
                                                        وزارت جهاد كشاورزي    

 ازمان تحقيقات و آموزش كشاورزيس

  

( C.V)فزم خالصِ سَابق 
 

 ( بروز شد 1395 خرداد ماه در تاريخ ) 

 

: هطخصبت اصلي  –الف 

 سنسيدح: ًبم                   فضلموسوي   :ًبم خبًَادگي 

 دصٍّطي اسشبدیبر: هزتبِ علوي  *   : عضَ ّيئت علوي ّستن   :عضَ ّيئت علوي ًيستن

 14: پبيِ

 (ٍ هسئَل بخصهحقق ) ّيأر علوي  :عٌَاى پست سبل   18   :سببقِ خذهت 

 (ضبّرٍد )  ٍ هٌبثع طجيعي سوٌبى مطبٍرزي، آهَزش هرمس سحقيقبر: هحل خذهت : ضوبرُ پست سبسهبًي

 

: ٍضعيت تحصيلي  –ة 

رضتِ تحصيلي سبل اخذ هذرك سبل ضزٍع ًبم داًطگبُ هذرك تحصيلي 

 آثيبري  1372 1367 فردٍسي هطْذمبرضٌبسي 

 آثيبري ٍ زّنطي 1376 1374 فردٍسي هطْذارضذ  مبرضٌبسي

 آثيبري ٍ زّنطي 1394 1390 فردٍسي هطْذدمشري 

 

( : اس هطبغل گذضتِ ضزٍع كٌيذ)سبل گذضتِ  5هطبغل قبلي طي  –ج 

سبسهبى هحل خذهت سوت تب تبريخ اس تبريخ  رديف

ًبظر سيسشن ّبي آثيبري سحز فطبر در  1374 1372 1

ضْرسشبى ّبي سجسٍار، )اسشبى خراسبى 

 ًيطبثَر، ثجٌَرد

 

 



 هقبلِ علوي چبپ ضذُ در ًطزيبت  –د 



ردیف

 

نام نويسنده 

 (گان)

تاريخ عنوان نشريه عنوان مقاله 

 
 
ماره ش

نشريه 

سيذحسي  1

 فضل هَسَي
اثرار من آثيبري در هراحل هخشلف رضذ ثر عولنرد 

 ٍ ميفيز ارقبم گَجِ فرًگي

 

هجلِ علوي ٍ دصٍّطي سحقيقبر 

 هٌْذسي مطبٍرزي
بْبر 

1384 

22 

سيذحسي  2

 فضل هَسَي
ثر  ّبي هخشلف رطَثشي ٍ مَد ًيشرٍشى اثر رشرین

 زهيٌي  ّبي سيت عولنرد ٍ غلظز ًيشرار غذُ

 

 

هجلِ علوي ٍ دصٍّطي 

هَسسِ آة ٍ . ّبي خبك دصٍّص

 خبك

 

 

 2ضوبرُ  1387

 22جلذ 

سيذحسي  3

 فضل هَسَي
ّبي زیرزهيٌي ثب اسشفبدُ از دبراهشر سعييي ملر آة

ثِ ( هطبلعِ هَرد دضز هطْذ)ّذایز النشریني 

 ّبي زهيي آهبرمول رٍش

هجلِ علوي پژٍّطي 

 هزٍدضتداًطگبُ آساد 

1390 3 

سيذحسي  4

 فضل هَسَي
Application of Geostatistical Methods 

for determining nitrate concentrations 

in Groundwater (case study of 

Mashhad plain, Iran) 

 

International Journal of 
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سيذحسي هَسَي  5

اهيي عليسادُ،  ،ضلف

حسيي اًصبري، 

درٍیس رضَاًي 

    هقذم

اثر هقبدیر آة آثيبري ٍ مَد دشبسين ثر رضذ ریطِ ٍ 

 اًذام ّبي َّایي ارقبم سَرگَم علَفِ اي

 

هجلو آبياري ً زىكشي 
 ايراى

 
زهستاى 

1393 

سال 
ىشتن، 
 4شواره 

سيذحسي هَسَي  6

 فضل
اثر من آثيبري سٌظين ضذُ ٍ مَد دشبسين ثر دیٌبهيل 

ریطِ، عولنرد هحصَل ٍ اجسا آى در ارقبم هخشلف 

 سَرگَم علَفِ اي

پژًىش آب در هجلو 
 کشاًرزی 

، 30دًره  1395
شواره 

 بيار ، 1
1395، 

سيذحسي هَسَي  7

 فضل
آة آثيبري ٍ مَد دشبسين ثر عولنرد سَرگَم اثر 

رقن )مَد  -آة  –اي ثب ّذف سعييي سبثع سَليذ علَفِ

 (دگبُ

 

