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 های چاپ شده در مجالت انگلیسیمقاله
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furrow irrigation regimes. Irrigation and Drainage. . Irrigation and Drainage, 61(4): 533-541. 

 پژوهشی –های چاپ شده در مجالت علمی مقاله
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 .41)پژوهش و سازندگی(، ص 
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. تأثیر فاضالب تصفیه شده شهری بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان. سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی 1413 طایفه رضایی، ح.فر، ر. و نیکان -11
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 ای بحران آب و خشکسالی. رشت.کارایی مصرف آب در کم آبیاری گندم. همایش منطقهضرورت بررسی اقتصادی و عدم کفایت مفهوم . 1411.، طایفه رضایی، ح -22
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ف آب آبیاری با تولید رواناب توسط پالستیك در باغات میوه. کارگاه آموزشی اصالح الگوی مصرف آب کشاورزی. . صرفه جویی در مصر1411 طایفه رضایی، ح. -23
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 . مدیریت تخصیص آب در شرایط محدودیت آب. کارگاه آموزشی اصالح الگوی مصرف آب کشاورزی. ارومیه.1411 طایفه رضایی، ح. -21
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 خاک ایران. گرگان.

طقه ای در ذرت دانه ای. سومین های آبیاری قطره ای نواری و نشتی بر سود واحد سطح و سود من. بررسی اثر سیستم1411 طایفه رضایی، ح.احمد آلی، ج.، و   -21

 های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران. اهواز.همایش ملی مدیریت شبکه

ای ذرت. سومین همایش ملی مدیریت . بررسی اثر کم آبیاری بر کارآیی مصرف آب، سود  واحد سطح و سود منطقه1411 طایفه رضایی، ح.احمد آلی، ج.،  و  -21

 . دانشگاه شهید چمران. اهواز.های آبیاری و زهکشیشبکه

. افزایش سطح زیر کشت بدون نیاز به افزایش ابعاد مجاری انتقال آب از طریق کم آبیاری، نخستین کنفرانس 1411حصاری، ب.، وفرمانی، ق.  طایفه رضایی، ح.، -41

 های کاربردی منابع آب ایران. دانشگاه رازی. کرمانشاه.ملی پژوهش

. افزایش سطح زیر کشت بدون نیاز به افزایش ابعاد مجاری انتقال آب از طریق کم آبیاری. چهارمین کنفرانس مدیریت 1411ی، ق. و فرمان طایفه رضایی، ح.، -41

 منابع آب ایران. دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

فشار. نخستین کنفرانس . مقایسه افزایش بهره وری مصرف آب درختان زردآلو در سه رژیم آبیاری با سه روش آبیاری تحت1411 طایفه رضایی، ح.رضوی، ر. و  -42

 ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.

فشار. پنجمین همایش ر سه رژیم آبیاری باسه روش آبیاری تحت. مقایسه کارآیی مصرف آب درختان زردآلو د1411و دولتی، ح.  طایفه رضایی، ح.رضوی، ر.،  -44

 منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی. دانشگاه کردستان.

. اثر مدیریت کم آبیاری بر عملکرد کمی، کیفی و استفاده از تناوب گندم، کلزا در راستای 1411ح.  طایفه رضایی،ر.، مجیدی، ع.، غنی شایسته، ف. و  رضوی، -43

 کارایی مصرف آب در الگوی کشت. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. دانشگاه تبریز.افزایش 

همایش ملی تغییراقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و  ،کاری دنیا و ایرانهای میوه. مروری بر اثرات اقلیمی بر نظام1411 ،ح.طایفه رضایی و ا.، ،علیزاده ر.،رضایی،  -41

 محیط زیست ارومیه.

یش ملی تغییر اقلیم، مدیریت روانابهای شهری اولین هما ،های تزریقها از طریق چاهدرصدی تبخیر رواناب جاده 11. حذف 1411ر.  فر،و نیکان ح.، طایفه رضایی، -43
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اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی  ،و جهانلید میوه در ایران غییرات اقلیمی بر روند و امنیت تو. اثرات احتمالی ت1411 طایفه رضایی،ح. ر.، و رضایی،  -43

 اصفهان.

 اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی اصفهان. ،. تغییر اقلیم، مدیریت روانابهای شهری و امنیت غذایی1411 ب. ،حصاریو  ر.، رضایی، ح.، طایفه رضایی، -41

ها و المللی دریاچه ارومیه، چالشهمایش بین ، وری آب حوضه. آبیاری تکمیلی روشی کارا برای ارتقاء یهره1411  ، ح.طایفه رضایی ، ف.، وعباسیب.،  حصاری،  -41

 ارومیه. کارها،راه

همایش  ترین روش نوین آبیاری درختان زردآلو در راستای مصرف بهینه منابع آبی در حوضه دریاچه ارومیه،. تعیین مناسب1411 طایفه رضایی، ح. رضوی، ر.، و -31

 ارومیه. ،رهااها و راهکالمللی دریاچه ارومیه، چالشبین

غربی، دومین همایش های گرم بر عملکرد درختان سیب در استان آذربایجان. اثرات تغییرات اقلیمی و زمستان1412، و حسنی، ق. .، طایفه رضایی، ح.رضایی، ر -31
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 .یقات آب و خاک، کرجتحق

 

 

 داوری مقاالت و گزارشات

 .1413، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، جلد اول: تحلیل فضای جغرافیایی و فیزیوگرافی شهرستان ارومیهداوری گزارش  -1

 .1413، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، جلد دوم: هواشناسی و اقلیم شهرستان ارومیهداوری گزارش  -2

 .1413،  مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، جلد سوم: منابع آب )منابع آب سطحی و زیرزمینی( شهرستان ارومیهداوری گزارش  -4

رزی، ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاوبرداری، اقتصادی، بازاریابی و صنایع تبدیلی و ...( ارومیهجلد چهارم: وضع موجود باغداری، نظام بهرهداوری گزارش  -3

1413. 

 ..1413، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، جلد پنجم: کاربری اراضی و پوشش گیاهی شهرستان ارومیهداوری گزارش  -1

 .1413، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، گزارش سنتز مطالعات شهرستان ارومیهداوری  -3
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در منطقه  (MCWH)های کوچك آوری و استحصال آب باران در حوضههای مختلف جمعه شیوهدرختان بادام نسبت بالعمل بررسی عکس"داوری گزارش نهایی  -3

 .1411دیم مراغه، تحقیقات موسسه ، "شرقیآذربایجان

مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی،  یابی توسعه باغات سردشت،عات مکانبرداری و اقتصادی باغات( مطالگزارش )وضع موجود اجتماعی، نظام بهرهداوری  -1

1411. 

، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزییابی توسعه باغات بوکان، گزارش )صنایع  تبدیلی،  تکمیلی و فرآوری محصوالت  باغی بازاریابی( مطالعات مکانداوری  -1

1411. 

اورزی، ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشیابی توسعه باغات سردشتیابی( مطالعات مکانگزارش )صنایع  تبدیلی،  تکمیلی و فرآوری محصوالت  باغی بازارداوری  -11

1411. 

اغبانی ، مدیریت بیابی توسعه باغات در شهرستان بوکانگزارش )وضعیت موجود باغات و تحلیل نقاط قوت و ضعف باغات شهرستان بوکان( مطالعات مکانداوری  -11

 .1411سازمان جهاد کشاورزی، 

ت ، مدیرییابی توسعه باغات در شهرستان سردشتگزارش )وضعیت موجود باغات و تحلیل نقاط قوت و ضعف باغات شهرستان سردشت( مطالعات مکانداوری  -12

 .1411باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 

 .1411سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت باغبانی یابی توسعه باغات در شهرستان مهاباد، گزارش جلد دوم )هواشناسی( مطالعات مکانداوری  -14

 .1411مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، یابی توسعه باغات در شهرستان مهاباد، گزارش مطالعات فیزیوگرافی مطالعات مکانداوری  -13

 .1411مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، یابی توسعه باغات در شهرستان اشنویه، گزارش منابع آب مطالعات مکانداوری  -11

 .1411مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، یابی توسعه باغات در شهرستان اشنویه، گزارش هواشناسی مطالعات مکانداوری  -13

 .1411مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، یابی توسعه باغات در شهرستان اشنویه، گزارش مطالعات فیزیوگرافی مطالعات مکانداوری  -13

 .1411، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، دژیابی توسعه باغات در شهرستان شاهینناسی مطالعات مکانگزارش خاکشداوری  -11

 .1411، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، دژجلد اول: تحلیل فضای جغرافیایی و فیزیوگرافی شهرستان شاهینداوری  گزارش  -11

 .1411، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، دژستان شاهینجلد دوم: هواشناسی و اقلیم شهرداوری  گزارش  -21

 .1411، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، دژجلد سوم: منابع آب )منابع آب سطحی و زیرزمینی( شهرستان شاهینداوری  گزارش  -21

، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، دژیع تبدیلی و ...( شاهینبرداری، اقتصادی، بازاریابی و صناچهارم: وضع موجود باغداری، نظام بهرهداوری  گزارش  -22

1411. 

