادی اثرات ارزیابی

 کرمان استان کشاورزی بر
 اقتصاد و توسعه کشاورزی

15.  

حمیده دانشگر، مهرداد 

باقری، مصطفی مردانی 

آبادی، فاطمه نجف

 علیجانی، غالمرضا یاوری

اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی و اقتصادی  99

 کشاورزان دشت بوشکان
 تحقیقات اقتصاد کشاورزی

16.  

مصطفی مردانی 

آبادی،  عباس نجف

 میرزایی و حسن آزرم

99 
تعیین کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در منطقه 

های پوششی دادهسیستان با استفاده از رهیافت تحلیل 

کارلوسازی مونتای و شبیهبازه  

تحقیقات اقتصاد و توسعه 

 کشاورزی ایران

17.  

فاطمه سایبان عباس 

عبدشاهی،  مصطفی 

آبادیمردانی نجف  

99 
ریزیبرنامه مدل طراحی  شاخص بهینه سازی جهت ریاضی 

در  FGT فقر  شهرستان بهبهان روستایی مناطق 
های روستاییپژوهش  

18.  

سایبان، عباس فاطمه 

عبدشاهی و مصطفی 

 مردانی

ی کشت محصوالت کشاورزی با هدف تعیین الگوی بهینه 97

 حداکثرسازی سود ناخالص کشاورزان شهرستان بهبهان

فصلنامه علمی رویکردهای 

پژوهشی کارآفرینانه در 

 کشاورزی

19.  

مصطفی مردانی نجف

آبادی، نسرین اوحدی، 

حسن سخدری و الهام 

 کریمی

ارزیابی اقتصادی طرح کارآفرینانه بافت محصوالت جاجیمی  97

 در شهرستان مشهد

فصلنامه علمی رویکردهای 

پژوهشی کارآفرینانه در 

 کشاورزی

20.  
مرتضی تاکی، مصطفی 

آبادیمردانی نجف  
98 

 خورشیدی اقتصادی احداث نیروگاه و فنی ارزیابی

یک )مطالعه موردی: نیروگاه  )فتوولتائیک( متصل به شبکه

(شهرستان اهواز  مگاواتی،  

 

های فصلنامه انرژی

 تجدیدپذیر و نو

21.  
مصطفی مردانی 

آبادی، الهام کلبعلینجف  
98 

راستای در نسبی مزیت های شاخص بررسی  

اصفهان استان کشاورزی محصوالت صادرات توسعه  
 راهبرد توسعه

22.  

 مردانی، علیرضا مصطفی

ضیائی،  نیکویی، سامان

احمدپور محمود  

1395 
ای کشت محصوالت زراعی و باغی در تدوین الگوی منطقه

ریزی ساختاری چند هدفهاستان اصفهان: رویکرد برنامه  
 اقتصاد و توسعه کشاورزی



23.  

 مردانی، سامان مصطفی

نیکویی ضیائی، علیرضا  
1395 

ای سازی مبادالت آب مجازی در الگوی کشت منطقهبهینه

 استان اصفهان: 

ریزی چند معیارهبرنامهکاربرد الگوهای   

 

 اقتصاد کشاورزی و توسعه

 

24.  

کناری،  رضا اسفنجاری

مهدی  مصطفی مردانی،

  زاده شعبان

 

1395 
وحدهای صنعتی پرورش پولت، توأم و مرغ  بررسی کارایی

های گذار ایران با استفاده از روشتخم DEA و   SFA 

 اقتصاد کشاورزی و توسعه
 

25.  

 مردانی، سامان مصطفی

 ضیائی
1395 

تحت  مزارع گندم آبی شهرستان نیشابورتعیین کارایی 

 شرایط عدم حتمیت
 اقتصاد و توسعه کشاورزی

26.  

محمود صبوحی صابونی، 

مردانی مصطفی  
1390 

بررسی اثر بارندگی بر الگوی کشت و درآمد ناخالص کل در 

ی شبکه آبیاری سمت راست سد انحرافی نکوآبادمحدوده  
 اقتصاد کشاورزی

27.  
صبوحی صابونی، محمود 

مردانی مصطفی  
1391 

های پایاب راهبردهای تخصیص بهینه آب آبیاری و زمین

 شبکه آبیاری نکوآباد در شرایط عدم حتمیت
 پژوهش آب ایران

28.  
 صابونی، صبوحی محمود

مردانی مصطفی  
1391 

طراحی سیستم عرضه آب مطمئن در شرایط عدم حتمیت، 

رودمطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده  
 آب و فاضالب

29.  
مردانی، حسن  مصطفی

 سخدری
1390 

ریزی چند هدفه و پارامترهای کنترل کننده کاربرد برنامه
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