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 یسوابق علمی و اجرائ 

 

 

 
 

 تاکنون 1011معاون دفتر امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از سال  .1

 1933تا  1930از سال  کشاورزیمعاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی  .2

 19930تا  1939مشاور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان از سال  .9

 ( 1931 -1931آبیاری و زهکشی  )  رئیس بخش تحقیقات مهندسی .0

 ( 1933 -1933رئیس دیسیپلین  تحقیقات آبیاری و زهکشی )  .1

 (  1933 -1933معاون بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی )  .6

 ( 1931 -1933مجری برنامه راهبردی ملی اصالح و بهینه سازی شبکه های آبیاری و زهکشی کشور )    .3

 و سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری ودبیر علمی و اجرائی اولین، دومین   .3
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 مهندسی آب  

  ژئوتکنیک سازه های آبی 

  آبیاری و زهکشیهای و شبکه ها سازه 

 و سدهای خاکی مکانیک خاک 

 ؛ دروس شناسی و تحصیالت تکمیلی کارمقاطع در تدریس 

 مکانیک خاک 

 سدهای خاکی 

 ژئوتکنیک سازه های آبی 

  مصالح و روشهای ساختمانی 

 اصول مهندسی سد 

  تاسیسات و سازه انتقال و توزیع آب 

 تاکنون 3131سال از  بصورت استاد مدعو رمشروحه زی یدر دانشگاهها

 ( پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرجآب  یگروه مهندسدانشگاه تهران) 

  (  حانیابور کشاورزی سپردی )دانشگاه تهران 

 ( آب  یگروه مهندسدانشگاه زنجان) 

 دانشکده بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز 

 (عمرانگروه  )کرجواحد   یدانشگاه آزاد اسالم  

 گروه عمران( صدرا یانتفاع ریشگاه غدان( 

  آموزشکده کشاورزی امام خمینی کرج 

  تهران قاتیواحد علوم و تحق یزاد اسالمآدانشگاه  

  گروه ژئوتکنیک( تهران مرکزیواحد  یزاد اسالمآدانشگاه( 

 فحهص 611انتشارات دانشگاه تهران، ، 1933جلد اول: روش های مکانیکی و هیدرولیکی، اصول و مبانی بهسازی زمین  -1

 631انتشارات دانشگاه تهران، ، 1933اصول و مبانی بهسازی زمین جلد دوم: مسلح سازی و روش های فیزیکو شیمیایی،  -2

 صفحه

 صفحه  331انتشارات دانشگاه تهران، ، 1933فرین، آ مهندسی ژئوتکنیک، خاک های مشکل -9

 تحلیل های فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی -0

 اولویت های تحقیقاتی مورد نیاز بخش اجرا -1

 

  آبیاری تکمیلی "دوره آموزشیSupplementary Irrigation "  موسسه  –به مدت یکماه در کشور سوریه

     1333  -ایکاردا 

  دانشکده مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه   "تحکیم  حل عددی وتحلیلی معادله غیر خطی  "فرصت تحقیقاتی

Exeter     ،2110-2119انگلستان 

 تخصص های کلیدی  

   سوابق تدریس  

 کتاب  تالیف  

  و مدارک بین المللی  آموزشی های دوره 
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  29مطالعاتی نظارت و مدیریت کیفی آب کشاورزی در کشور تایواناجالسSep-04ct, 2008 

 عضو انجمن مهندسی ژئوتکنیک ایران .1

 ی مهندسی ژئوتکنیک عضو انجمن بین الملل .2

 عضو انجمن مهندسی آبیاری و زهکشی ایران .9

 عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

 
 سردبیر مجله علمی و پژوهشی تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی  .1

  علمی پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزیعضو هیئت تحریریه مجله  .2

    Geotechnical and Geological Engineeringعضو کمیته داوری مجله  .9

  Soil and Foundationمجله   یعضو کمیته داور .0

 علمی پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی، مجله  ریعضو کمیته داو .1

 آب و خاک مشهد، علمی پژوهشی عضو کمیته داوری مجله  .6

 مهندسی آبیاری و زهکشی، علمی پژوهشی یته داوری مجله عضو کم .3

 پژوهشهای آب ایران، علمی پژوهشی عضو کمیته داوری مجله  .3

  آب و خاک اصفهان و ...علمی پژوهشی عضو کمیته داوری مجله  .3

 
 بررسی علل تخریب پوشش بتنی کانال انتقال آب دشت شبانکاره  .1

  ارزیابی تاثیر نانو ذرات رس بر خصوصیات تورم و واگرایی خاک ها .2

 نحالل خاک های گچی در مجاورت سازه های آبیارزیابی آزمایشگاهی میزان و سرعت ا .9

 آبیاری و زهکشی ورامین ارزیابی عملکرد فنی سازه های تنظیم و توزیع آب در شبکه .0

تاثیر ماده نانورس بر برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک و امکان سنجی جایگزینی آن برای بر هم  .1
  زدن خاک سطحی

 ع آب در شبکه های فرعی آبیاریارزیابی سازه های تنظیم وتوزی .6

 تعیین آب مصرفی محصوالت زراعی و باغی در سطح کشور .3

 نیورام یاریشبکه آب یو بهره بردار یعملکرد فن یبررس  .3

 پوشش کانال انتقال آب یبرا یامکان استفاده از بتن گوگرد یبررس .3

  یرس یخاکها یکیو مکان یکیزیبر مشخصات ف یآب منفذ یشور ریتاث یبررس .11

) کمیسیون زیر بنایی  ،یو زهکش یاریآب یهابخش سد و شبکه یگرهایو نما ارهایشاخص ها مع یشناس روش .11
 خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام( ریدب

 کشور یاریآب یکانالها یپوشش بتن تیفیک یابیارز .12

 ارزیابی و تعیین پارامترهای نشست خاک در زیر سازه های آبیاری .19

 دیو ارائه  روش جد  یرس یخاکها یب فشردگتعیین ضری یتجرب یارزیابی روشها .10

 خاکها تیتثب یاستات برا لینیو یپل مریپل-کو ونیاستفاده از امولس .11

 مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاکهابررسی تأثیر پلیمرهای شیمیائی بر روی  .16

 ها¬خاک یواگرائ نییتع یشرارد برا ییایمیروش ش یابیارز .13

 های آبیاری و زهکشیبهینه سازی شبکهتدوین برنامه تحقیقات راهبردی اصالح و  .13

 تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات در خصوص کاربرد مواد و مصالح در شبکه های آبیاری .13

 سیمان جهت پوشش کانالهای آبیاری -بررسی امکان استفاده از موزائیک خاک  .21

 عضویت در مجامع علمی  

 کمیته داوری مجالت علمی و پژوهشی داخلی و خارجی  هیئت تحریریه و عضویت  در  

 پروژه های تحقیقاتی انجام شده  
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 در شبکه آبیاری قزوینمسائل فنی و بهره برداری از سیستم انتقال ، توزیع و کنترل جریان  ارزیابی .21

 