ً هيندسی علٌم هجلو 
آب دانشگاه شييد 

 چوراى اىٌاز 

، 39دًره  1395
1395 

 

 

 

 

 



ّبي علوي   ضزكت در ّوبيص –ُ 
 

رديف 
ًَيسٌذُ ًبم  عٌَاى هقبلِ  عٌَاى ّوبيص 

هحل تبريخ  ( گبى)
ارائِ ارائِ ضذُ  تطكيل  

ًطذُ 

1 
ًْويي ّوبیص مويشِ هلي 

 آثيبري ٍ زّنطي ایراى

ّب  چنبى سبثير دٍر آثيبري ٍ سعذاد قطرُ

اي ثر عولنرد ٍ  در رٍش آثيبري قطرُ

 ميفيز ٌّذٍاًِ

سيذحسي 

 فضل هَسَي

دٌجن ٍ ضطن 

 1377اسفٌذ هبُ 
  ارائِ ضفبّي سْراى

2 

یبزدّويي ّوبیص مويشِ 

هلي آثيبري ٍ زّنطي 

 ایراى

اثر هقبدیر هخشلف آة ٍ مَد ازر ثر 

 زهيٌي خصَصيبر موي ميفي سيت

سيذحسي 

 فضل هَسَي

چْبرم دي  سَم ٍ

 1382هبُ 
  ارائِ ضفبّي سْراى

3 

سَهيي ّوبیص هلي 

مبرثرد هَاد ي  سَسعِ

ي  ثيَلَشیل ٍ اسشفبدُ

ثْيٌِ از مَد ٍ سن در 

 مطبٍرزي

سعييي حذٍد ثْيٌِ هصرف آة ٍ مَد 

ازر ثِ هٌظَر مبّص سجوع ًيشرار در 

 زهيٌي سيت

سيذحسي 

 فضل هَسَي

سَم اسفٌذ 

1382 
  ارائِ ضفبّي مرج

 ّوبیص آة ًيطبثَر 4
فطبر ثب  ّبي آثيبري سحز مبرثرد سيسشن

 كاز آة ٍ خب ّذف اسشفبدُ ثْيٌِ

سيذحسي 

فضل هَسَي  
1377خرداد    ارائِ دَسشر ًيطبثَر 

5 

سويٌبر علوي  طرح هلي 

فطبر ٍ  آثيبري  سحز

سَسعِ دبیذار 

اثر آة ٍ مَد ازر ثر عولنرد ٍ 

فرًگي در          گَجِ  يفيك اريخصَظ

 اي رٍش آثيبري قطرُ

سيذحسي 

فضل هَسَي  
1386اسفٌذ    سخٌراًي مرج 

6 
دٌجويي مٌگرُ ثبغجبًي 

 ایراى

ًقص آة ٍمَد ازر ثر سجوع ًيشرار در 

 زهيٌي سيتّبي  غذُ

سيذحسي 

فضل هَسَي  
  دَسشر ضيراز 1386

7 

 

سَهيي ّوبیص هلي 

ّبي آثيبري  هذیریز ضجنِ

 ٍ زّنطي

اثر مَد آثيبري ثر عولنرد ٍ مبرایي 

هصرف آة در هحصَالر سجسي ٍ 

اي صيفي در رٍش آثيبري قطرُ  

سيذحسي 

فضل هَسَي  

اسفٌذ   

1389 
  دَسشر اَّاز

8 

چْبرهيي سويٌبر هلي 

ّبي دبیذار سيسشنسَسعِ 

 آثيبري سحز فطبر

دٌِْ ثٌذي اراضي قبثل سَسعِ آثيبري 

سحز فطبر اسشبى سوٌبى ثِ مول 

رٍضْبي زهيي آهبر ثر اسبض ميفيز 

( دضز هغبى:هطبلعِ هَردي)آة  

 

سيذحسي 

فضل هَسَي  
  دَسشر مرج 1391

 

 كتبة تأليف يب تذٍيي ضذُ  –ٍ 

رديف 
سبل ًطز ( گبى)ًَيسٌذُ تعذاد صفحِ  عٌَاى كتبة

1 
    

 
    

