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-4ارزیابی دقت شبیه سازی مدل های آبیاری سطحی در آبیاری نواری  -مجله پژوهش کشاورزی-علمی پژوهشی -دانشگاه بوعلی سینا
همدان-جلد1385-)2( 6
 -5بررسی نوسان مانع با وجود مانع ثابت در باالدست کانال روباز با استفاده از مدل فیزیکی .نشریه دانش آب و خاک  /جلد  28شماره
2صفحه های  97تا 1397/ 106
 -6کاربرد سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین غلظت رسوب معلق رودخانه
نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) سال بیست و دو  /شماره دو /سال  -1397ص159-149
ارائه مقاله در همایش
-1کاربرد پساب شهری تصفیه شده در تغذیه مصنوعی آبخوانها -اولین همایش سازگاری با کم آبی –تهران 1386
-2ارزیابی مزرعه ای مدل های آبیاری سطحی نواری -کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب-1387-کرمان

 -3مقايسه مدلهای نرم افزار  SIRMODدر طرحهای آبياری جويچه ای -دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387 -
اهواز
 -4افزایش بازده کاربرد مزارع آبیاری موجود با استفاده از مدلهای آبیاری سطحی -همایش بحران کم آبی -دانشگاه پیام نور1394 -
-5معرفی معیارهای کیفی پساب شهری مورد استفاده در احیای سفره های آب زیر زمینی -همایش بحران کم آبی -دانشگاه پیام نور1394 -
 -6استفاده از آب مجازی به عنوان ابزاری برای مدیریت خشکسالی -همایش بحران کم آبی -دانشگاه پیام نور1394 -
 -7حل مشکالت ناشی از تغییر اقلیم با توجه به مفهوم آب مجازی -پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم -تهران1394 -
 -8استفاده مجدد از زه آبهای کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی -1395 -دانشگاه
کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 -9بررسی تاثیر طول دوره آماری بر  24 pmpساعته در ایستگاههای منتخب استان خوزستان همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه
آزاد دزفول1395
 -10معرفی سامانه اسفنج های معلق با جریان پایین رونده ) (DHSدر تصفیه پساب ها همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
 -11استفاده مجدد از زه آبهای کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1395
 -12اهمیت توجه به آب مورد نیاز برای کشت محصوالت مختلف کشاورزی در پدافند غیر عامل ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
1395
 -13ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادی کانال پیش ساخته )کانالت( و کانال بتنی درجا )مطالعه موردی :پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی
اراضی شرق شعیبیه پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ،اهواز 1396
 -14برآورد نیاز آبی گیاه مرجع با استفاده از سه روش مختلف در شهرستان باوی اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
1397
 -15پیش بینی رسوب معلق رودخانه کارون با استفاده از سری های زمانی ششمین کنگره ملی ساالنه یافتههای نوین در علوم کشاورزی
1399
 -16بررسی روند خشکسالی در کرخه جنوبی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده دومین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست
محیطی ایران  -140017ارزیابی برخی روابط برآورد نشت آب از انهار خاکی دومین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
1400
 -18برآورد رسوب معلق رودخانه با استفاده از مقدار هدایت الكتریکی آب رودخانه دومین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی
ایران 1400

طرح های پژوهشی

 -1طرح کاربردی ارائه راهکارهای بهینه سازی راندمان کاربرد در سیستم های آبیاری نواری در
مزارع منتخب مالثانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (خاتمه )1399
 -2طرح پژوهشی بررسی مشخصات نفوذ آب در پوشش گیاهی چمن -دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی خوزستان(خاتمه )1400
 -3طرح بررسی بررسی اثر کمآبیاری به روش جویچههای متناوب و محلولپاشی عناصر آهن و
روی بر گیاه ماش -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در حال اجرا