 نام  عنوان رساله/ پایاننامه ردیف

 دانشگاه

سمت در 

 پایاننامه

سال 

 فاعد

با استفاده از الکتروکینتیک  بررسی تحکیم و رفع آلودگی خاک 1

های الکتروریسی شده حاوی نانو ژئوسینتتیک برمبنای نانو الیاف

 )در مقطع دکتری( ذرات

 1933 راهنما دانشگاه ارومیه

ارزیابی میزان تغییرات ضریب نفوذپذیری و تخلخل خاک های  2

 گچی در بستر سازه های آبی

 1933 راهنما خمینی قزوین امام

ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه های توزیع و انتقال آب بخشی از  9

 شبکه آبیاری ورامین

 1933 راهنما دانشگاه تهران

 1936 راهنما دانشگاه ارومیه ازریابی شاخص های عدالت و کفایت در شبکه آبیاری قزوین 0

ی و شکل پذیری خاک تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشار 1

 های رس تثبیت شده با پودر سنگ ضایعاتی و آهک

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 علوم و تحقیقات تهران
1930-31 راهنما  

بهسازی  خاک رسی واگرا  با استفاده از خاکستر باگاس،آهک  6

 والیاف پلی پروپیلن

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 علوم و تحقیقات تهران
3019-31 راهنما  

( تثبیت شده با نانوپلیمر سی بی آر CHارزیابی رفتار خاک رس ) 3

 پالس                       

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 علوم و تحقیقات تهران
1930-31 راهنما  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تثبیت خاک با استفاده از خاکستر باگاس، آهک و الیاف شیشه ای 3

رانعلوم و تحقیقات ته  

1939-30 راهنما  

ارزیابی تاثیر بافت خاک و شرایط هیدرولیکی جریان بر میزان و  3

 )در مقطع دکتری(سرعت انحالل خاک های گچی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 علوم و تحقیقات تهران
 راهنما

 

30-1939 

بررسی و ارائه شاخص های جدید از دوام پوشش بتنی در کانالهای  11

 (در مقطع دکتریسردسیر ) آبیاری مناطق

 1939-30 مشاور بوعلی سینا همدان

ارزیابی تأثیر نانورس بر خصوصیات تورمی و پتانسیل واگرایی خاک  11

 های رسی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تهران مرکزی
 1939-30 راهنما

اهنمار دانشگاه تهران سیمان   های آلوده به مواد آلی بر خواص خاکارزیابی اثر خاک 12  1939 

های استفاده از خاکستر لجن فاضالب و آهک برای تثبیت خاک 19

 رسی نرم

 1939 راهنما دانشگاه صنعتی اصفهان

تاثیر خصوصیات هیدرولیکی مصالح سدهای غیر همگن بر پایداری  10

 آن

 1932 راهنما دانشگاه ارومیه

وقوع  بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیلیس و نانو رس برپتانسیل 11

 رگاب خاک های ماسه ای

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تهران مرکزی
 1939 راهنما

 طیانتقال آب در شرا یکانالها شیب جانبی یداریپاعددی  تحلیل 16

 یمختلف ساخت و بهره بردار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تهران مرکزی
 1939 راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی علوم و  یآب یه هاجهت کاربرد در ساز یدوام بتن گوگرد یابیارز 13

 تحقیقات فارس
 1932 راهنما

ها برای تعیین آرایش بهینه میخکوبی در پایدارسازی شیب 13

 های مختلفخاک

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تهران مرکزی
 1932 راهنما

   راهنمایی و مشاوره پایاننامه  
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ارزیابی فنی و اقتصادی پوشش مخازن بزرگ آب )مطالعه موردی  13

 تگر(دریاچه مصنوعی چی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 علوم و تحقیقات تهران
 1932 راهنما

تحلیل عددی تأثیر موقعیت قرارگیری ژئوگریدها بر پایداری شیب  21

 های خاکی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تهران مرکزی
 1931 راهنما

اثر سیکل های انجماد و ذوب شدن بر روی مقاومت فشاری  2

 با آهک و مسلح به الیاف پلی پروپیلن خاکهای رسی تثبیت شده

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تهران مرکزی
 1931 راهنما

بررسی اثر مشخصات شیمیایی خاکهای رسی بر پارامترهای برشی  22

 آنها

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 زنجان
 1931 راهنما

انشگاه آزاد اسالمی واحد د پوزوالن-تثبیت خاک های ماسه سیلتی با استفاده از افزودنی آهک 29

 تهران مرکزی
 1933 راهنما

بررسی تاثیر شوری آب منفذی بر رفتار انقباضی و تورمی خاکهای  20

 رسی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 علوم و تحقیقات تهران
 1931 راهنما

بررسی اثر شوری آب منفذی بر مشخصات تحکیمی و تراکمی  21

 خاک های رسی

ی واحد دانشگاه آزاد اسالم

 زنجان
 1931 راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ارزیابی روشهای شیمیایی تعیین واگرایی خاکها 26

 شوشتر
 1933 راهنما

ارزیابی کامپوزیتهای گوگردی برای استفاده در پوشش کانالهای  23

 انتقال آب

 1933 مشاور دانشگاه تهران

 -ینتتیک مسلح شده توسط ژئوس   GRPSتحلیل خاکریزهای  23

 شمع و تحت بارهای انفجار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تهران مرکزی
 1931 مشاور

( تحت GCSتحلیل موج شکن های سیستم سلولی ژئوسینتیکی ) 23

 اثر بارهای انفجار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تهران مرکزی
 1931 مشاور

مطالعه -بررسی عملکرد استاتیکی سدهای مخزنی با هسته آسفالتی 91

 موردی سد میجران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تهران مرکزی
 1933 مشاور

رزیابی تاثیر زهکش قائم پیش ساخته  ژئوسنتتیکی در بستر سست  91

 واقع در زیر خاکریزهای مسلح شده

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تهران مرکزی
 1933 مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  گچیارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی تحکیم خاکهای  92

 تهران مرکزی
 1933 مشاور

ارزیابی تاثیر نحوه مسلح سازی با ژئوسینتتیک بر کمانش جانبی  99

 ستون سنگی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تهران مرکزی
 1933 مشاور

های آهکی منطقه هشتگرد با استفاده تعیین منحنی رطوبتی خاک 90

 از توابع انتقالی

آزاد اسالمی واحد  دانشگاه

 کرج
 1933 مشاور

بررسی تاثیرتنش پیش تحکیم درکاهش نشست فونداسیون های با  91

 بستر ضعیف با استفاده از مدل المان های محدود

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 زنجان
 1933 مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تعیین تلفات آب در کانالهای پوشش دار استان کرمان 96

 وم و تحقیقات تهرانعل
 1936 مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ارزیابی مسائل فنی و هیدرولیکی شبکه ابیاری و زهکشی قزوین 93

 علوم و تحقیقات تهران
 1933 مشاور

 1933 مشاور دانشگاه تهران بررسی و ارزیابی واگرائی فیزیکی خاکها 93

 

     

 علمی و پژوهشیمقاالت   
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  شی داخلیعلمی پژوه در مجالتمقاالت چاپ شده (  ب

نشریه ، آب باغات گردو در استان فارس یو بهره ور یاریآب آب زانی. م1011ف. .  ،ینادر و عباس یعباس، م. ا،یشاهرخ ن .1

