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 تحصيالت

  عبه   -فْؼتي ؽشيف ّؾگبٓداٍشاُ عّؾنذٓ اص دا ػَشاُ ٍسيظ صيغتىيغبّظ ف٘ق
1377-1375 

 ُ1386عبه  –دمتشاي ػَشاُ ٍسيظ صيغت اص داّؾنذٓ ٍسيظ صيغت داّؾگبٓ تٖشا 
 

1375-1377 
1386- 1381 

 
 

كليذي تخصصٍبي 

  (پبيؼ ميفي، ٍذىيْگ کيفي ٍْبثغ آة عغسي ٗ ٍخبصُ عذ) کيفيت ٍْبثغ آة 

  (آة، خبك ٗ ٕ٘ا) آى٘دگي ٍسيظ صيغت 

 ت٘عؼٔ ٍْبثغ آةٕبي ٗژٓ ثشات صيغت ٍسيغي پشاسصيبثي ا 

 ؽيشيِ عبصي آثٖبي ؽ٘س 

 اعتفبدٓ ٍدذد اص پغبثٖب ٗ آثٖبي ّبٍتؼبسف 

 تقفئ آة ٗ فبضالة 

 
 

: مسئُليت ٌب

 

 

   ُ( دٗساُ عشثبصی) 1372تب  1374مبسؽْبط ٍسيظ صيغت ٍسيظ اعتبُ صّدب

   ُ1374تب 1375کبسؽْبط ٍغئ٘ه ٍسيظ صيغت اعتبُ صّدب 

 ٓ تب کُْ٘   1375ئيت ػيَي ٗصاست خٖبد مؾبٗسصي اص ػض٘ء

  
 
 

:  کبریسُابق 

 

  ،ثشسعي ٍؾنالت ثٖشٓ ثشداسي اص تقفئ خبّٔ ٕبي آة ؽٖش تٖشاُ، پشٗژٓ دٗسٓ مبسؽْبعي
1372 

  ٌثشسعي ّيتشيفينبعيُ٘ فبضالثٖبيي ثب غيظت آٍّ٘يبك ثبال دس عيغتRBC ٓپبيبُ ّبٍٔ دٗس ،
 1377مبسؽْبعي اسؽذ، 

 صاُ خزة، اّتقبه ٗ تدَغ مبدٍيً٘ دس ٍسق٘الت صساػي ٗ ؽجئ عبصي آُ دس يل ثشسعي ٍي
 (پبيبُ ّبٍٔ دمتشي)گّ٘ٔ ؽبخـ 

  79-1378، (ٍدشي ٍغئ٘ه)ثشسعي آى٘دگي ٕبي آثٖبي صيشصٍيْي آٍو ٗ ثبثو ثٔ ّيتشات 

  ثشسعي قبثييت ززف ّيتشات اص آة ثب عيغتٌ ثي٘ى٘ژيني Fluidized bed 1379 

 79-1378، (ٍدشي ٍغئ٘ه)رف ثي٘ى٘ژيني آى٘دگي ٕبي آثٖبي صيشصٍيْي ثشسعي سٗؽٖبي ذ 

  ثشسعي تغييشات مَي ٗ ميفي ٗ ٍيضاُ خ٘دپباليي فبضالة ّٖش فيشٗصآثبد ٗ ثشسعي قبثييت
 81-1380، (ٍدشي ٍغئ٘ه)اعتفبدٓ اص آُ دس مؾبٗسصي 

تب مُْ٘ 1375
 ػض٘ء ٕئيت ػيَي ٗصاست

اٗسصي مؼ
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  سي ٍح)ثشسعي ميفي آثٖبي عغسي اعتبُ خشاعبُ خٖت اعتفبدٓ دس آثيبسي تست فؾبس
 1380، (ٍغئ٘ه

  تذٗيِ دعت٘ساىؼَو ٗ سإَْبي ٍشث٘ط ثٔ فيضات عْگيِ دس اعتفبدٓ اص آثٖبي ّبٍتؼبسف دس
 1382کؾبٗسصي 

