
1 

 بسمه تعالی

 شناسنامه علمی

 

 یاطلاعات شخص -1

 يلاديم 1981/ 9 /11، يشمس 02/6/1162 خ تولد:يتار، اميدوار: ینام خانوادگ، ابراهيم نام:

 :سوابق تحصيلی -2

 برداري از مناطق بياباني، دانشگاه یزداحيا و بهره ،مهندسي منابع طبيعي کارشناسی: -2-1

 1131، بهمن 02/11 دوره:ام معدل کل و تاريخ اتم 

 مهندسي آبخيزداري، دانشگاه مازندران کارشناسی ارشد: -2-2

 1131 ، شهریور61/13 دل کل و تاريخ اتمام دوره:مع 

ها )مطالعه موردي حوزه آبخيز بررسي اثرات سدهاي اصلاحي روي خصوصيات ژئومرفولوژیکي آبراهه نامه:عنوان پايان

 چهل چشمه فارس(

 31/11 :نامهپاياننمره 

  دانشگاه مازندران گرایش فرسایش و رسوب،علوم و مهندسي آبخيزداري، دکتري: -2-3

ران( کلا )استان مازنددارابفرسایش و انتقال رسوب در حوزه آبخيز رواناب، سازي توزیعي شبيه :رساله دکتريعنوان 

 جریانده از حل عددي تقریب موج سينماتيک با استفا

 11/1/1111 تاريخ دفاع از رساله:،  (61/11عالي ) درجه: رسالهنمره 

 kashanu.ac.irebrahimomidvar@&     ebrahimomidvar@gmail.com            آدرس پست الکترونيک:
 

 علمی: هايرتبه -3

 1130برداري از مناطق بياباني ورودي دوره کارشناسي احيا و بهره دانشجوي ممتاز 

  1132حائز رتبه اول دانشجویان کارشناسي ارشد رشته مهندسي آبخيزداري ورودي 

 دانشگاه مازندران 1131سال  نفر اول آزمون علمي ورودي دوره دکتري تخصصي علوم و مهندسي آبخيزداري  

 علمی:هاي معتبر عضويت در انجمن -4

 انجمن علوم و مهندسي آبخيزداري ایران 

  و منابع طبيعي سازمان نظام مهندسي کشاورزي 

 پژوهشی داخلی -علمی و  ISIمجلات  درشده  چاپمقالات  -5

1. A Novel Intelligence Approach of a Sequential Minimal Optimization-Based Support Vector 

Machine for Landslide Susceptibility Mapping. Sustainability, 2019 (11) 6323. 

2. New Ensemble Models for Shallow Landslide Susceptibility Modeling in a Semi-Arid Watershed. 

Forests, 2019 (10) 743.  

3. Sediment Yield, Runoff and Hydraulic Characteristics in Straw and Rock Fragment Covers. Soil and 

Tillage Research, 2019 (194) 10432. 

4. Landslide Susceptibility Assessment by Novel Hybrid Machine Learning Algorithms. Sustainability, 

2019 (11) 4386. 

mailto:ebrahimomidvar@
mailto:ebrahimomidvar@gmail.com
mailto:ebrahimomidvar@gmail.com
https://faculty.kashanu.ac.ir/ebrahimomidvar/fa/articlesInPublications/8104/a-novel-intelligence-approach-of-a-sequential-minimal-optimization-based-support-vector-machine-for-landslide-susceptibility-mapping
https://faculty.kashanu.ac.ir/ebrahimomidvar/fa/articlesInPublications/8104/a-novel-intelligence-approach-of-a-sequential-minimal-optimization-based-support-vector-machine-for-landslide-susceptibility-mapping


0 

5. Development of a Novel Hybrid Intelligence Approach for Landslide Spatial Prediction. Applied 

Sciences, 2019 (9): 2824. 

6. Contribution of climatic variability and human activities to stream flow changes in the Haraz River 

basin, northern Iran, Journal of Hydro-environment Research, 2019. 25: 12-24. 

7. A Novel Ensemble Artificial Intelligence Approach for Gully Erosion Mapping in a Semi-Arid 

Watershed (Iran), Sensors, 2019 (19), pp. 1-34. 