 آبیاری و زهکشی ایران

ساخته بتنی در شبکه های پیشبرداری کانالالت بهرهبررسی راندمان انتقال و مشک. 1011اخوان، ک، عباسی، نادر .  .2

 02الی  21، صفحات 39 شماره 22 زهکشی، جلد و آبیاری سازه های مهندسی . . نشریه تحقیقاتآبیاری مغان

نشریه تاثیر جاذب رطوبت در بهره وری مصرب آب گیاه سویا .، . 1011سپهری، س، عباسی نادر، . نخجوانی مقدم، م.م .9

 زهکشی ایرانآبیاری و 

نقش جاذب رطوبت آکواسورس در بهره وری مصرب آب نعناع. . 1011، نخجوانی مقدم، م.م. سپهری، س، عباسی نادر .0

 چمران اهواز،  دیآب دانشگاه شه یمجله علوم و مهندس

 در های قطر و سطحی آبیاری ههای سامان کاربرد با آب هوری بهر تعیین. 1011ناصری، ا، عباسی، ف، ...، عباسی، نادر .  .1

 13الی  09، صفحات 39 شماره 22 زهکشی، جلد و آبیاری سازه های مهندسی تحقیقاتایران. نشریه  در سیب تولید

 .ریمناطق سردس یاریآب یهابوم سازگار در کانال یکاربرد پوشش بتن یبررس. 1311 .عباسی، نادربهراملو ، ر،  .6

. تاثیر کاربرد غشای ژئوسینتتیک حاوی نانو ذره در حذف 1933ی ا. ، و جواد .عباسی، نادربهروزی نیا،ث.، احمدی، ح.،  .3

  الکتروکینتیک فلز مس از خاک. مجله تحقیقات آب و خاک ایران،

 مهندسی و فنی تحقیقات مؤسسه پژوهی آینده. 1933و بردبار، م.  ادرعباسی،نکشاورز، ت، عباسی، ف، باقری، ن.،  .3

 1، شماره 1جلد طبیعی، منابع و کشاورزی علوم در راهبردی یها پژوهش مجله. 1010 افق در کشاورزی

. طراحی، ساخت و ارزیابی الکترود ژئوسینتتیک جهت زهکشی به 1933 .،ادر، نعباسیو  ، ح.،احمدی ث.،بهروزی نیا، .3

 196-113، صفحات 31شماره ، 21 جلد،یو زهکش یاریآب یسازه ها یمهندس قاتیمجله تحق روش الکتروکینتیک.

بهسازی خاک های رسی با استفاده از ترکیب سه ماده پلی پروپیلن ، . 1933، پاکرو، ع. و بهراملو، رضا، ، نادرعباسی .11

 290-221، شماره دوم، ص 20سال اصفهان،  یمجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتاتی،  عآهک و پودر سنگ ضای

با استفاده   121در انحنای  Bبی کلیدپیانویی تیپ ضریب تخلیه سرریز جان برآورد . 1933 .نادر ،عباسیو  ، یاسرمهری .11

ز، مجله علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهوا،   ANNو مقایسه با شبکه عصبی  ANFISو RBF های ازمدل

 111-33، ص 1شماره  09دوره 

در کارایی پوشش ژئوممبران  برداریتاثیر مسائل اجرایی و بهره .1936 ع.،قدمیح. و موحدان،  .،نادرعباسی،ر.، بهراملو، .12

( ، مجله تحقیقات ، همدان، خوزستان، سمنان، و البرزهای اصفهانبرای کنترل تلفات آب )مطالعۀ موردی در استان

 ،63، شماره  13کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، جلد 

 .ر و آهک برای تثبیت خاک های رسیاستفاده از خاکستر باگاس نیشک. 1933، و سیاوش نیا ادرعباسی، ن ع.،کریمی، .19

  12-1صفحات  اردیبهشت و فروردین ،1 شماره، 03دوره  مجله تحقیقات آب و خاک ایران،

  کانال )مطالعه موردیانتقال آب . بررسی علل شکستگی پوشش بتنی در کانال 1933. ، رضاو بهراملو ، نادرعباسی .10

 ، 31، شماره  13بردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، جلد . مجله تحقیقات کار(اصلی شبکه آبیاری شبانکاره

های تنظیم و توزیع آب در شبکه آبیاری. . ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه1936. نادر عباسیو  ، ع.پرورش ا.،محمدی، .11

 doi:10.30482/jhyd.2017.52004     12-1صفحات:  9شماره  12دوره نشریه هیدرولیک ایران . 

 

ارزیابی تاثیر برخی عوامل محیطی بر میزان انحالل گچ در خاک های . 1933، علی عباس. افشاریانو  نادرعباسی،  .16

 ، صفحه.اصفهان، شماره یمجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتگچی. 

https://idser.areeo.ac.ir/article_124600.html
https://idser.areeo.ac.ir/article_124600.html
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 یرس های ررسی امکان استفاده از نانو ذرات رس برای کنترل پتانسیل واگرایی خاکب .1936. نادر عباسی و آرش فرجاد .13

 مجله علوم آب و خاک ایران، دانشکده کشاورزی کرج

بررسی امکان استفاده از مدل های هوشمند فازی برای برآورد عمق ثانویه و طول غلتاب ، 1936  ، ن.عباسیمهری، ی و  .13

 پرش هیدرولیکی. مجله علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

ده از نانوذرات رس برای کنترل پتانسیل واگرایی خاک های رسی. مجله . امکان استفا1936و فرجاد، آ.  عباسی، نادر .13

 علوم آب و خاک ایران، دانشکده کشاورزی کرج. پذیرفته شده

. ارزیابی راندمان انتقال و تلفات آب در کانالهای  1936، مامن پوش، ع.، ریاحی، ح. و اخوان،ک.  عباسی نادربهراملو، ر.،  .21

 آب و خاک ایران، دانشکده کشاورزی کرج. پذیرفته شدهتحقیقات ان . مجله انتقال آب با پوشش ژئوممبر

های هوشمند سامانه استنتاج فازی و فازی . ارزیابی و مقایسه کارآیی مدل1936و ارونقی، ه.  ، نادرعباسیمهری ، ی،   .21

به پهن مستطیلی، مجله های لبه تیز و لعصبی تطبیقی با الگوریتم تکرار شونده در برآورد ضریب دبی در سرریز –

 تحقیقات منابع آب ایران،

. استفاده از نانو ذرات رس برای تثبیت خاک های رسی متورم شونده. مجله علوم آب و 1936. ینادر عباس آ., و ،فرجاد .22

 ، صفحه .اصفهان، شماره یخاک دانشگاه صنعت

. مجله برای کنترل پتانسیل واگرایی خاک ررسی امکان استفاده از نانو ذرات رس. ب1936و فرجاد، آرش.  عباسی، ن، .29

 تحقیقات آب و خاک ایران

. ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی انحالل خاک های گچی.  1936خسروجردی، ا. و صدقی، ح.  عباسی، ن.،افشاریان, ع.،  .20