 1385ثشسعي تغييشات ميفي ٗ خ٘د پبالئي فبضالة ّٖش فيشٗصآثبد ثشاي اعتفبدٓ دس مؾبٗسصي 

 ٓکؾي تذٗيِ ثشّبٍٔ سإجشدي دس خق٘ؿ ٍغبئو ٍسيظ صيغتي ؽجکٔ ٕبي آثيبسي ٗ ص
 1387مؾ٘س

  ( ٍغبىؼٔ ٍ٘سدي ؽجنٔ ٍغبُ)اسصيبثي ميفي صٓ آثٖبي مؾبٗسصي خٖت اعتفبدٓ دس مؾبٗسصي
1392 

  ٌتقفئ پغبثٖبي ؽٖشي ثشاي ٍقبسف مؾبٗسصي ثب اعتفبدٓ اص خبفيت ف٘ت٘کبتبىيغتی فيي
 1393ٗ کبٍپ٘صيت ٕبی آُ دس ٍقيبط ّئَ فْؼتی  TiO2ٕبی ّبّ٘عبختبس 

 مبسفشٍب ؽشمت ٍذيشيت  –عي اعتفبدٓ اص پغبثٖب ٗ آثٖبي ثشگؾتي تذٗيِ ض٘اثظ صيغت ٍسي
( ٍدشي عشذ) 89عبه (-ٗصاست ّيشٗ)ٍنْبثغ آة 

  مبسفشٍب ؽشمت  –تذٗيِ ض٘اثظ صيغت ٍسيغي اعتفبدٓ اص ىدِ تقفئ خبّٔ ٕبي فبضالة
 (ٍدشي عشذ) 89عبه (-ٗصاست ّيشٗ)ٍذيشيت ٍْبثغ آة 

بيه المللي علمی َ  عضُيت در جُامع

 تيٌ ٗصاست کؾبٗسصی ( 1393عبه  دس) ػض٘ ؽ٘سايؼبىي آة مؾ٘س 

  تيٌ ٗصاست ( 1393عبه  دس)  ّيشٗػض٘ ؽ٘سايؼبىي َٕبْٕگي ٍؼبّٗت ٕبي ٗصاست خٖبد مؾبٗسصي ٗ ٗصاست
 کؾبٗسصی

  ٘عذٕبي ثضسگصيغت ٍسيغي مَيتٔ افيي ػض 

 عت مؾ٘سػض٘ اّدَِ اسصيبثبُ ٍسيظ صي   

 ػض٘ اّدَِ ٍتخققيِ ٍسيظ صيغت مؾ٘س 

 ٕيئت ػيَي ٍ٘عغٔ تسقيقبت فْي ٗ ٍْٖذعي مؾبٗسصيكع ٗ 

 ػض٘ مَيتٔ فْي ٍ٘عغٔ تسقيقبت فْي ٗ ٍْٖذعي ٗصاست مؾبٗسصي 

 ؽشيفداّؾگبٓ ػَشاُ  ياّؾنذٓ ٍْٖذطُ دػض٘ اّدَِ فبسؽ اىتسقيال 

 ٓتٖشاُ ػض٘ اّدَِ فبسؽ اىتسقيالُ داّؾنذٓ ٍسيظ صيغت داّؾگب 

   ٗػض٘ کَيتٔ ٗیژٓ دفتش فْی ٗصاست ّيش
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  طرحٍبي تحقيقبتي

  ،1372ثشسعي ٍؾنالت ثٖشٓ ثشداسي اص تقفئ خبّٔ ٕبي آة ؽٖش تٖشاُ، پشٗژٓ دٗسٓ مبسؽْبعي 

  ٌثشسعي ّيتشيفينبعيُ٘ فبضالثٖبيي ثب غيظت آٍّ٘يبك ثبال دس عيغتRBC ،پبيبُ ّبٍٔ دٗسٓ مبسؽْبعي اسؽذ ،
1377 