8. Shallow Landslide Prediction Using a Novel Hybrid Functional Machine Learning Algorithm. 

Remote Sensing, 2019 (11), 931. 
9. Evaluation and Prediction of Meteorological Drought Conditions Using Linear Time-Series and 

Genetic Programming Models, Earth System Sciences, 2018. 
10. Watershed prioritization in order to implement soil and water conservation practices, Environmental 

Earth Sciences, 2016 (9), 13. 
11. Landslide Susceptibility Mapping Using Multiple Regression and GIS Tools in Tajan Basin, North 

of Iran, Environment and Natural Resources Research, 2012. 

12. Efficiency of Some Meteorological Drought Indices in Different Time Scales (Case Study: Tajan 

Basin, Iran), ECOPERSIA, 2014 02 01. 
13. Investigation of Check dams Effects on Channels Geomorphological Characteristic (case study: 

Chehel Cheshme Basin), Journal of Biological Sciences, 2008. 

چاي، اردبيل، بيني فرسایش خندق موقتي، مطالعه موردي: حوزه آبخيز قوريدر پيش EGEMارزیابي کارایي مدل  .11

 مجله مهندسي و مدیریت حوزه آبخيز، گواهي چاپ.

 علوم آب و خاک مجله ،يو لوم يخاک در دو بافت شن يرطوبت يمنحن يهامدل بیبر ضرا تيزئول ريتاث يبررس .12

 .چاپ يشماره صفحات گواه (،يعيو منابع طب ي)علوم و فنون کشاورز

و مدل  SWATبا استفاده از مدل  لياردب يرودخانه هروچا يدب راتييبر تغ ندهیآ يمياقل راتييتغ ريتأث يبررس .16

 . 0213 ،11-22شماره صفحات  ،1شماره  ،12دوره  ،يدروژئومورفولوژيه هینشر ،LARS-WG يمياقل

 ران،یپژوهش آب ا خاک اشباع، یيزاو رسوب يسطح شیبر فرسا A200و  تيزئول ت،يپرل يهاسوپرجاذب ريتأث .11

 .0213 ،022-113،شماره صفحات 10دوره 

ه : حوضي)مطالعه مورد نيماش يريادگیو  يآمار يهابا استفاده از مدل يسطح يهالغزش نيزم يمکان ينيبشيپ .13

 .  0211 ،361-331(: 1)11 (،رانیا يعي)مجله منابع طب يزداريمرتع و آبخ هینشر سرخون(،

ي، ميلاق يرهايبلندمدت متغ ينيبشيو پ یينما اسيزمقیر يبرا يمصنوع يمدل شبکه عصب یيکارا يابیارز .11

  .0213، زيحوزه آبخ تیریپژوهشنامه مد

 .0211 ،يدرولوژياکوه خطر هدررفت خاک، يمکان عیتوز نييدر تع RUSLEمدل  کاربرد .02

 و يمورفومتر يپارامترها يحفاظت آب و خاک بر مبنا اتيهراز به منظور عمل زيآبخ يها رحوضهیز يبندتیاولو .01

 .0216 ،يعيو منابع طب يعلوم و فنون کشاورز -آب و خاک  علوم ،ياراض يکاربر

 اک،خ يریپذشیفاکتور فرسا يمکان راتييمنظور برآورد تغخاک به ياستفاده از نقشه واحدها تيقابل يبررس .00

 .0216 ابان،يب ستمياکوس يمهندس

ه مساحت و حجم )مطالع يفراوان عیتوز نييها با استفاده از تعلغزشنيامکان برآورد تعداد و مساحت کل زم يبررس .01

 .0211 (،رانیا يعي)مجله منابع طب يزداريمرتع و آبخ هینشر : استان مازندران(،يمورد

تان : اسينفوذ )مطالعه مورد يپارامترها يمکان يریرپذييتغ يمدل نفوذ به منظور بررس نیترمناسب نييتع .01

 .0211 ،يطيمح شیفرسا يهاپژوهش ،داراب کلا( زيحوزه آبخمازندران، 
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 ،SEDMODLرسوب  ديتول زانيم ينيبشيبا استفاده از مدل پ يجنگل يرسوب سطح جاده ها ديتول زانيبرآورد م .02