 03-91صفحات:   1شماره  3دوره نشریه حفاظت آب و خاک، 

. بررسی تاثیر درصد گچ و شیب هیدرولیکی بر میزان  1936صدقی، ح.  .، خسروجردی، ا. وعباسی، نافشاریان, ع.،   .21

  633-633صفحات :  0شماره  03دوره  انحالل پذیری خاک های گچی. مجله علوم آب و خاک ایران، 

. مجله تحقیقات کاربردی ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران .1931. عباسی، نعباسی، ف.، سهراب، ف. و  .26

 ، صفحات 63، شماره  13سازه های آبیاری و زهکشی، جلد  مهندسی

. ارزیابی تاثیر ذرات نانو رس بر برخی ویژگیهای خاک ورزی خاکها. مجله ماشین های 1931. عباسی نادرشریف نسب،ه.  .23

 213-211، ص 1شماره  6کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 

افزودنی حباب ساز بر ویژگی های جذب آب در پوشش بتنی کانال های  . بررسی تاثیر 1930. نادر عباسیبهراملو، ر., و  .23

  192الی 113، صفحات 61، شماره  16آبیاری ، مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، جلد 

با آهک . ارزیابی دوام و پایداری خاک های رسی تثبیت شده 1930. نادر عباسینوروزیان، ک,  عابدی کوپایی, ج. و  .23

 261-203، صفحه 39هیدراته در مجاورت سازه های آبی . مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، شماره 

 نشریه .های آبیاری. بررسی امکان استفاده از قطعات پیش ساخته بتن گوگردی برای پوشش کانال 1930. عباسی، نادر .91

 113-113، ص 1شماره  3جلد آبیاری و زهکشی ایران، 

 و آب . نشریهاهخاکدانه یداریپا هایبر شاخص تیاثر کاربرد زئول یبررس. 1930هراب،ف. نادر عباسی و مهدی پور.آ. س .91

 632-669، ص 9شماره  23جلد دانشگاه فردوسی مشهد،   خاک

تراوش و  های هیدرودینامیکی غیر اشباع بر میزانبررسی تاثیر ویژگی. 1930نادر عباسی.  بهروزی نیا،ث، احمدی، ح. و .92

 16مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی ،  جلد  پایداری شیب باالدست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن. 

 ، 1شماره 

ای بهبود خواص مهندسی خاکستر لجن فاضالب بر استفاده از. 1939 و عابدی کوپایی، ج. نادر عباسینوروزیان، ک.  .99

 39-113، صفحات 0شماره  11ات فنی و مهندسی کشاورزی ،  جلد مجله تحقیق. های آبیهای رسی در سازه خاک

بررسی آزمایشگاهی خواص خاک سیمان ساخته شده از خاک رسی  " 1930. عباسی، نادرخطیبی، م.، رئیسی، ع. و   .90

 103-101,ص 1شماره  06دوره ,آلوده به مواد نفتی. مجله علوم آب و خاک ایران، دانشکده کشاورزی کرج. 



 1 

، مجله پژوهش و "تثبیت خاک با استفاده از پلیمرهای مصنوعی " 1930موحدان، م.، کرامتی، م. ، درعباسی، نا .91

 سازندگی ، آبخیزداری ، 

بررسی تاثیر کیفیت شیمیائی آب منفذی بر خواص تحکیمی و  " 1931، موحدان، م.، م. اویسی ها،  عباسی، نادر .96

 32-63، صفحات 9شماره  19جلد  ،  کشاورزی تحقیقات فنی و مهندسی، مجله "تراکمی خاکهای رسی 

سال ، اساسمجله  " تعیین درصد بهینه سیمان گوگردی " 1931.  ، ن. بهرامیعباسی ، نادرصادقیان، م، پرورش، ع ،  .93

 12الی  6، صفحات 90چهاردهم، شماره 

دانشکده مهندسی ، دانشگاه  ، ارائه روشی جدید برای برآورد نمایه فشردگی خاکها، مجله عمران،1931،  عباسی، نادر .93

 16-01، صفحات  2، شماره 20جلدفردوسی مشهد، 

ی در لتیس ماسه یخاکها تیتثببرای  پوزالن و آهک بیترک از استفاده".  1931مهدیه مسعود، داودی م. ه. ، ، نادرعباسی .93

 213-201ه ، صفح62، شماره ، مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان"شبکه های آبیاری و زهکشی

 استانارزیابی عملکرد فنی و وضعیت بهره برداری از کانالهای انتقال آب  " 1931، مالئی، ع. نادر عباسی، ریاحی، ح. .01

 133-163، صفحات 2، شماره 3جلد ، مجله آبیاری و زهکشی ایران ، "کرمان

ی مکرر بر ویژگیهای مکانیکی خاک بررسی آزمایشگاهی تاثیر ذوب و یخبندان ها " 1931. نادر عباسیگلچین فر، ن.   .01

، 2، شماره 01جلد ، مجله عمران،دانشگاه امیرکبیر ، "های رسی تثبیت شده با آهک و مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن

 12-1صفحات 

، "های خشکبررسی اثر پلیمر پلی وینیل استات بر پایداری خاکدانه " 1931، کرامتی، م. عباسینادر حدان، م.، مو .02

 30-31، صفحات 1، شماره 23جلد پژوهشهای خاک ، موسسه تحقیقات خاک و آب ، مجله 

 فرسایش بر استات وینیل پلی پلیمر تاثیر آزمایشگاهی بررسی"1931کرامتی  مجید و  عباسی نادر،  موحدان محمد .09

ابع طبیعی مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک دانشگاه علوم کشاورز ومن "ی مختلف در برابر ماسه ها خاک بادی

 31-11صفحات  1، شماره 21، جلد گرگان 

مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن  " 1931، ع. رئیسی .  عباسی نادرصادقیان، م، پرورش، ع ،  .00

 1شماره  19مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد  "گوگردی 

مجله  "اشباع در پتانسیل واگرایی خاکهای رسی بررسی نقش آنیون های موجود در عصارۀ  "1931، عباسی، نادر .01

  9شماره  12جلد  ،تحقیقات مهندسی کشاورزی

 کنترل بر استات وینیل پلی پلیمر تاثیر آزمایشگاهی بررسی"1931کرامتی  مجید و  عباسی نادر،  موحدان محمد .06

 شهریور – مرداد ،9 شماره ، 21 جلد دانشگاه فردوسی مشهد    خاک و آب نشریه "ها خاک بادی فرسایش

ارزیابی میزان نشت از کانالهای آبیاری با پوشش بتنی در اقلیم سرد " 1931. محمد موحدان.عباسی، نادربهراملو، ر.،  .03

 31-31صفحات  1جلد  1نشریه آبیاری و زهکشی ایران شماره  ، "وتاثیر آن ذخایر منابع آب

و آزمایشگاهی تغییرات ضریب تحکیم در خاکهای رسی نرم. ارزیابی تحلیلی  " 1933. رحیمی، ن فاخر،ع.عباسی، نادر .03

 63پژوهشی دانشگاه امیرکبیر، شماره  -نشریه علمی

 تعیین ضریب فشردگی خاکهای رسی نرم با استفاده از مشخصات فیزیکی آنها " 1936.ح،رحیمی و فاخر،ع.عباسی، نادر .03

 اول جلد چهاردهم شماره  .علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگانمجله "

،  "ه های آبیاری و زهکشی کبررسی مسائل فنی و بهره برداری از شب " 1936.بهراملو،ر ومامن پوش،ع.عباسی، نادر .11

 1936مجله زیتون. 