 .1411، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، دژجلد پنجم: کاربری اراضی و پوشش گیاهی شهرستان شاهینداوری  گزارش  -24

اورزی های آبیاری، پژوهشنامه کشقزوین به منظور انتقال مدیریت شبکههای فرهنگی و اقتصادی جوامع روستایی در شبکه آبیاری بررسی پتانسیلمقاله  داوری -23

 .1411و منابع طبیعی، 

 .1411داوری گزارش پژوهشی نهایی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،  -21

مدیریت آب و خاک سازمان جهاد  داوری و بررسی گزارش مطالعه مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی اراضی بلند آب حسنلو )گزارش بررسی اقتصادی طرح(، -23

 .1411غربی، کشاورزی آذربایجان

سازمان داور ی و بررسی گزارش مطالعه مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی اراضی بلند آب حسنلو )گزارش مطالعات کشاورزی(، مدیریت آب و خاک  -23

 .1411غربی، جهاد کشاورزی آذربایجان

له اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی اراضی بلند آب حسنلو )گزارش میانکار(، مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی داوری و بررسی گزارش مطالعه مرح -21

 .1411غربی، آذربایجان

ی، غربایجانذربداوری گزارش مطالعه مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی اراضی بلند آب حسنلو )گزارش فنی(، مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آ -21

1411. 

ی، غربذربایجانداوری گزارش مطالعه مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی اراضی بلند آب حسنلو )گزارش فنی(، مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آ -41

1411. 

توسط مهندسین مشاور صدر آب نیرو، مدیریت  داوری و بررسی گزارش بازنگری محاسبات طراحی شبکه آبیاری تحت فشار احداث باغات در اراضی کم بازده -41

 .1411غربی، باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان

 .1412غربی، داوری و بررسی گزارش مطالعات هیدرولوژی آبهای سطحی شهرستان چایپاره، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان -42

 .1412غربی، بع آب شهرستان سردشت، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانداوری و بررسی گزارش مطالعات هیدرولوژی و منا -44

 .1412غربی، داوری و بررسی گزارش مطالعات ساختار هیدرولوژیك، منابع آب و آبیاری شهرستان خوی، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان -43

 .1412غربی، ابی توسعه باغات شهرستان پیرانشهر، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانیداوری و بررسی گزارش مطالعات منابع آب مکان -41

 .1414های زیرزمینی اراضی شالیزاری، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، آب زهکشبر دبی و شوری زه اثر افت سطح ایستابیمقاله   داوری -43

 .1414، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، نیتروژن بر تولید گندم در سیستم کشت بی خاکورزی اثرات تنش رطوبتی و مقاله  داوری -43

، دومین همایش بند با فشردگی جانبی با استفاده از رابطه انرژی، در شرایط جریان آزادعنوان سازه نوین آببه سالونی استخراج معادله دبی دریچه مقاله  داوری -41

 .1414رعه، ملی مدیریت آب در مز

 .1414، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، تقاضای آب از طریق سیاست قیمت گذاری امکان سنجی مدیریت مقاله  داوری -41

 .1414، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، تلفات آب در کانالها، مخازن و انهار سنتی بررسی روشهای جلوگیری -31

، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کیفی زهاب خروجی از شبکه های زهکشی )مطالعه موردی شبکه قدس( بررسی تغییر خصوصیات مقاله  داوری -31

1414. 
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 .1414، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، مراحل مختلف رشد بر عملکرد و کیفیت محصول گوجه فرنگی تأثیر مدیریت آبی در مقاله  داوری -32

ای بجای یونجه در الگوی کشت حوزة آبریز دریاچة ارومیه با هدف کاهش مصرف آب )مطالعة موردی: اراضی پایاب سد علوفهجایگزینی ذرت  مقاله  داوری -34

 .1414، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، چای مراغه(صوفی

 .1414مدیریت آب در مزرعه،  سیستم های نوین آبیاری در سطح مزارع کشاورزی، دومین همایش ملی لزوم به کار گیری مقاله  داوری -33

 

 

 های تحقیقاتیپروژه

 های تحقیقاتی اجرا شدهپروژه

 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.133/33. نشریه شماره: تعیین ضریب راندمان آبشویی در خاکهای شور و سدیمی کشور. 1433 طایفه رضایی، ح. -1

،  موسسه تحقیقات فنی و 33 /13/2   31/31 . نشریه شماره:طراحی و ارزیابی سیستمهای آبیاری سطحیتهیة یك مدل ریاضی برای . 1431 طایفه رضایی، ح. -2

 مهندسی کشاورزی.