 .0210 چوب و جنگل، يوراعلوم و فن يهاپژوهش

بار، استان خراسان  ي: حوضهي)مطالعه مورد کیژئومرفولوژ ياواحد لحظه دروگرافيرواناب به روش ه يسازهيشب .06

 .0210 ،يطيمح شیفرسا يپژوهش ها (،يرضو

مرتع و  هینشر : استان مازندران(،يمورد ي)بررس يامنطقه اسيمساحت در مق هیها بر پالغزشنيحجم زم برآورد .01

 .0211 (،رانیا يعي)مجله منابع طب يزداريآبخ

 

 ها:ها و همايشمقالات ارائه شده در کنفرانس – 6

تعيين مناسبترین شاخص خشکسالي در سري هاي ، حمزه مجددي، مهدي جلالي، کریم سليماني ،ابراهيم اميدوار .1

 0223، ساري، بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسياولين همایش ، زماني سالانه )مطالعه موردي: حوزه آبخيز تجن(

22 11. 

بررسي روند خشکسالي حوزه آبخيز تجن در سري زماني سالانه با استفاده از روش ، ابراهيم اميدوار و عبداله پيرنيا .0

  .11 22 0223، ساري، اولين همایش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي، کندال و رگرسيون خطي-هاي من

 ،بررسي وضعيت خشکسالي هواشناسي در حوزه آبخيز تجن، استان مازندران، هيم اميدوار و کریم سليمانيابرا .1

 .01 11 0223، تهران، همایش مقابله با سوانح طبيعي

برآورد بار معلق رسوب ایستگاه هيدرومتري آبلو با ، ابراهيم اميدوار، حمزه مجددي، کریم سليماني، مهدي جلالي .1

 20 0223، تهران، چهارمين کنفرانس ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ایران، شبکه عصبي مصنوعياستفاده از 

02.  

 ،بررسي روند تغييرات هيدرولوژیکي حوزه آبخيز تجن، استان مازندران، کریم سليماني، کاوه جراره، ابراهيم اميدوار .2

  .01 23 0223 ،بابلسر، اولين همایش بين المللي تغييرات زیست محيطي منطقه خزري

بررسي روند خشکسالي هواشناسي در استان مازندران با ، علي غلامي سفيدکوهي، ابراهيم اميدوار، علي کولائيان .6

 ،سومين همایش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي، استفاده از سه نمایه خشکسالي و آزمون من کندال

 .11 22 0210، ساري

 بررسي رابطه کلي تغييرات دما و بارندگي در، کریم سليماني، ابراهيم اميدوار، نيموريعلي اسحاق ، عبداله پيرنيا .1

زداري پنجمين کنفرانس ملي آبخي، استان مازندران و مقایسه آن با تغييرات اقليم درمقياس نيمکره شمالي و جهاني

 .03 21 0221، گرگان، ایران

ررسي تغييرات پروفيل هاي طولي و عرضي آبراهه در اثر احداث ب، ابراهيم اميدوار؛ کریم سليماني؛ عطااله کاویان .3

، نگرگا، پنجمين کنفرانس ملي آبخيزداري ایران، سدهاي اصلاحي )مطالعه موردي حوزه آبخيز چهل چشمه فارس(

0221 21 03. 

راي برخي بارندگي بتعيين مناسبترین سري مقادیر ، عبداله پيرنيا، کریم سليماني، سميه مشاري، ابراهيم اميدوار .1

پنجمين کنفرانس ملي آبخيزداري ، استان مازندران( -ایستگاه ریگ چشمه :متغيرهاي بارندگي )مطالعه موردي

  .03 21 0221، گرگان، ایران

ارزیابي توزیع هاي مختلف آماري در برآورد ، ابراهيم اميدوار، محمود حبيب نژاد روشن، محمدعلي هادیان امري .12

ششمين همایش ملي آبخيزداري ایران و ، ب با دوره هاي بازگشت مختلف در حوزه آبخيز تجندبي حداکثر سيلا

  .03 21 0212، نور -دانشگاه تربيت مدرس ، چهارمين همایش ملي فرسایش و رسوب
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پهنه بندي خطر فرسایش خاک در حوزه آبخيز هراز با استفاده از ، مقدسه فلاح و عطااله کاویان؛ ابراهيم اميدوار .11

، هرانت، دومين همایش ملي تغييرات اقليمي و مهندسي توسعه پایدار در کشاورزي و منابع طبيعي، RUSLE مدل

0212 21 11.  