بررسی رفتار تحکیم پذیری خاکهای ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم  " 1930.رحیمی،ن وفاخر،ع.عباسی، نادر .11

 21 شماره،  6 جلدی.مجله تحقیقات مهندسی کشاورز"

. "پدیده واگرائی فیزیکی در خاکهای غیر چسبنده ومعیارهای ارزیابی آن " 1939.نادرعباسی،داورزنی ،ح .رحیمی ،ح. .12

 9، شماره 91مجله علوم کشاورزی ایران.جلد 
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. "وه( تخریب پوشش کانال ها در خاکهای ماسه ای)مطالعه موردی شبکه ابیاری سا " 1931.وعباسی،نادررحیمی ،ح  .19

 0، شماره 99مجله علوم کشاورزی ایران.جلد 

. مجله فنی ومهندسی "بررسی مشخصات فنی لوله های آزبست سیمانی" 1932.عباسی،نادررحیمی ،ح.عابدی،م و .10

 9دانشگاه شهید چمران اهواز. شماره 

. مجله "غیر باربر  نقش خاکستر پوسته برنج در ساخت قطعات ساختمانی سبک" 1932.وعباسی،نادررحیمی ،ح.بینا،ق  .11

 9فنی ومهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز. شماره 

مقایسه مقدار تورم آزاد خاکهای رسی متراکم شده با دو روش تراکم " 1933.عباسی،نادررحیمی ،ح.قبادیان،ر و .16

 1دانشگاه شهید چمران اهواز. شماره. مجله فنی ومهندسی "استاتیکی ودینامیکی 

. مجله علوم "استفاده از موزائیک خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری  " 1933.وعباسی،نادررحیمی ،ح  .13

 9، شماره 23کشاورزی ایران.جلد 

 6مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. شماره "خاک سیمان  مشخصات و کاربردهای" 1936. عباسی، نادررحیمی،ن و  .13

 

 ج( مقاالت ارائه شده در مجالت علمی و ترویجی

. کاهش تلفات نشت آب در استخرهای با پوشش ژئوممبران. مجله علمی و 1931، موسوی، ح.، عباسی ، ن.بهراملو، ر. -1

 رکشاورزیدمدیریت آب ، ترویجی

. مجله علمی بهره وری اب در بخش کشاورزی، چالش ها و چشم اندازها. 1931عباسی، ف. سهراب، ف. و عباسی، ن .  -2

 وسی مشهد. دانشگاه فردآب و توسعه پایدار و ترویجی 

 "کشور  یمخزن یساخت و توسعه سدها یشاخصها یابیارز "1931 عظیم شیردلی. محمد موحدان ، نادر عباسی و   -9

   1چشم انداز، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره مجله 

، نشریه علمی تخصصی و "ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف تعیین ضریب فشردگی خاکها". 1931 اسی ، نادربع -4

  2)سبب( شماره  سیمان بتن و بناآموزشی 

. بررسی مسائل فنی و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، مجله 1931بهراملو، مامن پوش.عباسی، نادر ،   -1

 زیتون 

 
 

 

 خارجیالف( مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها 

1. Abbasi, N., Nazifii, M.H., Azarneshan, S., Movahedan, M., 2012. Evaluation and 

modification of chemical approach for determination of dispersion potential of soils, 

International Soil Science Congress on Land degradation and Challenges in Sustainable 

Soil Management, May 15-17, Izmir, Turkey.  

2. Movahedan, M., Abbasi, N. and Keramati, M. 2012. Wind Erosion Control of Soils 

Using Polymeric Materials, International Soil Science Congress on Land degradation and 

Challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, Izmir, Turkey. 

 مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها داخلی و خارجی   
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3. Movahedan, M., Abbasi, N., Keramati, M. And Bahramloo, Reza.  2012. Effect of 

polymer application on temporal variation of dry aggregates stability, International Soil 

Science Congress on Land degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, 

May 15-17, Izmir, Turkey.  

4. Abbasi N. 2011. ‘Technical and Operational Problems of Modern Irrigation and Drainage 

Networks’ 1st National Agriculture Congress and Exposition in Memory of Ali Numan 

kirac with International participation, Turkey 27-30 April 

5. Abbasi N. 2008. ‘Agricultural Water Quality in Iran: status, challenges and opportunities’ 

Study Meeting on monitoring and management of agricultural water quality for green 

food production in the Asia-Pacific Region, 29Sep-3Oct, 2008, Taipei, Taiwan 

6. Abbasi N. , Rahimi, H. 2006. ‘Evaluation of Operational and Maintenance Problem of 

Modern Irrigation  Networks (A case study for Ghazvin Project)’ International 

Symposium on Water and Land Management for Sustainable Irrigated 

Agriculture  Adana-TURKEY 4 - 8 April, 2006 

7.  Rahimi H., Abbasi N., Davarzani H., 2003, Physical dispersive phenomenon and its 

evaluation criteria ,2003,2nd international conference on advances in soft soil engineering 

and technology,2-4 July, Putrajaya, Malaysia   

8. Rahimi,H. Abbasi N.  “Soil-cement tiles for lining of irrigation canals” ,1996 ,Morocco 

 

 داخلی یب( مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها

آب، همایش  ذخیره استخرهای در ژئوممبران پوشش کاربرد اقتصادی و فنی ارزیابی. 1931بهراملو، نادر عباسی و سیدان،  .1

 . همدان ، ایرانرون رفت از آنملی بحران کم اب و راههای ب

بهسازی خاک رسی واگرا با پالستیسیته زیاد با استفاده از آهک والیاف پلی ، عبدالوند ، نادر عباسی ومهدی سیاوش نیا  .2

 پروپیلن،  دانشگاه پلی تکنیک سنگاپور و دانشگاه آزاد

ا پالستیسیته زیاد با استفاده از خاکستر باگاس، بهسازی خاک رسی واگرا ب. 1931، این اوشیس یومهد یعبدالوند ، نادر عباس .9

 دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت بحران

تثبیت شده با آهک لیمری در شکل پذیری خاک های رسی بررسی تاثیر استفاده ازالیاف پ. 1931، عباسی و نادر پاکرو  .4

 کنفرانس ملی عمران و معماری

. استفاده از نانوذرات آهن تثبیت شده برای حذف یون مس از محلول های آبی، 1931سی، سالومه سپهری و  نادر عبا .1

 چهارمین همایش فناوری نانو در کشاورزی

خاک بررسی تاثیر مخلوط آهک پودرسنگ ضایعاتی بر خواص فیزیکی و مقاومتی . 1931، عباسی و سیاوش نیا -پاکرو  .1

 عمران چهارمین کنفرانس مهندسی رسی با خمیری باال،

. بررسی ترکیب و ضخامت مناسب مصالح الیه های خاکریزی در  1931نعمت زاده، س.، نادر عباسی , حمزه پور، میرزازاده  .1

بدنه کانال با رویکرد مدیریتی آن )مطالعه موردی: پروژه سربند طرح خداآفرین(. پنجمین همایش بین المللی مکانیک خاک 

 ، تهران، ایران 1931ماه آبان  21الی  21و ژئوتکنیک ایران. 