 

كتبة تزجوِ ضذُ   –س 

سبل ًطز تعذاد صفحِ عٌَاى رديف 

1    

2    



 …اختزاع ٍ اكتطبف، هعزفي ارقبم، ضٌبسبيي گًَِ ّبي جذيذ ٍ  –ح 

 

 

: جبيشُ علوي  –ط 

سبسهبى اعطبء كٌٌذُ عٌَاى جبيشُ ضزح 
1 

اي ثر عولنرد ٍ  ّب در رٍش آثيبري قطرُ چنبى قطرُسبثير دٍر آثيبري ٍ سعذاد " انتخاب مقاله

بِ عٌَاى دٍهيي هقبلِ بزتز  ًْويي ّوبيص هلي آبيبري ٍ سّكطي  "ميفيز ٌّذٍاًِ

 ايزاى

 از طرف معاون وزير نيروجايزه ويژه همايش  و لوح تقدير -

 

 ٍسارت ًيزٍ

2 
 

 

 

:   (راٌّوبيي ٍ هطبٍرُ )پبيبى ًبهِ  –ك 

سوت در پبيبى ًبهِ سبل دفبع هقطع داًطجَ ًبم عٌَاى  رديف

1 
اي  ّبي آثيبري قطرُ ارزیبثي سيسشن

 در اسشبى سوٌبى

 هطبٍر 1386 مبرضٌبسي هصطفي ضبمر

 

 

( : ٍاحذ در تزم در دٍ سبل گذضتِ 3حذاكثز )تذريس  –ل 

رد

يف 

سبل تذريس هحل تذريس تعذاد ٍاحذ عٌَاى درس 

 1382 آهَزش مطبٍرزي ثسطبمهرمس  3 ّبي آثيبري اصَل ٍ رٍش 1

  1383  داًطگبُ صٌعشي ضبّرٍد 3 ّبي آثيبري طراحي سيسشن  2

 1383  داًطگبُ صٌعشي ضبّرٍد 3 زّنطي مبرثردي 3

 1384 داًطگبُ صٌعشي ضبّرٍد 3 ّبي آثيبري طراحي سيسشن 4

 1388 داًطگبُ صٌعشي ضبّرٍد 3 فطبر سحز ّبي آثيبري طراحي سيسشن 5

(: سِ هبُ بِ ببال)طي دٍرُ آهَسضي  –م 

رديف 
هحل بزگشاري هذت بِ سبعت تب تبريخ اس تبريخ عٌَاى دٍرُ 

      

 

: تطَيق ٍ تقذيز –ى 

رديف 
سبل عٌَاى تقذيز كٌٌذُ 

1   

   

 



 

: اّن طزحْبي در دست اجزاء ٍ خبتوِ يبفتِ  -

ف یرد

 
عٌَاى 

 
سوت در 

طزح 

 
سبل 

ضزٍع 

 
سبل 

خبتوِ 

 
هحل اجزا 

 
تبريخ ارائِ 

گشارش 
ًْبيي 

1 

 قطرُ اي ـ ثبثلر ـ) آثيبري   ّبي قبیسِ رٍشم

ٍ در صذ آة هَرد ًيبز ثر عولنرد ٍ (  جز هينرٍ 

 (رقن ًصيري) ميفيز زردآلَ 

 

 1383 1379 هجري

هرمس سحقيقبر 

 مطبٍرزي

سوٌبى 

 ( ّرٍدضب)

1384 

2 

هخشلف آة ٍ مَد ازر ثر خصَصيبر  هقبدیر سبثير

 اي در رٍش آثيبري قطرُزهيٌي  سيت موي ٍ ميفي

 سيخ -سي 

هجري 

 هسئَل
1381 1384 " 1385 

3 
ثررسي اثر سطَح هخشلف آة ٍ مَد ازر ثر ثيوبري 

 ّبي قبرچي، مويز ٍ ميفيز سيت زهيٌي 

هجري 

 هسئَل
1379 1381 " 1381 

4 
اثرار من آثيبري در هراحل هخشلف رضذ ثر عولنرد 

 ٍ ميفيز ارقبم گَجِ فرًگي

هجري 

 هسئَل
1379 1381 " 1381 

5 

 