 پبيبُ ّبٍٔ )صاُ خزة، اّتقبه ٗ تدَغ مبدٍيً٘ دس ٍسق٘الت صساػي ٗ ؽجئ عبصي آُ دس يل گّ٘ٔ ؽبخـ ثشسعي ٍي
 (دمتشي

  79-1378، (ٍدشي ٍغئ٘ه)ثشسعي آى٘دگي ٕبي آثٖبي صيشصٍيْي آٍو ٗ ثبثو ثٔ ّيتشات 

  ثشسعي قبثييت ززف ّيتشات اص آة ثب عيغتٌ ثي٘ى٘ژيني Fluidized bed 1379 

 79-1378، (ٍدشي ٍغئ٘ه) آى٘دگي ٕبي آثٖبي صيشصٍيْي رف ثي٘ى٘ژينيثشسعي سٗؽٖبي ذ 

 دس  ٓاسصيبثي مَي ٗ ميفي عيغتٌ ٕبي تقفئ فبضالة دس عغر مؾ٘س ٗ ثشسعي قبثييت اعتفبدٓ اص پغبة زبفو
 80-1379،(ٍدشي ٍغئ٘ه) مؾبٗسصي

 آُ دس اعتفبدٓ اص قبثييت فبضالة ّٖش فيشٗصآثبد ٗ ثشسعي پباليي ثشسعي تغييشات مَي ٗ ميفي ٗ ٍيضاُ خ٘د
 81-1380، (ٍدشي ٍغئ٘ه) مؾبٗسصي

 1380، (ٍدشي ٍغئ٘ه) ثشسعي ميفي آثٖبي عغسي اعتبُ خشاعبُ خٖت اعتفبدٓ دس آثيبسي تست فؾبس 

 ٗ  1382 يّبٍتؼبسف دس کؾبٗسص يُ دس اعتفبدٓ اص آثٖبيٍشث٘ط ثٔ فيضات عْگدعت٘ساىؼَو ٗ سإَْبي  ُيتذ

 1385-1387، (ٍدشي ٍغئ٘ه)يِ دس خبك ٗ گيبٓ  ٍذىغبصي اّتقبه فيضات عْگ 

 1385ثشسعي تغييشات ميفي ٗ خ٘د پبالئي فبضالة ّٖش فيشٗصآثبد ثشاي اعتفبدٓ دس مؾبٗسصي 

 1387تذٗيِ ثشّبٍٔ سإجشدي دس خق٘ؿ ٍغبئو ٍسيظ صيغتي ؽجکٔ ٕبي آثيبسي ٗ صٕکؾي مؾ٘س 

  1388ثشسعي قبثييت تدَغ فيضات عْگيِ دس ٍسق٘الت عجشي ٗ فيفي 

  1392 (ٍغبىؼٔ ٍ٘سدي ؽجنٔ ٍغبُ)اسصيبثي ميفي صٓ آثٖبي مؾبٗسصي خٖت اعتفبدٓ دس مؾبٗسصي 

  تقفئ پغبثٖبي ؽٖشي ثشاي ٍقبسف مؾبٗسصي ثب اعتفبدٓ اص خبفيت ف٘ت٘کبتبىيغتی فييٌ ٕبی ّبّ٘عبختبسTiO2 
 .1393 ٗ کبٍپ٘صيت ٕبی آُ دس ٍقيبط ّئَ فْؼتی

 عشذ کالُ ٍيی داّؼ ٗ فْبٗسی ثبصیبفت پغبة ٕبی ؽٖشی، " دي عشذ مالُ تذٗيِ مْْذٓ ٗ ػض٘ء تيٌ سإجش
 ٍدشي داّؾگبٕٖبي تٖشاُ، فْؼتي اففٖبُ، اففٖبُ  ٗ مؾبٗسصي ٗ ٍْبثغ عجيؼي عبسي " فْؼتی ٗ کؾبٗسصی 