تحلیلی بر ویژگی های سدهای ساخته شده در ایران و مقایسه آن با جهان.  .1931تنهاپور، م.، بنی حبیب، م. و نادر عباسی. .3

های آبیاری و زهکشی. گروه مهندسی آبیاری و آبادانی. های ساخت تاسیسات آبی و شبکهششمین کنفرانس ملی تجربه

 صفحه.11. 1931مهر ماه  1و 1 دانشگاه تهران. کرج.
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کهریز همدان. . رابطه مقاومت فشاری و برخی پارامترهای دوام در پوشش بتنی کانال دینگله1931بهراملو، ر. و ن. عباسی.  .3

های آبیاری و زهکشی. گروه مهندسی آبیاری و آبادانی. های ساخت تاسیسات آبی و شبکهششمین کنفرانس ملی تجربه

 صفحه.11. 1931مهر ماه  1و 1کرج. دانشگاه تهران. 

. بررسی تاثیر پوشش ژئوممبران در کنترل تلفات نشت از استخرها)مطالعه موردی در همدان(. 1931بهراملو، ر. و ن. عباسی.  .11

های آبیاری و زهکشی. گروه مهندسی آبیاری و آبادانی. های ساخت تاسیسات آبی و شبکهششمین کنفرانس ملی تجربه

 صفحه. 11. 1931مهر ماه  1و 1ان. کرج. دانشگاه تهر

برداری در استان همدان. ششمین . بررسی مسائل تعدادی از بندهای انحرافی در دست بهره1931بهراملو، ر. و ن. عباسی.  .11

های آبیاری و زهکشی. گروه مهندسی آبیاری و آبادانی. دانشگاه های ساخت تاسیسات آبی و شبکهکنفرانس ملی تجربه

 صفحه. 3. 1931مهر ماه  1و 1کرج. تهران. 

. ارزیابی تاثیر عوامل محیطی بر میزان انحالل پذیری خاک های 1931, خسرو جردی و صدقی، افشاریان، ع. , نادر عباسی .12

 ، تهران ، ایران 31شهریور ماه  13گچی، سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی، 

، همایش  وری تحلیلی بر راندمان های ابیاری ، حجم آب مصرفی و بهره .1934، اسیعبنادر و  ، ف.سهراب ف.عباسی، .19

 . تهران ، ایرانبررسی میزان مصرف اب و تحصیص آب در بخش کشاورزی

. دوم کنفرانس ملی عمران و محیط زیست. تاثیر نانو رس بر پتانسیل واگرایی خاکهای رسی. 1934.، آ.، و نادر عباسی فرجاد .14

 زوین ایرانق 34خرداد 

؛ کنفرانس بین المللی عمران و معماری .بررسی تأثیر نانورس بر پتانسیل واگرایی خاک رسی .1934.، آ.، و نادر عباسی فرجاد .11

 مرداد تبریز ، ایران 3و  1

همایش ملی بحران کم  .هسازی و مدیریت قنوات راهکاری برای مدیریت بحران آبب .1934. بهراملو، ر.، و نادر عباسی  .11

 شهریورماه، همدان ایران  23و  21, بیآ

, همایش ملی بحران کم آبی .اصالح بستر کانالهای ابیاری برای جلوگیری از تلفات آب .1934بهراملو، ر.، و نادر عباسی .  .11

 شهریورماه، همدان ایران  23و  21

ال آب در شبکه های آبیاری. دومین همایش . ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از لوله برای انتق1939زارعی، ع،.  نادر عباسی،  .13

 ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج، ایران

. ارزیابی اثر افزودن مواد پلیمری به خاک بر پایداری خاکدانه های  تر. دومین 1939عباسی، ن،. فواد تاجیک و  زهرا غفاری،  .13

 همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج، ایران

های آبیاری سطحی. از رابطه مدیریت و راندمان آبیاری در روش یلیتحل. 1939ادر عباسی، عباسی، ف،. فرحناز سهراب و ن .21

 های آبیاری و تحویل آب در ایران، کرج، ایرانهای توسعه روشنشست تخصصی نقد و بررسی سیاست

کم آبی همدان،  اندازها(، همایش منطقه ایها و چشموری آب کشاورزی )چالش. بهره1939، نادر عباسیعباسی، ف،.   .21

 ، همدان، ایران

اصالح و بهبود مقاومت فشاری خاک های رسی با استفاده از آهک. . 1939، عابدی، ج.، .نادر عباسینوروزیان،ک،  .22

 1939همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری، کانون ملی معماری ایران، تبریز، اردیبهشت ماه 

. خواص مکانیکی خاک سیمان آلوده به مواد هیدروکربنی، هشتمین کنگره ملی 1939،نادر عباسیخطیبی، م. رئیسی، ع.  .29

 . بابل، ایران1939اردیبهشت ماه  13و  11مهندسی عمران. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 
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بررسی تاثیر آرایش هندسی ژئوگریدها بر پایداری شیب های . 1939، سیاوش نیا، مهدی. نادر عباسیاشرف زاده، ک،  .24

 91و  91طبیعی دانشگاه تهران،  منابعورزی و ااولین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران، پردیس کش خاکی .

 . کرج، ایران1939اردیبهشت ماه 

بررسی تأثیر آهک و خاکستر لجن فاضالب بر مشخصات تراکمی . 1939،. نادر عباسینوروزیان،ک، عابدی، ج، و    .21

و  91مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران، پردیس کشورزی و ناطبع طبیعی دانشگاه تهران، . اولین کنگره های رسی.خاک

 . کرج، ایران1939اردیبهشت ماه  91

ارزیابی پارامترهای دوام پوشش بتنی سخت شده در کانال آبیاری خوشاب علیا . 1939. نادر عباسیبهراملو،ر.، بانژاد، ح.، و  .21

. اولین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران، پردیس کشورزی و ر همدان. ذوب د -در مقابل سیکلهای یخبندان

 . کرج، ایران1939اردیبهشت ماه  91و  91ناطبع طبیعی دانشگاه تهران، 

بررسی تأثیر فیلتر زیر پوشش بر پایداری شیب جانبی کانال های انتقال  .1939. ، سیاوش نیا، م.، ادر عباسینکللی زاده، م.،  .21

 91و  91لین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران، پردیس کشورزی و ناطبع طبیعی دانشگاه تهران، آب. او

 . کرج، ایران1939اردیبهشت ماه 

. بررسی مشخصات فنی و دوام بتن گوگردی در شرایط محیطی مختلف جهت کاربرد 1932، نادر عباسی، س و کابوسیان .23

 1932بهمن  11دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  های آبی و آبیاریدر سازه آبی  . اولین همایش ملی سازه

های آبیاری. اولین . کاربرد بتن گوگردی برای پوشش کانال1932پور، ،. جالل ابوالحسنی و آزاده مهدیعباسی، نادر .23