توانایی های تدریس در حوزه های
 آبیاری عمومی  -زهکشی -آبهای زیرزمینی -جریان در محیط متخلخل -طراحی سیستمهای آبیاری – مساحی و نقشه برداری –هیدرولوژی -منابع آب -کیفیت آب -نرم افزارهای آبیاری و زهکشی و هیدرولوژی
 سوابق آموزشیتدریس دروس زیر در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین – از سال 1386
آبیاری عمومی  -طراحی سیستم های آبیاری  -سازه ها در فضای سبز  -طراحی سیستم های آبیاری سطحی  -طراحی سیستم های آبیاری
تحت فشار-مساحی و نقشه برداری-اصول و روشهای آبیاری -اصول زهکشی  -ریاضیات مهندسی
 عضویت در هیات داوران (کمیته علمی) کنفرانسهای علمی -1عضوهیات داوران چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران -1390 -تهران
 -2عضو هیات داوران سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی -1389 -اهواز
 -3عضو هیات داوران چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی -1392 -اهواز
 -4عضو هیات داوران دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه – -1393کرج
 -5پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی-
سوابق اجرایی
 دبیر انجمن علمی مهندسی آبیاری در دانشگاه شهرکرد82-81- دبیر هسته علمی آبیاری در بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا80-79- عضو هیات اجرایی اولین کنگره ملی گرد و غبار در دانشگاه کشاورزی رامین 90 مدیر گروه مهندسی آب در دانشگاه کشاورزی رامین  92-1391و 99-1397 مسوول طراحی سیستم آبیاری پارک ساحلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-

سوابق شرکت درکارگاههای علمی و حرفه ای
  4ساعت کارگاه توسعه انرژی های نو و تجدید پذیر -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  8ساعت کارگاه برنامه ریزی و بازنگری برنامه درسی دانشگاهی – دانشگاه شهید چمران  130ساعت دوره آموزش اتوکد در سازمان فنی و حرفه ای -شهرکرد  8ساعت کارگاه آشنایی با روش های سنجش و ارزیابی -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  8ساعت کارگاه آشنایی با مهارت های تدریس -علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  4ساعت کارگاه آشنایی با معیارهای ارتقای اعضای هیات علمی -علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  8ساعت کارگاه آشنایی با پدافند غیر عامل در کشاورزی -علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  44ساعت کارگاه آشنایی با نرم افزار  - DSSATدانشگاه شهید چمران اهواز  Arc GISدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  4ساعت منطق فازی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  2 -ساعت  16ساعت کارگاه آشنایی با نرم افزار  - WEEPدانشگاه شهید چمران اهواز-

 3ساعت کارگاه آشنایی با نرم افزار  -End Noteدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

تقدیر نامه های علمی و فرهنگی
لوح تقدیر بدلیل کسب رتبه نخست دانش آموختگان دوره کارشناسی از دانشگاه شهرکرد
پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره
 بررسی اثرات خشکسالی هیدرولوژیکی بر شوری رودخانه کرخه -لیال ولیپور1399 ارزیابی مدلهای تجربی در برآورد میزان تلفات نشت آب در کانالهای خاکی)مطالعه موردی مزارع شاوور(محمد رضا غانمی1399
 بررسی امکان برآورد رسوب معلق با استفاده از مقدار هدایت الكتریکی آب رودخانه فاطمه مدهنی 1399 پیش بینی رسوب معلق رودخانه کارون با استفاده از سریهای زمانی )مطالعه موردی :ایستگاههای مالثانی و اهواز 1399 بررسی تاثیر تراکم ویکنواختی در دقت روابط تجربی برآورد هدایتهیدرولیکی اشباع در خاکهای درشتدانه .سهام دوای 1397 پیش بینی رسوب معلق رودخانه کارون با استفاده از سریهای زمانی )مطالعه موردی :ایستگاههای مالثانی و اهواز  .ناهید حیدری1397
 تعیین نیاز آبی درختان و درختچههای زینتی درفضای سبز شهر اهواز .سرور عیسی سالمی1396 ارزیابی بازده انتقال آب در شبکه آبیاری مالثانی محمد موسوی 1394 بررسی آزمایشگاهی اثر سرعت جریان عرض مانع مثلثی و فاصله مانع ثابت باالدست بر نوسانات مدل فیزیکی .محمد رضااطمینان 1395
 -تعیین رسوبات معلق رود بوسیله  GIS-RSدر رودخانه کارون  .زینب مالیی 1395