 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.1112/12: نشریه شماره. ارزیابی راندمانهای آبیاری سطحی در سطح کشور . 1412 طایفه رضایی، ح. -4

، موسسه تحقیقات فنی و 1/3/12   141/12نشریه شماره:  ،ای زردآلوچکانها در آبیاری قطرهین نیاز آبی و محل قرار گرفتن قطرهتعی. 1412 طایفه رضایی، ح. -3

 مهندسی کشاورزی.

تحقیقات فنی و مهندسی ، موسسه 111/12نشریه شماره:  فای بادامچکانها در آبیاری قطرهتعیین نیاز آبی و محل قرار گرفتن قطره .1412 طایفه رضایی، ح. -1

 کشاورزی.

موسسه تحقیقات فنی و ، 2/3/14   313/14نشریه شماره:  ،ای گردوچکانها در آبیاری قطرهتعیین نیاز آبی و محل قرار گرفتن قطره. 1414 طایفه رضایی، ح. -3

 مهندسی کشاورزی.

 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.111/12نشریه شماره: ، کارآیی مصرف آب در ارقام گندم. 1412 طایفه رضایی، ح. -3

 ،13/ 1311 نشریه شماره: سازی سطح آبخیز درختان و فواصل کاشت جهت استحصال آب باران.بررسی تأثیر روشهای مختلف آماده. 1413 طایفه رضایی، ح. -1

 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

یسات ها و تأسهای آبیاری و زهکشی و ایستگاههای پمپاژ، بدون نیاز به افزایش ابعاد کانالها، لولهکشت شبکهبررسی امکان افزایش سطح زیر  طایفه رضایی، ح. -1

، شرکت آب 22231/124/14طرح مصوب کار، انحراف آب با استفاده از مفاهیم کم آبیاری و آبیاری تکمیلی به منظور افزایش و ایجاد ثبات درآمد در زارعین دیم

 .غربیآذربایجانای منطقه

 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.121/11نشریه شماره:  بررسی امکان کود آبیاری در رژیم های مختلف آبیاری جویچه ای. 1411 طایفه رضایی، ح. -11

: نشریه شماره، در آذربایجان غربی آبیاری رایج با مقایسه در بارانی آبیاری فنی –گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی بررسی اقتصادی  .1412 طایفه رضایی، ح. -11

 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.  ،34311/12

 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. ،33414/12: نشریه شماره ،ارائه هیدرومدولهای واقعی اراضی آبخور رودخانه نازلوی ارومیه. 1412 طایفه رضایی، ح. -12

 

 

 حال اجرا های تحقیقاتی درپروژه

 .1413-1411های آبیاری میکرو و مقدار مصرف آب در ارومیه، مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه، بررسی عملکرد سیب پا کوتاه تحت روش -1

 .1411-1414دژ، تعیین راندمان انتقال انهار سنتی و راندمان کاربرد آب در مزرعه محصوالت غالب شاهین دژ، اراضی دشت شاهین -2

 .1411-1414، های مختلف در سطح مزرعه بر روی برداشت از منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه، اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیهبرد تکنیكبررسی اثر کار -4

 

 ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژهشی )گرنت(

 .1411-1411استان، میلیون ریال، سازمان جهاد کشاورزی  111مطالعات شناسایی نوسعه باغات شهرستان چایپاره،  -1

 .1412-1411میلیون ریال، سازمان جهاد کشاورزی استان،  121مطالعات الگوی کشت شهرستان نقده،  -2

میلیون  11های آبیاری میکرو و مقدار مصرف آب در ارومیه، مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه، پروژه تحقیقاتی بررسی عملکرد سیب پا کوتاه تحت روش -4

 .1412-1411خاک و صنایع، ریال، معاونت آب و 

ای میلیون ریال، شرکت آب منطقه 11پروژه تحقیقاتی تعیین راندمان انتقال انهار سنتی و راندمان کاربرد آب در مزرعه محصوالت غالب شاهین دژ،  -3