 های آبی و آبیاری، گرگان، ایرانهمایش ملی سازه

. تاثیر کاربرد ماده تثبیت کننده پلیمری بر کاهش فرسایش آبی 1932نادر عباسی، کرامتی طرقی، م،. محمد موحدیان و  .91

 های آبی و آبیاری، گرگان، ایران)ناشی از بارندگی(در انواع خاکها. اولین همایش ملی سازه

در دو . بررسی تاثیر نانورس بر منحنی مشخصه رطوبتی 1932، عباسی، ف. و  سهراب ، ف. نادر عباسیمهدی پور، آ.   .91

 . مشهد، ایران 1932بهمن  11وری آب، خاک لوم رسی و لوم شنی. اولین همایش ملی آبیاری و بهره

. بررسی کاربرد زئولیت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک. 1932، عباسی، ف. و مهدی پور، آ . نادر عباسیسهراب ، ف.   .92

 یران . مشهد، ا1932بهمن  11وری آب، اولین همایش ملی آبیاری و بهره

ارزیابی تاثیر ذرات نانو رس بر ویژگیهای خاک ورزی خاکها.  .1932، یونسی، محمد. عباسی، نادر، ه. شریف نسب .99

 مشهد ، ایران ،بهمن ماه  11-3 ،یوسیستم( و مکانیزاسیون ایران)ب هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی

آرایش بهینه میخ گذاری در پایدارسازی گودها. کنفرانس بین المللی  ، سیاوش نیا، تعیینعباسی، نادر، م. ، عالقه بندان .94

 ، تبریز،  ایران ذرماهآ 91- 23عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، 

. تاثیر  میزان شوری اصل از کلرید سدیم بر رفتار تورمی خاک. همایش ملی 1932و مطلبی، ا.  ، ش.رضاییادر، اسی ، نعب .91

 آبان ماه، قشم ، ایران 91- 23وم کشاورزیپدافند غیرعامل در عل

. بررسی کاربرد ژئوممبران و بتن آسفالتی برای پوشش مخازن بزرگ 1932، بابازاده و موحدان. یباسعنادر ، ک. صفری .91

 مهر ماه ،  اردبیل ، ایران 91، رانیا کیژئوتکن یاولین کنفرانس ملی مهندسآب، . 

. بررسی پارامترهای موثر در تحلیل نشت سد خاکی همگن و پایداری آن . 1932 .یباسعنادر بهروزی نیا، ث.،احمدی، ح.   .91

 مهر ماه ،  اردبیل ، ایران 91، رانیا کیژئوتکن یاولین کنفرانس ملی مهندس

. ارزیابی شبکه کانال های درجه سه )کانالت ها(احداث شده درمنطقه مغان. 1932، مسعودیان، م.نادر عباسی، ک.، اخوان .93

 شهریورماه، کرمان، ایران 1الی 1همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر،  دوازدهمین
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. ارزیابی دوام بتن گوگردی برای کاربرد به عنوان پوشش کانالهای آبیاری. 1932، کابوسیان، س.نادر عباسی ،م.صادقیان .93

 شهریورماه، کرمان، ایران  1الی 1دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 

 کنترل نشت یرای بژئوممبران و خاک رسارزیابی و مقایسه پوششهای . 1932، بابازاده و موحدان. یباسعر نادصفری، ک.  .41

 شهریورماه، کرمان، ایران 1الی 1. دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، از مخازن

 – یآب کشاورز یدر استخرهاپوشش ژئوممبران  یاجرا یابی. استفاده از آزمون نشت در ارز1931ن.  ،یموحدان، م. عباس .41

 خرداد. کرج. 24 ،یو زهکش یاریآب یهاشبکه یکیمسائل ژئوتکن یمل ناریسم نیمنطقه کرج، سوم موردی مطالعه

 یکیمسائل ژئوتکن یمل ناریسم نی، سومبرخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن خود تراکم. 1931.  ادرن ،یعباسم.  بهراملو   .42

 .خرداد. کرج 24 ،یو زهکش یاریآب یهاشبکه

ای با هسته بتن آسفالتی مطالعه تحلیل استاتیکی سدهای سنگریزه. 1931. ادرن ،یعباس ، داودی م. ه. و مطلق، ا. سلطانی   .49

 .خرداد. کرج 24 ،یو زهکش یاریآب یهاشبکه یکیمسائل ژئوتکن یمل ناریسم نیسومموردی سد میجران، 

نهمین  "غلظت و نوع امالح آب منفذی بر ضرایب تحکیم خا ک های ریزدانه  تاثیر  "1931 .عباسی ، نادراویسی ها، م.   .44

 اردیبهشت ماه  21الی  13کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان ، 

 یمل شی. هماارزیابی تاثیر کلرید سدیم بر چسبندگی و زاویه اصطکاک خاکهای رسی . 1931. عباسی، نادرشهسواری ، ا.  .41

 اسفند، چالوس. 9-4 ،یراه، معمار سازه،

اثر سیکل های انجماد و ذوب بر مقاومت فشاری و مدول االستیک . 1931و سیاوش نیا، م. عباسی، نادرگلچین فر، ن.،    .41

 اسفند، چالوس. 9-4 ،یسازه، راه، معمار یمل شیهما خاکهای رسی تثبیت شده با آهک. 

کنفرانس ملی عمران و  سولفات سدیم بر مقاومت برشی خاکهای ریزدانه.  تاثیر نمک. 1931. عباسی، نادرشهسواری ، ا.  .41

 .زیبا کنار، بهمن 21 ،توسعه

 21 ،کنفرانس ملی عمران و توسعه خاکهای ریزدانه.  بر تورم  شوری تاثیر . 1931و پذیرا، ا.، . عباسی، نادرسرکاری، م.   .43

 .زیبا کنار، بهمن

 تاثیر نمک سولفات سدیم بر مقاومت برشی خاکهای ریزدانه. . 1931نیا، م. و سیاوش  عباسی، نادرگلچین فر، ن.،   .43

 .زیبا کنار، بهمن 21 ،کنفرانس ملی عمران و توسعه

کنفرانس ملی  ،برای بهبود ظرفیت باربری خاکهای ماسه سیلتی پوزالن و آهکاستفاده از . 1931. عباسی، نادرمهدیه، م.،   .11

 .ارزیبا کن، بهمن 21عمران و توسعه ،

 مالت و بتن اختالط طرح و بهینه بندی دانه تعیین  " 1931، نادر، عباسی و بهرامی، ن. صادقیان، م، پرورش، ع. رئیسی، ع.  .11

 گیالن شرب، آب ذخیره مخازن ناتراوا های بتن المللی بین کنفرانس اولین " گوگردی

پلیمری به منظور کاهش نشت از مخازن ن را مسائل اجرای پوشش ژئوممببررسی  " .1931 عباسی، نادرموحدان ، م.،   .12

 زنجان-اردیبهشت ماه  23الی  23 ،ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایرانکنفرانس  دومین  "ذخیره آب بتنی

رویکرد استراتژیک در تدوین پژوهش های کاربردی منابع آب ایران در شبکه های  ". 1931و م. موحدان ، م.  عباسی، نادر .19