 ُعشذ کالُ ٍيی داّؼ ٗ فْبٗسی ؽيشيِ عبصي آثٖبي ؽ٘س ٗ آة دسيب ثشاي ٍقبسف مؾبٗسصي" ّبظش عشذ مال "
 اّؾگبٕٖبي مؾبٗسصي ٗ ٍْبثغ عجيؼي عبسي، فْؼتي ثبثو ٗ داّؾگبٓ يضدٍدشي د

  ٓثٔ خضس دسيبي ز٘ضٔ اص آة ؽيشيِ عبصي ٗ اّتقبه"  تبظش  ثخؼ ٍغبىؼبت  ميفيت آة ٗ اثشات صيغت ٍسيغي پشٗژ 
. ايشاُ ّيشٗي ٗ آة ٍْبثغ ت٘عؼٔ مبسفشٍب ؽشمت" ايشاُ ٍشمضي فالت

  
 
 

دَري ٌبي آمُزضي 

 سيغيّشً افضاس اد 
  ّشً افضاس ٕيذسٗط 
  ،1382عْدؼ اص سآ دٗس 
  زشمت فيضات عْگيِ ٗ اٍالذ دس خبك ٗ آة ٍذه عبصی 
  ٗ 1379، خضيشٓ ميؼ، ٍسيغيصيغت اعتقشاس عيغتٌ ٕبي عيغتَٖبي ٍذيشيت ميفيت 
  1378سفتبس عْدی آّٖب آى٘دگي آثٖبي صيشصٍيْي ٗ ٍذه عبصی 
 ٍذىغبصي ميفي ٍْبثغ آة عغسي ٗ ٍخبصُ عذٕب. 
  1381.فْي ٗ تسقيقبتي  اتٗيشايؼ فْي گضاسػدٗسٓ ثيِ اىَييي 
 ؽجئ عبصی کبٍپي٘تشی کيفيت آة  دس ٍخبصُ عذٕب ٗ دسیبچٔ ٕب 
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: مقبالت چبپ ضذي
 :مقبلً در مجالت علمی داخلی َ خبرجی بً ضرح ریل 15بيص از 

 ة دس مؾبٗسصي پبيذاس، ٍدئ اثشات صيغت ٍسيغي ٗ ثشّبٍٔ پبيؼ دس عشزٖبي تقفئ ٗ اعتفبدٓ ٍدذد اص فبضال
 1379تسقيقبت فْي ٗ ٍْٖذعي مؾبٗسصي، تبثغتبُ 

  ٗ عشازي ٗ اخشاي عشزٖبي خبٍغ تقفئ ٗ اعتفبدٓ ٍدذد اص فبضالة دس مؾبٗسصي پبيذاس، ٍدئ تسقيقبت فْي
 1378ٍْٖذعي مؾبٗسصي، صٍغتبُ 

 دٗاس  ٕبيكيظدثي٘  صاعتفبدٓ ا(RBC) ٍّ٘يبك ثبال دس عيغتٌ دس تقفئ فبضالثٖبيي ثب غيظت آRBC  خٖت
 1378اعتفبدٓ دس مؾبٗسصي، ٍدئ تسقيقبت فْي ٗ ٍْٖذعي مؾبٗسصي، پبئيض 

  ،آثيبسي قغشٓ اي ثب پغبة ثشمٔ ٕبي تثجيت فبضالة ٗ زو ٍغئئ گشفتگي قغشٓ چنبّٖب، ٍدئ آة ٗ فبضالة
 80تبثغتبُ 

 ت ّباثش ّ٘عبpH  دٍب دس ػَينشد عيغتٌ ٕبي ٗRBC ٍدئ آة ٗ فبضالة، ضالة ثب غيظت آٍّ٘يبك ثبالدس تقفئ فب ،
1381 

  ،ثشسعي تغييشات مَي ٗ ميفي فبضالة ّٖش فيشٗص آثبد دس ع٘ه ٍغيش، ٍدئ تسقيقبت فْي ٗ ٍْٖذعي مؾبٗسصي
 .1382پبئيض 

 پزيشػ ثشاي چبپ دس ثٖبس . ٍدئ آة ٗ فبضالة . ثشسعي خزة ٗ تدَغ کبدٍيً٘ دس اّذاً ٍختيف ٍسق٘الت غذٓ اي
1388. 