 .1411-1414غربی، آذربایجان

های سازمان میلیون ریال، دفتر تالب 311وضه آبریز دریاچه ارومیه، های مختلف در سطح مزرعه بر روی برداشت از منابع آب حبررسی اثر کاربرد تکنیك -1

 .1411-1414محیط زیست، 

 

 های تحقیقاتیاجرایی شدن طرح

 .1411-1431، ارومیه، در همکاری با مدیریت باغبانی سازمان کشاورزی (Water harvesting)طراحی و راه اندازی پایلوت باغ انگور دیم روانابی  -1
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 .1413-1411، مهاباد، در همکاری با مدیریت باغبانی سازمان کشاورزی (Water harvesting)اندازی پایلوت باغ انگور دیم روانابی طراحی و راه  -2

 .1411-1411، سردشت، در همکاری با مدیریت باغبانی سازمان کشاورزی (Water harvesting)طراحی و راه اندازی پایلوت باغ انگور دیم روانابی  -3

 .1411، تکاب، در همکاری با مدیریت باغبانی سازمان کشاورزی (Water harvesting)اه اندازی پایلوت باغ انگور دیم روانابی طراحی و ر -4

 .1413-1411، پیرانشهر، در همکاری با مدیریت باغبانی سازمان کشاورزی (Water harvesting)طراحی و راه اندازی پایلوت باغ انگور دیم روانابی  -5

 .1411-1413، سردشت، در همکاری با مدیریت باغبانی سازمان کشاورزی ه اندازی استخرهای ذخیره و آبیاری تکمیلیطراحی و را -6

 

 

 تالیف و ترجمه 

 نشریات تألیفی و دستورالعملهای عملیاتی اجرایی

 .1431غربی، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان، مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی 411/31/13/1، های فنی جهت مقابله با کمبود آب در اراضی آبیتوصیه -1

 .1431غربی، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان، مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی 411/31/13/1، 4و  2، 1تحویل حجمی آب در کانالهای درجه  -2

 .1431غربی، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان، مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی 311/31/13/1، تحویل حجمی آب در قطعات زراعی -4

سازمان جهاد ، مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی 412/31/13/1، دستورالعمل نحوة اعالم و مبارزه با سرمایدیررس بهاری در باغات انگور استان آذربایجانغربی -3

 .1431غربی، کشاورزی استان آذربایجان

، مدیریت باغبانی 13112/13/23/1، (Water Harvesting - Microcatchments)دستورالعمل فنی پروژه اصالح بستر باغات دیم شهرستان سردشت  -1

 .1411غربی، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان

، مدیریت باغبانی 1414/11/11/1، (Water Harvesting - Microcatchments)دستورالعمل فنی پروژه اصالح بستر باغات روانابی تعاملی روستای ایولی  -3

 .1411غربی، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان

 .1413، ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه114/13/11/1، راهکار نجات دریاچه -3

 .1413غربی، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجاننی مدیریت باغبا، دستورالعمل احداث باغ انگور و بادام روانابی شهرستان مهاباد -1

 .1411غربی، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانمدیریت باغبانی ، هکتاری خوشاالن 411پایلوت باغات روانابی تعاملی دستورالعمل احداث  -1

 .1431و منابع طبیعی،  سازمان تحقیقات کشاورزی، مشارکت در تدوین سند ملی آب کشور -11

 .1414غربی، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانمدیریت آموزش و ترویج کشاورزی ، راه های صرفه جویی در مصرف آب در آبیاری سطحی -11

 .1413غربی، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانمدیریت آموزش و ترویج کشاورزی ، ریزی آبیاری محصوالت زراعی و باغیبرنامه -12

 .1411غربی، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانمدیریت آموزش و ترویج کشاورزی دو ردیف روی پشته،  آبیاری آرایش کشت -14

 .1411غربی، مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانآبیاری قطره ای نواری،  -13

 .1411غربی، موزش و ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانمدیریت آهای روباز توسط پارشال فلوم، اندازه گیری دبی در کانال -11

 

 

 عضویت در مجامع علمی

 

 .عضو انجمن آبیاری و زهکشی ایران -1

 .عضو انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران -2

 غربی.آذربایجانعضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی  -4

 

 تشویقات

 

 .1433 ای آبیاری و زهکشی استان به دلیل مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی،منطقهدریافت لوح تقدیر از طرف رئیس کمیتة  -1

 .1433دریافت لوح تقدیر از طرف رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی به دلیل فعالیتهای خوب در انجام کارهای تحقیقاتی،  -2

 .1431ازمان کشاورزی بدلیل پیشنهاد و انجام باغات دیم روانابی، دریافت لوح تقدیر از طرف رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه بنا به درخواست س -4

حقیقات، تدریافت لوح تقدیر از طرف رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه به خاطر تالش برای تکمیل شبکه های آبیاری تکمیل ایستگاههای تابعه مرکز  -3

1413. 