اولویت بندي زیرحوزه هاي آبخيز هراز به منظور حفاظت آب و خاک ، مقدسه فلاح و عطااله کاویان؛ ابراهيم اميدوار .10

دومين همایش ملي تغييرات اقليمي و مهندسي توسعه پایدار در کشاورزي و ، بر مبناي پارامترهاي مورفومتري

  .11 21 0212، تهران، منابع طبيعي

اثر پارامترهاي فيزیکي حوضه بر دبي هاي مبتني بر سطح حوضه در ، ابراهيم اميدوار، نيسيامک دخا، مریم آقایي .11

 0216، اردبيل ،اولين کنفرانس بين المللي آب، محيط زیست و توسعه پایدار، نامکانيابي سيستم استحصال آب بار

21 01.  

 با استفاده از تحليل سلسله مراتبي، پهنه بندي خطر زمين لغزش، ابراهيم اميدوار، کریم سليماني، هرا شعبانيز .11

 ،یازدهمين همایش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ایران، مطالعه موردي حوزه آبخيز خارستان )شهرستان اقليد(

 11 21 0216، یاسوج

ازدهمين ی ،بررسي تغييرات فاکتورهاي مختلف نفوذ در کاربري هاي مختلف اراضي ،ابراهيم اميدوار و عطااله کاویان .12

 .11 21 0216 ،یاسوج ،همایش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ایران

ارزیابي تأثير پوشش سنگریزه بر ميزان رواناب در پلاتهاي آزمایشي ، هدي قاسميه، ابراهيم اميدوار، زینب حاجي زاده .16

دوازدهمين همایش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ایران، آبخيزداري و بحران هاي ، تحت شبيه سازي باران

  .12 12 0211، ملایر، محيطي

دوازدهمين همایش ملي ، بررسي تاثير جهت جغرافيایي روي ویژگي هاي هندسي زمين لغزش، براهيم اميدوارا .11

 .12 12 0211، ملایر، 1شماره صفحات ، علوم و مهندسي آبخيزداري ایران، آبخيزداري و بحران هاي محيطي

ن دهمي، چهارخاک يرپذیشیفرسا يبرا کننده ينبيشيشاخص پ کی عنوانکاربرد بُعد فراکتال ذرات خاک به .13

 21 0211، مدیریت جامع منابع آب و خاک، اروميههمایش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ایران، آبخيزداري و 

11. 

دهمين همایش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري هاي فيزیکي خاک بر فرسایش شياري، چهاربررسي تاثير ویژگي .11

 .11 21 0211ک، اروميه، مدیریت جامع منابع آب و خاایران، آبخيزداري و 

دهمين همایش ملي علوم و مهندسي هاي شور اصلاح شده با گچ، چهارآب خروجي از خاکبررسي کيفيت زه .02

 .11 21 0211، مدیریت جامع منابع آب و خاک، اروميهآبخيزداري ایران، آبخيزداري و 

 

 هاي پژوهشیطرح -7

دانشکده  ،هاي بازگشت مختلفا دورههاي مختلف آماري در برآورد دبي حداکثر بارزیابي توزیع -1-1 

 .منابع طبيعي دانشگاه مازندران، به عنوان همکار طرح

بررسي نقش تغيير اقليم در عملکرد زراعي برخي محصولات استراتژیک استان مازندران، دانشکده  -1-0 

 .منابع طبيعي دانشگاه مازندران، به عنوان همکار طرح

کاربري  تحت تاثير هاي فيزیکي، شيميایي و هيدرولوژیکي خاک ویژگيتجزیه و تحليل فراکتالي  -1-1 

 اراضي
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https://faculty.kashanu.ac.ir/ebrahimomidvar/fa/articlesInConferences/4301/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://faculty.kashanu.ac.ir/ebrahimomidvar/fa/articlesInConferences/4301/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C
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 هاي مطالعاتطرح -8