  ثشسعي اثشEDTA   دس آة آثيبسي ثش ٍيضاُ خزة کبدٍيً٘ اص ٍسيظ سيؾٔ ٗ تدَغ آُ دس اّذاً ٍختيف گّ٘ٔ ٕبي
 .1387اخز پزيشػ ثشاي چبپ دس صٍغتبُ . ساُيتسقيقبت ٍْبثغ آة ا. ٍدئ. خبىيضي سايح دس مؾ٘س

 ٍدئ . ٗالت خبىيضي سايح دس ايشاُثشسعي ٍقذاس خزة کبدٍيً٘ اص ٍسيظ سيؾٔ ٗ تدَغ آُ دس اّذاٍٖبي ٍختيف ٍسـ
 .1387اخز پزيشػ ثشاي چبپ دس پبئيض. تسقيقبت فْي ٗ ٍْٖذعي کؾبٗسصي

 Yargholi, B., A.A. Azimi, A. Bagvand, A.M. Liaghat and G.A. Fardi, 2008. Investigation of Cadmium 
Absorption and Accumulation in different parts of some Vegetables. American-Euras. J. Agric. And 
Environ. Sci., 3: 157-164.(ISI). 

 Bahman Yargholi, Sona Azarneshan . Long-term effects of pesticides and chemical fertilizers usage on 
some soil properties and accumulation of heavy metals in the soil (case study of Moghan plain’s (Iran) 
irrigation and drainage network). International Journal of Agriculture and Crop Sciences.2014. (ISI) 

  
 

: سميىبرٌب َ كىفراوسٍبكبرگبٌٍب، مقبالت ارائً ضذي در 
: مقبلً در سميىبرٌبی داخلی َ خبرجی بً ضرح ریل 20بيص از 

 

 ُ يتشيفينبعيُ٘ فبضالثٖبيي ثب غيضت آٍّ٘يل ثبال دس عيغتٌ تأثيش دٍب ٗ ثبس ٕيذسٗىيني دسRBC گشدَٕبيي ،
 .1379عبىيبّٔ ثٖذاؽت ٍسيظ مؾ٘سي دس مشٍبُ، 

  گشدَٕبئي عبالّٔ اػضبء ٕيئت . اثشات ع٘ء ميفي ّبؽي اص فؼبىيتٖبي مؾبٗسصي ثش ٍْبثغ آة اص ديذگبٓ خٖبّي
 .1380ػيَي عبصٍبُ تسقيقبت ٗ آٍ٘صػ ٗ تشٗيح مؾبٗسصي،

 1385سٗ صٍغتبُ يعت ٗصاست ُيط صيآُ ، کبسگبٓ عذ ٗ ٍر يفيت کيسيخبس ٗ ٍذيعذ ؽٖش ة يفيّگ کيٍذه 

 ئت يعبالّٔ اػضبء ٓ يآُ ، گشدَٕبئ يطيعت ٍريٗ اثشات ص  يٓ ؽذٓ دس کؾبٗسصيتقف ياعتفبدٓ اص پغبثٖب
   عبصٍبُ تسقيقبت ٗ آٍ٘صػ ٗ تشٗيح مؾبٗسصي يػيٌ

 ٗدخبّٔ ٕبي صييکي ٗ دٗآة ، گبسگبٓ آٍ٘صػ ٍْبثغ آاليْذٓ خبک ٗ آة داّؾگبٓ تٖشاُ ٍْبثغ آاليْذٓ  ز٘ضٔ آثشيض س
 1385تبثغتبُ 
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  ٕفتٔ اّتقبه يبفتٔ ٕبي مؾبٗسصي، ٍ٘عغٔ . ٍسذٗديتٖبي ميفي ٍْبثغ آة ٗ ٍذيشيت آُ دس ٍقبسف مؾبٗسصي
 .1387تسقيقبت فْي ٗ ٍْٖذعي مؾبٗسصي، ثٖبس