 .1413ارومیه به پاس ارائه پیشنهاد راه حل برای نجات دریاچه ارومیه، دریافت لوح تقدیر از طرف رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی  -1

 .1413دریافت لوح تقدیر از طرف معاون پژوهشی دانشگاه ارومیه به خاطر انجام موفقیت آمیز پروژه تحقیقاتی مشترک دانشگاه با سازمان آب،  -3

 .1411درخواست هیئت بازدید کنندة مؤسسه از طرحهای تحقیقاتی،  دریافت لوح تقدیر از طرف رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه بنا به -3

ازمان رویج سدریافت لوح تقدیر از طرف رییس مرکز تحقیقات کشاورزی به خاطر شرکت در برنامه های رادیویی و تلویزیونی و همکاری و تعامل با مدیریت ت -1

 .1411، نغربیجهاد کشاورزی آذربایجا
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دیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان به خاطر  شرکت در برنامه های رادیویی و تلویزیونی مورد نظر ترویج دریافت لوح تقدیر از طرف م -1

 .1411سازمان جهاد کشاورزی استان، 

 .1411های رادیویی و تلویزیونی، ی برنامهاردریافت لوح تقدیر از طرف مدیر هماهنگی ترویج استان به خاطر برگز -11

 .1411دریافت لوح تقدیر از طرف رییس مرکز تحقیقات کشاورزی استان به خاطر تالش برای ارتقاء دانش فنی کشاورزان،  -11

و اخذ  1411دریافت لوح تقدیر از طرف جناب آقای دکتر صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی به خاطر انتخاب پژوهشگر نمونه وزرات جهاد کشاورزی در سال  -12

 .1411یزه، لوح تقدیر و جا

ورزی استان، ادریافت لوح تقدیر از طرف رضا سکوتی رییس مرکز تحقیقات کشاورزی استان تقدیر به خاطر ارتقاء دانش فنی و تالش برای افزایش تولیدات کش -14

1411. 

وری آب کشاورزی به رومیه و افزایش بهرهدریافت لوح تقدیر از طرف رییس سازمان جهاد کشاورزی به خاطر ارائه راهکارهای متعدد به منظور نجات دریاچه ا -13

 .1412 مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان،

کار برای مقابله با خشکسالی و تدوین برنامه الگوی دریافت لوح تقدیر از طرف معونت بهبود تولید گیاهی استان به خاطر تالش بی وقفه در خصوص ارایه راه -11

 .1412کشت استان، 

آمیز پروژه تحقیقاتی مشترک با سازمان آب و فناوری دانشگاه ارومیه به خاطر اجرای موفقیت طرف تقدیر علیرضا طالبی معاون پژوهش و دریافت لوح تقدیر از -13

 .1412دانشگاه ارومیه توسط مجری، 

وری آب کشاورزی به رومیه و افزایش بهرهدریافت لوح تقدیر از طرف رییس سازمان جهاد کشاورزی به خاطر  ارائه راهکارهای متعدد به منظور نجات دریاچه ا -13

 . 1412مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان، 

 

 سایر موارد

  ، روزهای مزرعه و برنامه های رسانه ایبرگزاری کارگاه آموزشی

 .1433، میاندوآب، های آبیاری و زهکشی(برداری از شبکهمشارکت در برگزاری اولین کارگاه آموزشی یك روزة )بررسی ساخت و بهره -1

 .1433میاندوآب، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، برگزاری کارگاه آموزشی یك روزه در خصوص تحویل حجمی آب، نیاز آبی و دور آبیاری -2

 .1433خوی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، برگزاری کارگاه آموزشی یك روزه در خصوص تحویل حجمی آب، نیاز آبی و دور آبیاری -4

 .1433ارومیه، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، برگزاری کارگاه آموزشی یك روزه در خصوص تحویل حجمی آب، نیاز آبی و دور آبیاری -3

 .1431مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، ، خصوص زراعت و باغداری دیم روانابیها در تحت برنامه هفته انتقال یافتهانجام سخنرانی  -1

 .1431ارومیه، روستای انهر ارومیه،  مرکز توسط سیمای ارائة برنامة تلویزیونی در خصوص مقابله با خشکسالی تهیه و -3