سبثير سطَح هخشلف آة ٍ مَد ازر ثر خصَصيبر 

 اي موي ٍ ميفي گَجِ فرًگي در رٍش آثيبري قطرُ

هجري 

 هسئَل
1381 1383 " 1383 

6 

سعييي هيساى اثر ثخطي سجْيس ٍ ًَسبزي اراضي ٍ 

اسشفبدُ از لَلِ ّبي ّيذرٍفلَم ثر راًذهبى ٍ مبرایي 

 اسشبى سوٌبىهصرف آة در 

 

 1390 " 1390 1388 هجري 

7 
ّبي شئَسٌششيل اجرا  ارزیبثي فٌي ٍ اقشصبدي دَضص

 ّب ٍ هخبزى آة ضذُ در مبًبل
 1392 سراسر استان 1391 1389 هجري

8 

اثر آة ٍ مَد دشبسين ثر عولنرد موي ٍ ميفي ٍ 

اي ي ارقبم هخشلف سَرگَم علَفِخصَصيبر ریطِ

 سيخ اي در سيسشن آثيبري قطرُ

 1394 سراسر استان 1394 1392 هجري

 

 :  :فعبليتْبي تزٍيجي اًجبم ضذُ

 (.ّوراُ ثب مطبٍرز ) اسشبى سوٌبى  سبزهبى مطبٍرزي سرٍیجي در هجلة سرٍیجي هقبلِ عٌَاى دٌجچبح  -1 

 مبرضٌبسبىفطبر  ثراي  ّبي آثيبري سحز ّبي آهَزضي سيسشنُ رٍّونبري ثب هرمس آهَزش مطبٍرزي ثسطبم د  -2 

 ّونبري در ثرگساري رٍز هسرعِ   -3 



 مبرثرد ّيذرٍفلَم در آثيبري سطحي -4 

  خطنسبلي ٍ راّنبرّبي هقبثلِ ثب آى -5

ّبي آثي   آثيبري گٌذم ٍ سٌصّبي  رٍش -6

 ايدر آثيبري قطرُ ًقص آة ٍ مَد دشبسين ثر عولنرد سَرگَم -7

 ( 1389سبل  هرمس سرٍیج ٍ خذهبر مطبٍرزي هيبهي)  فطبر  ّبي آثيبري سحز مبرگبُ آهَزضي سيسشن -8

 ( 1389سبل هرمس سرٍیج ٍ خذهبر مطبٍرزي هيبهي)  مبرگبُ آهَزضي هصرف ثْيٌِ آة در هحصَل چغٌذرقٌذ -9

 ( 1388سبل  هذیریز مطبٍرزي ضبّرٍد)  اي سيخ در زراعز آثيبري قطرُمبرگبُ آهَزضي  -10

 ( 1390سبل  هرمس سحقيقبر مطبٍرزي اسشبى سوٌبى) رزي مبرثرد زهيي آهبر در علَم مطبٍ -11

 ( هَسسِ سحقيقبر فٌي ٍ هٌْذسي مطبٍرزي) گبرگبُ سخصصي ثررسي مبرثرد شئَسٌششيل در آثيبري ٍ زّنطي -12

 ( هَسسِ سحقيقبر فٌي ٍ هٌْذسي مطبٍرزي)  گبرگبُ ثيي الوللي مطبٍرزي حفبظشي ٍ اثر آى ثر مبرایي هصرف آة -13

 سخٌراًي هذیریز ثحراى آة در ّوبیص ضبّرٍد -14

 سخٌراًي اّويز آة هجبزي -15

 

  :عضَيت در كويتِ ّبي فٌي ٍ علوي استبى -

 ضَراي سحقيقبر اسشبىعضَ  -1

  عضَ ضَراي دصٍّطي   -2

 عضَ مويسيَى سخصصي سحقيقبر فٌي ٍ هٌْذسي مطبٍرزي -3

 فطبر اسشبى سحز ّبي آثيبري  عضَ مويشِ ثررسي ٍ سصَیت طرح -4

 

 :اهَر اجزايي -

 :دٍرُ ّبي آهَسضي، تخصصي، تحقيقبتي ٍ هذيزيتي طي كزدُ -

 ّب آثيبري هينرٍ در گلخبًِ  -1

 اصَل گسارش ًَیسي -2

 98ٍیٌذٍز -3

                                                                                              آهبر مبرثردي هقذهبسي  -4

 دبیِ في آٍري اطالعبر ارسجبطبرهفبّين  -7

 راٌّوبي درسز ًَیسي -8

 اسشفبدُ از مبهذيَسر ٍ هذیریز فبیل ّب -10

 
 