 ٍيً٘ اص خبك آى٘دٓ ثٔ گّ٘ٔ ٕبي صساػي گْذً، مبٕ٘، رست ػي٘فٔ اي ٗ خيبسثشسعي ٍيضاُ اّتقبه فيض  عْگيِ مبد .
 .تٖشاُ. 1387خشداد . َٕبيؼ ٍذيشيت ٍقشف آة دس اعتبُ تٖشاُ

 َٕٔبيؼ . ثشسعي ٗضؼيت آى٘دگي ٍْبثغ آة عغسي تٖشاُ ٗ پْٖٔ ثْذي ميفي آُ اص عشؽبخٔ ٕب تب اّتٖبي ز٘ض
 .  تٖشاُ. 1387خشداد . ٍذيشيت ٍقشف آة دس اعتبُ تٖشاُ

 ٔدٍٗيِ َٕبيؼ مؾ٘سي ٍْٖذعي ػَشاُ . اي ثشسعي ٍيضاُ اّتقبه فيضات عْگيِ اص خبك آى٘دٓ ثٔ گّ٘ٔ ٕبي ػي٘ف
 .1386صٍغتبُ . داّؾنبٓ اففٖبُ. 

  ُدٍٗيِ َٕبيؼ ٍيي . ٍذه عبصي ٍيضاُ اّتقبه مبدٍيً٘ اص ٍسيظ سيؾٔ ثٔ گّ٘ٔ ٕبي عجضي سايح دس ايشا
 ، 1387اسٍْٖذعي ٍسيظ صيغت ، ثٔ

  ثشسعي اثش اتييِ دي آٍيِ تتشا اعتيل اعيذ(EDTA ) ٔثش ٍيضاُ اّتقبه فيضات عْگيِ ٍ٘خ٘د دس آة آثيبسي ث
 ،1387دٍٗيِ َٕبيؼ ٍيي ٍْٖذعي ٍسيظ صيغت ، ثٖبس. ٍسق٘الت صساػي مؾ٘س

 اسصيبثي آخشيِ سإَْبي ثٖذاؽتي . ثَِٖ يبسقيي ، ثبثل اثشاصيWHO عَيبس ثيِ . ة ٕبثشاي اعتفبدٓ ايَِ اص پغب
 .1388خشاعبُ، .اىَييی اعتفبدٓ اص پغبة دس کؾبٗسصی 

  ، ٕبي گْذً، اعفْبج، خيبس ٗ  ثشسعي خزة کبدٍيً٘ اص خبک آى٘دٓ ٗ تدَغ آُ دس اّذاً ٍختيف گّ٘ٔ ثَِٖ يبسقيي
 .1388خشاعبُ، .ٕ٘يح

اعتفبدٓ اص پغبة تقفئ خبّٔ فبضالة  عْدي ٗ اسائٔ ثشّبٍٔ اٍنبُ . ثَِٖ يبسقيي، اسدٗاُ آرسي  ٗ ٍقق٘د ػيي امجشي
 .1388،  ؽٖش اسدثيو

   ،ديذگبٕٖبي خذيذ صيغت ٍسيغي دس اعتفبدٓ ٍدذد اص فبضالة دس  ثَِٖ يبسقيي ، ٍٖذی ؽفيؼی فش
 .1389خشاعبُ  خشاعبُ،.مؾبٗسصي

   ، مؾبٗسصي ٕبي ام٘ى٘ژيني دس ٍذيشيت فبفالة ثب سٗينشد اعتفبدٓ ٍدذد دس ستجٔ ثْذي سيغل ثَِٖ يبسقيي ، 
 .1389خشاعبُ 

 دٍٗيِ . اسائٔ ٍتذٗى٘ژي اسصيبثي سيغل ثٖذاؽتي اعتفبدٓ اص پغبة دس مؾبٗسصي. ثَِٖ يبسقيي ، ثبثل اثشاصي
 .اففٖبُ. 1389. عَيْبس ثيِ اىَييی کؾبٗسصی پبیذاس