 مطالعات هوا و اقليم شناسي منطقه عباس آباد کامفيروز، استان فارس -3-1 

 زارچ، استان یزد -مطالعات هوا و اقليم شناسي حوزه آبخيز قوام آباد -3-0 

 
 

 سوابق تدريس: -9

زایي ارزیابي توان رسوب، (دوره 1) ومورفولوژي پيشرفتهژئ دکتري علوم و مهندسی آبخيزداري:دوره  -9-1

 (دوره 1ژئومورفولوژي کمي )، (دوره 1) شناسيسازندهاي زمين

 1) سازندهاي دوران چهارم، دوره( 2) هاي فرسایش و رسوبمدلدوره کارشناسی ارشد آبخيزداري:  -9-2

 دوره(1شناسي کاربردي )رسوب، دوره( 1) مهندسي رودخانهدوره(،  0روش تحقيق )، دوره( 1) برف و بهمندوره(، 

 دوره( 1) عمليات حفاظت آب و خاکدوره(،  1ژئومورفولوژي کاربردي )کارشناسی:  -9-3

 

 :دفاع شده ارشد ینامه کارشناسانيپا مشاورهو راهنمايی  -11

 استاد راهنما: -11-1 

  .1112-16، دانشگاه کاشان ،زادهحاجيزینب  -12-1-1 

 .1112-16، دانشگاه کاشان ،پورشاداب حسين -12-1-0 

 .1116-11، دانشگاه کاشان ،زهرا براتي -12-1-1 

 :استاد مشاور -11-2

 .1112-11، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساريمقدسه فلاح سورکي،  -1- 12-0 

 .1112-11، هراز غير انتفاعي دانشگاهزهرا شباني،  -12-0-0 

 .1111-12، دانشگاه کاشان ان،يزهرا حشمت -12-0-1 

 .1111-12، دانشگاه کاشان، نیزرزهرا پور -12-0-1 

 .1111-12 ،یيفرزانه فدا -12-0-2 

 .1111-12، دانشگاه کاشان ،یيآقا میمر -12-0-6 

 .1112-16 ،دانشگاه کاشان ،حدیثه جيحوني -12-0-1 

  .1112-16، دانشگاه کاشان ،فرزانه نوذریان -12-0-3 

  .1112-16، دانشگاه کاشان ،ميثم ندیمي -12-0-1 

 .1116-11، دانشگاه کاشان ،سيدامير سيدباقري -12-0-12 

 مجلات يداور - 11

 دانشگاه کاشان /ابانيب ستمياکوس يمهندس يپژوهش - يمجله علم -11-1

  رانیا يزداريانجمن آبخ/ ایران يزداريآبخ مهندسيپژوهشي علوم و  – يمجله علم -11-0
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و منابع  يدانش  گاه علوم کش  اورز/ زيحوزه آبخ تیریپژوهش  نامه مد يپژوهش   - يمجله علم -11-1

 يسار يعيطب

 هيدانشگاه اروم /خاک يکاربرد قاتيتحق يپژوهش - يمجله علم -11-1

 منابع آب يو مهندسانجمن علوم  /منابع آب قاتيتحق يپژوهش - يمجله علم -11-2

 رانیا يزداريانجمن آبخ /يزداريو توسعه آبخ جیترو يجیترو - يمجله علم -11-6

انجمن  /س  نجش از دور و س  امانه اطلاعات جغرافيایي در منابع طبيعي يپژوهش   - يمجله علم -11-1

 مرتعداري ایران و دانشگاه آزاد بوشهر

 تهراندانشگاه اکوهيدرولوژي/  يپژوهش - يمجله علم -11-3

 / دانشگاه فردوسي مشهدجغرافيا و مخاطرات محيطي يپژوهش - يمجله علم -11-1

 مهندسي آب و آبياري/ دانشگاه شهرکرد يپژوهش - يمجله علم -11-12

 / سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزيهاي آبخيزداريپژوهش يپژوهش - يعلممجله  -11-11

/ انجمن دوازدهمين هم  ایش ملي علوم و مهن  دس   ي آبخيزداريداوري مجموع  ه مق  ال  ات  -11-10

 آبخيزداري ایران و دانشگاه ملایر

 

 

 