 زنجان-اردیبهشت ماه  23الی  23،دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران  "کشی کشورآبیاری و زه

ارزیابی مدیریت راهبردی سد و شبکه های آبیاری و زهکشی :سومین همایش ملی  " 1933، عباسی نادرموحدان ، م و  .14

 1933اسفند  12الی  11مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، 

چهارمین کنفرانس بین  " ارزیابی ارزیابی روشهای تجربی تعیین ضریب فشردگی خاکهای ریزدانه  " 1933،  عباسی نادر .11

 آبان ،  تهران  12-11 ،المللی مهنـدسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
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سمینار ملی مسائل دومین  " ارزیابی روش شیمیائی شرارد در تعیین پتانسیل واگرائی خاک " 1933، عباسی نادرنظیفی ، م و  .11

 کرج  خرداد، 29 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی های آبیاری و زهکشی، ژئوتکنیکی شبکه

امکانسنجی استفاده از کامپوزیتهای گوگردی جهت پوشش   " 1933، عباسی نادرو صادقیان، م، پرورش، ع. رئیسی، ع.   .11

های آبیاری و زهکشی،  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی نیکی شبکهدومین سمینار ملی مسائل ژئوتک "کانالهای آبیاری  

 خرداد ، کرج  29 ، کشاورزی

ارزیابی موردی میزان نشت آب از کانالهای آبیاری  و مخازن ذخیره آب   " 1933، عباسی نادرو مامن پوش ع. موحدان ، م  .13

بیاری و زهکشی،  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی های آدومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه "با پوشش ژئوسنتتیک 

 کرج  خرداد، 29 ، کشاورزی

اولین  " نگرشی بر چالشها و راهکارهای توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی در ایران " 1933، عباسی نادرموحدان ، م و   .13

، ب منطقه ای فارسشرکت آ «مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی رویکردهای نوین مشارکت مردمی در همایش ملی 

 شیراز ،بهمن 3الی  1ب، دانشکده مهندسی علوم آ

مسائل شبکه های آبیاری و زهکشی؛ راهبردهای اجرائی و  " 1931، بهراملو، ر و  موحدان م، کرامتی م.  عباسی نادر  .11

کده مهندسی علوم دانشگاه شهید چمران اهواز، دانش «دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی  " تحقیقاتی

 ، اهوازبهمن 11الی  3ب، آ

 شبکه های آبیاری و زهکشی بررسی وضعیت موجود و مسائل فرآروی  " 1931، بهراملو، ر و  موحدان م.  عباسی نادر  .11

ب، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آ «دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی  "ایران 

 ، اهوازبهمن 11 الی 3

بررسی روند توسعه و تخصیص اعتبار به شبکه های آبیاری و زهکشی در  " 1931، و  موحدان م.  عباسی نادربهراملو ر،    .12

دانشگاه شهید چمران اهواز، ، دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی،  "برنامه های توسعه ای کشور

 ، اهوازبهمن 11الی  3ب، دانشکده مهندسی علوم آ

مسائل فنی و بهره برداری از کانالهای کوچک ناشی از ضعف اجرا و مشارکت بهره  " 1931.عباسی،نادر بهراملو ر، و  .19

 دومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی، کرج "برداران 

و توزیع اب و علل افزایش ضریب زبری در ارزیابی بازده انتقال  " 1913،عباسی،نادر احتشامی م، علی کناری ش و  .14

  آبان ماه، تهران 21و21،  93دهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ، نشریه شماره  "کانالهای آبیاری قزوین

اولین کنفرانس پژوهشی منابع آب وخاک  "بررسی علل تخریب پوشش کانالهای آبیاری " 1931.عباسی،نادررحیمی ،ح و  .11

 بایجانغربی ،ارومیهاستان آذر

ین کنفرانس مسائل دوم"استفاده از موزائیک خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری  " 1911.عباسی،نادر رحیمی ،ح و  .11

 بهمن ماه 91-21.آب وخاک کشور.تهران

 

 

 1931مهندسی آب  پنجمین جشنوارهمسئول کمیته انتخاب پروژه های تحقیقاتی برتر   .1

 1931مهندسی و مدیریت آب و خاک کشور  دومین کنگرهعضو کمیته اجرایی  .2

  1931سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی خرداد  سومیندبیر علمی و اجرائی  .9

 1933  سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی  اردیبهشت ماه دومیندبیر علمی و اجرائی  .0

 مشارکت در برگزاری کنفرانس ها  
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 1933سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی  خرداد   اولین دبیر علمی و اجرائی .1

 1939عضو کمیته اجرایی نشست تخصصی نقد و بررسی سیاست های توسعه روش های آبیاری  .6

 1936کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی  دومینعضو کمیته اجرائی  .3

 1933کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی سومین میته اجرائی عضو ک .3

 1931کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی  چهارمینعضو کمیته اجرائی  .3

 1939مهندسی و مدیریت آب و خاک کشور  نخستین کنگرهعضو کمیته اجرایی  .11

 1933 -1936ره مهندسی آب ایران جشنوا دومین و سومینعضو کمیته اجرائی  .11

 -1933دبیر کمیته انتخاب مقاالت برتر چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی سومین جشنواره مهندسی آب ایران  .12

 -1936دبیر کمیته انتخاب مقاالت برتر چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی دومین جشنواره مهندسی آب ایران  .19

 -1930ت برتر چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی اولین جشنواره مهندسی آب ایران مسئول کمیته انتخاب مقاال .10

 

   1936رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی معاون وزیر و دریافت لوح تقدیر از  .1

 1930 یو آموزش کشاورز جیترو قات،یسازمان تحق سیو رئ ریاز معاون وز ریلوح تقد افتیدر .2

سخنرانی برای ارائه و رئیس موسسه تجهیز و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی مدیرکل دفتر دریافت لوح تقدیر از  .9

در  علمی در جلسه هم اندیشی مسئوالن و کارشناسان تحقیقات و اجرا  با عنوان مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری

 1931سال 

 اری سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشیبرای برگزرئیس موسسه  دریافت لوح تقدیر از  .0

 رئیس کنفرانس تجربه های ساخت شبکه های ابیاری و زهکشی برای همکاری در برگزاری کنفرانسدریافت لوح تقدیر از  .1

ی کنفرانس تجربه های ساخت شبکه های ابیاری و زهکشی و جشنواره مهندس کمیته علمی رئیسدریافت لوح تقدیر از  .6

 برای همکاری در برگزاری کنفرانس آب ایران

ارزیابی روش شیمیائی شرارد در تعیین پتانسیل واگرائی  "ارائه مقاله با عنوان  رئیس سمینار برای دریافت لوح تقدیر از .3

 ی شبکه های آبیاری و زهکشیژئوتکنیکسمینار ملی مسائل مقاله برتر در دومین "خاک

پوشش ژئوممبران  یاجرا یابیاستفاده از آزمون نشت در ارز "ینار برای ارائه مقاله با عنوان دریافت لوح تقدیر از رئیس سم .3

سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و  "منطقه کرج موردی مطالعه – یآب کشاورز یدر استخرها

 زهکشی

 

 تشویقات   