 ٕبي خبّگي  ٕبي زبمٌ ثش چشخٔ ت٘ىيذ، تقفئ ٗ اعتفبدٓ ٍدذد اص فبضالة ٕب ٗ ػذً قغؼيت چبىؼ. ثَِٖ يبسقيي

.  ٍبٓ ثَِٖ 7ٗ  6تٖشاُ، .  َٕبیؼ ٍيی ثبصیبفت آة. دس مؾبٗسصي

 ثشداسي اص ٍْبثغ آة غيشٍتؼبسف  مؾ٘س ثب اعتفبدٓ اص ثشّبٍٔ  تذٗيِ ثشّبٍٔ ثٖشٓ. ثَِٖ يبسقييSWOT  . َٕبیؼ ٍيی

.  ٍبٓ ثَِٖ 7ٗ  6تٖشاُ، .  ثبصیبفت آة

  7ٗ  6تٖشاُ، . دٓ اص تقفئ خبّٔ فبضالة ؽٖش قضٗيِ دس مؾبٗسصياسائٔ ثشّبٍٔ مبسثشدي ثشاي اعتفب. ثَِٖ يبسقيي 

.  ٍبٓ ثَِٖ

o Bahman Yargholi , Seied Morteza Rad, Fereidoon karampour. Simulating the effects of 
reduction in dam height on water quality of reservoir (A case study of Baghan Dam). 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON  Bali, Indonesia, June 1ST – 6TH , 2014.  

 
o Bahman Yargholi. Thermal and salinity Stratification Modeling of Dalaki Reservoir with 

the aim of agricultural use study. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON  Bali, Indonesia, 
June 1ST – 6TH , 2014.  
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مٍبرتٍبي كبمپيُتري 

 Word ،Excel ، Power Point ،MS Project, Access 
  MATLAB 
 Surface Water quality Software 
 Groundwater Water quality Software 
 AutoCAD  
 Arcview ، Edrisi ER Maper 6.1,  
 SPSS 
 SWC (Soil Water Characteristics)  
 HYDRUS-1D, HYDRUS-2D, HYDRUS-3D 
 ROSETTA, RETC 

 
 

: پبيبن وبمً ٌبي راٌىمب َ مطبَري

 ً اعتبد ٍؾبٗس 1384عبه . اتشيل عشيغ ٗ ٍبتشينظ ىئ٘پ٘ىذاسصيبثي صيغت ٍسيغي عذ قضه تپٔ ثب اعتفبدٓ اص .
 دفبع ؽذٓ. داّؾد٘ ٍشيٌ سثبّي..داّؾنذٓ ٍسيظ صيغت داّؾگبٓ تٖشاُ

  ؽجئ عبصي ميفي ٗ الئ ثْذي زشاستي ٍخضُ عذ خيشفت ثب اعتفبدٓ اص  ٍذهQUAL2K. اعتبد . 1388عبه
 دفبع ؽذٓ. . ػشفبُداّؾد٘ اٍيش . ٗازذ ػيً٘ تسقيقبت.گشٗٓ ٍسيظ صيغت. ٍؾبٗس

  ُٗازذ ػيً٘ . گشَٕٗسيظ صيغت.  اعتبد ٍؾبٗس 1389عبه . اسصيبثي ميفي پْٖٔ ثْذي ميفي ٍْبثغ آة تٖشا
 دفبع ؽذٓ. . داّؾد٘ ازَذ ز٘ائي. تسقيقبت

 ُاعتبد سإَْب. 1390عبه . اسصيبثي صيغت ٍسيغي ٍشزئ ثٖشٓ ثشداسي اص ؽجنٔ آثيبسي ٗ صٕنؾي دؽت ٍغب .
 دفبع ؽذٓ. داّؾد٘ي آثيبسي ٗ صٕنؾي.داّؾد٘ ثخؾؼيي افغشي.گشٗٓ آثيبسي .ص داّؾگبٓ تيشي