 .1411اراضی زارعین شهرستان بوکان، برگزاری روز مزرعه  گندم،  -3

 .1411اراضی زارعین شهرستان بوکان، برگزاری روز مزرعه  گندم،  -1

 .1411شهرستان ارومیه، اراضی زارعین برگزاری روز مزرعه  گردو،  -1

 .1411اراضی زارعین شهرستان سلماس، برگزاری روز مزرعه  سیب،  -11

 .1411برگزاری هفته انتقال یافته باغات دیم روانابی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه،  -11

 .1411برگزاری هفته انتقال یافته انگور آبی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه،  -12

 .1411اراضی زارعین شهرستان ارومیه، برگزاری روز مزرعه  انگور دیم،  -14

 .1411ارومیه، های آبده متحرک توسط سیمای مرکز ارومیه، تهیه و ارائة برنامة تلویزیونی در خصوص روش آبیاری جدید لوله -13

 .1411ارومیه، رومیه، روستای آبگرم توسط سیمای مرکز ا تهیه و ارائة برنامة تلویزیونی در خصوص باغات دیم روانابی -11

 .1411ارومیه، تهیه و ارائة برنامة تلویزیونی در خصوص روشهای آبیاری تحت فشار توسط سیمای مرکز ارومیه، ایستگاه تحقیقاتی کهریز  -13

 .1411ارومیه،  تهیه و ارائة برنامة تلویزیونی در خصوص احداث باغات دیم روانابی توسط سیمای مرکز ارومیه، روستای خوشاالن -13

 .1411برگزاری هفته انتقال یافته در خصوص زراعت و باغداری دیم روانابی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه،  -11

 .1412برگزاری روز مزرعه  انگور، اراضی زارعین روستای خوشاالن ارومیه،  -11

سازمان نظام مهندسی در خصوص مفاهیم عمومی آبیاری و روشهای آبیاری، مدیریت کشاورزی برگزاری کارگاه آموزشی برای فارغ التحصیالن کشاورزی تحت آموزش  -21

 .1414ارومیه، 

 .1413هاباد، شرکت در برنامه مصاحبه با مخترعان و نوآوران مرکز صدا و سیمای مرکز مهاباد در مورد استحصال آب باران در باغبانی توسط سیمای مرکز م -21

 .1413وری آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، در خصوص مصرف بهینه آب و ارتقاء بهره برگزاری هفته انتقال یافته -22

 .1413برگزاری کارگاه آموزشی یك روزه در خصوص کم آبیاری گندم و کلزا، نمایشگاه دایمی ارومیه،  -24

 .1413ارومیه، آبیاری، نمایشگاه دایمی های کمبرگزاری کارگاه آموزشی یك روزه در خصوص روش -23

 .1411آبیاری، دانشگاه ارومیه، های کمبرگزاری کارگاه آموزشی یك روزه در خصوص کم آبیاری گندم و کلزا و روش -21

 .1411های آبیاری، مدیریت جهاد کشاورزی پلدشت، برگزاری کارگاه آموزشی یك روزه در خصوص روش -23

 .1411های آبیاری، مدیریت جهاد کشاورزی ارومیه، محصوالت کشاورزی و روش برگزاری کارگاه آموزشی یك روزه در خصوص تعیین نیاز آبی -23

 .1411، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، آبیاریحفاظت آب و کمبرگزاری کارگاه آموزشی یك روزه در خصوص  -21
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برداران عرصه کشاورزی، صدا و سیمای تان و آموزش تولیدکنندگان و بهرهبرنامه رادیویی و تلویزیونی در همکاری با مدیریت ترویج اس 3تهیه و برگزاری تعداد  -21

 .1411ارومیه، 

ای ارومیه، تان، سیماجرای یك فقره برنامه تلویزیونی استانی به اتفاق مهندس تیموری کارشناس مدیریت باغبانی در رابطه با توسعه باغات در اراضی شیبدار اس -41

1411. 

های آبیاری در محل روستای گل شهرستان نقده برای کارشناسان مراکز خدمات روستایی، مدیریت جهاد کشاورزی آب و نصب فلومکارگاه آموزشی اندازه گیری  -41

 .1411نقده، 

 .1411برداران در رابطه با توسعه باعات دیم روانابی، مدیریت جهاد کشاورزی سردشت، اجرای کارگاه آموزشی یك روزه برای کارشناسان و بهره -42

های تحقیقاتی آبیاری تحت عنوان چگونگی افزایش راندمان در آبیاری ثقلی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سخنرانی در کارگاه آموزشی انتقال یافته -44

 .1411ارومیه، 

 .1411هاد کشاورزی نقده، ، مدیریت جهای آموزشی و ترویجی آبیاری کارشناسان و کشاورزان پروژه توسعه پایدار روستای گلشرکت در برنامه -43

 .1411های آموزشی و ترویجی آبیاری کارشناسان و کشاورزان پروژه توسعه پایدار روستای گل، مدیریت جهاد کشاورزی نقده، شرکت در برنامه -41

 .1411ارومیه، آموزش و اجرای پروژه مصرف بهینه آب کشاورزی در مراکز جهاد کشاورزی زیناللو و باراندوزچای، مدیریت جهاد کشاورزی  -43

 .1411شرکت در دوره آموزشی افزایش کارایی مصرف آب کشاورزی و راهکارهای آن، مرکز آموزش جهاد کشاورزی ارومیه،  -43

، برداران عرصه کشاورزیبرنامه رادیویی و تلویزیونی در همکاری با مدیریت ترویج استان و آموزش تولیدکنندگان و بهره 4شرکت در تهیه و برگزاری تعداد  -41

 .1411شهرستانهای استان آذربایجانغربی، 

یه، سیمای ارومشرکت در مناظره زنده تلویزیونی شبکه استانی به اتفاق مدیران و اساتید برجسته استانی در خصوص بررسی راهکارهای نجات دریاچه ارومیه،  -41

1412. 

 .1412ات اجرایی با معونت بهبود تولید گیاهی، استان آذربایجان غربی، تهیه گزارش نیاز آبی و ترکیب کشت محصوالت زراعی وباغی استان و شرکت در جلس -31

 .1412ارائه راهکارهای متعدد به منظور احیای دریاچه ارومیه، استان آذربایجان غربی،  -31

 .1414، صدای ارومیه، در خصوص روشهای مختلف آبیاری و استحصال آب باران مورد برنامه رادیویی 3اجرای  -32

 .1413صدای ارومیه،  ،در خصوص روشهای مختلف آبیاری و استحصال آب باران رنامه رادیوییمورد ب 41اجرای  -34

 .1411صدای ارومیه،  ،در خصوص روشهای مختلف آبیاری و استحصال آب باران مورد برنامه رادیویی 21اجرای  -33

 

 های آموزشی ها و کارگاهشرکت در دوره

 .1431 آموزشکدة کشاورزی کرج، ،شیوة نگارش متون علمی -1

2- Hydraulogy and Design for Water Harvesting Systems، ICARDA (SYRIA)، 1431. 

 .1433 ،مرکز آموزش کشاورزی میاندوآب ،TOKTENطرح  -4

 .1431 مرکز آموزش کشاورزی تبریز، ،آمار مقدماتی -3

 .1431 مرکز آموزش کشاورزی میاندوآب، ،1طرح آزمایشات  -1

 .1431 ،مرکز آموزش کشاورزی اصفهان ،2آزمایشات طرح  -3

 .1431 آموزش فنی معاونت زیربنایی کرج، ،GISسیستم اطالعات جغرافیایی  -3

 .1411 ،مرکز آموزش عالی شهید باکری ارومیه ،2زبان انگلیسی ترم  -1

 .1412 ،کرج مرکز آموزش عالی کشاورزی ،های تحقیقاتیگیری آب آبیاری در طرحآموزش فنون و نحوة اندازه -1

 .1414 مرکز آموزش عالی شهید باکری ارومیه، ،مهارت یك کامپیوتر -11

 .1413 ،آموزش فنی معاونت زیربنایی کرج ،روشهای آزمون ماشینها و تجهیزات -11

 .1411 ارومیه، آموزشگاه علمی پاسارگاد ،1درجه  ARCWIEWبا نرم افزار  GISکارور اطالعات جغرافیایی  -12

 امور ستادی سازمان و دیگر واحد هاهمكاری )مسئولیت( در 

 .1431-1433رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ارومیه،  -1

 .1411-1433غربی، ای آبیاری و زهکشی آذربایجانعضو اصلی کمیتة منطقه -2

 .1414-1433عضو کمیتة فنی مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه،  -4

 .1414-1431غربی، عضو شورای تات استان آذربایجان -3
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1411. 
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 .1414دار، حوضه آبریز دریاچه ارومیه، های دریچهلوله
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