 ُعبه . ثشسعي اثشات ع٘ئ اعتفبدٓ ع٘الّي ٍذت اص ؽًَ٘ ٗ م٘دٕبي ؽيَيبئي ثش ٍْبثغ آة ٗ خبك دؽت ٍغب
داّؾد٘ . داّؾنذٓ مؾبٗسصي ٗ ٍْبثغ عجيؼي داّؾگبٓ آصاد اعالٍي ٗازذ ػيً٘ تسقيقبت. اعتبد سَْٕب. 1399
 دفبع ؽذٓ. داّؾد٘ي خبمؾْبعي.فٖيَي .. خبٌّ  

  اعتبد .1391عبه ..ثخؾي ميفي افت عغر آة صيشصٍيْي دؽت اسدثيو ٗ اسائٔ سإنبسٕبي ػالج-اسصيبثي مَي
داّؾد٘ فشٕبد اسعْدبّي . داّؾنذٓ مؾبٗسصي ٗ ٍْبثغ عجيؼي داّؾگبٓ آصاد اعالٍي ٗازذ ػيً٘ تسقيقبت. سإَْب

 دفبع ؽذٓ. 

 پشديظ اث٘سيسبُ داّؾگبٓ تٖشاُ. اعتبد سإَْب. 1391عبه . يبسي ثب پغبة ؽٖشي زبٗي مبدٍيً٘اسصيبثي آة .
 دفبع ؽذٓ..داّؾد٘ زبٌّ اخگش پ٘صُ سؽتٔ آثيبسي ٗ صٕنؾي

  ثشسعي ٍْبثغ آاليْذٓ فغفبت ٗ ّيتشات سٗدخبّٔ اسط ثب اعتفبدٓ اص ّشً افضاسGIS . اعتبد سإَْب. 1391عبه .
 .دفبع ؽذٓ. داّؾگبٓ آصاد ٗازذ ػيً٘ تسقيقبتداّؾنذٓ ٍسيظ صيغت 

  اسصيبثي آعيت پزيشي ميفي عفشٓ ٕبي آة صيشصٍيْي ثب تبثيش ػ٘اٍو امٍ٘٘سف٘ى٘ژينيل ؽبٍو ٍيضاُ ثبسّذگي ٗ ّ٘ع
داّؾگبٓ آصاد . دس دؽتٖبي اسٍٗئ ٗ ٍٖبثبد GISمبسثشي اساضي ثش ميفيت آثٖبي صيشصٍيْي ثب اعتفبدٓ اص عيغتٌ 

دفبع . آگشٗام٘ى٘ژي-سؽتٔ مؾبٗسصي.داّؾد٘  خبٌّ ٍْيشٓ مشيٌ خ٘ؽْ٘ا . اعتبد ٍؾبٗس. 1391عبه  .ٗازذ ٍٖبثبد
 ؽذٓ

 داّؾنذٓ مؾبٗسصي . اعتبد سإَْب. 1391عبه . تذٗيِ ثشّبٍٔ اعتفبدٓ اص فبضالة تقفئ خبّٔ قضٗيِ دس مؾبٗسصي
 . سؽتٔ آثيبسي ٗ صٕنؾي. خذاداد داّؾد٘ خبٌّ . ٗ ٍْبثغ عجيؼي داّؾگبٓ آصاد اعالٍي ٗازذ ػيً٘ تسقيقبت

  ٓثشسعی ٗتؼييِ کيفيت آة ثٔ ٍْظ٘س ؽشة آُ دس سٗدخبّٔ اسط اعتبُ آرسثبیدبُ غشثی ٗ ٍکبّيبثی ٍْبثغ آالیْذ
کبسؽْبعی . 1393. ٍ٘عی ؽدبع خَبه آثبد.  GISٕبی ّيتشات، فغفبت ٗ ػْبفش عْگيِ ثب اعتفبدٓ اص تکْيک 

  .اسؽذ ٍسيظ صیغت
 
 


