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 و آموزشیسوابق تحصیلی 

  (B.Sc)کارشناسی  دانشگاهیپیش دیپلم مقطع تحصیلی
  (M.Sc)ارشد کارشناسی

 
   (Ph.D)دکترای تخصصی 

رشته تحصیلی 

 و گرایش
 تجربی تجربی

 -مهندسی منابع طبیعی

 مرتع و آبخیزداری
 بخیزداریآ -مهندسی منابع طبیعی

رایش گ -بخیزداریعلوم و مهندسی آ

 آب

مؤسسه محل 

 اخذ مدرک

دبیرستان نمونه مردمی 

 نرجس 

دانشگاهی پیش

 ربیعی

دانشکده  -دانشگاه تهران

 منابع طبیعی 

بع طبیعی دانشکده منا -دانشگاه مازندران

 ساری

کده منابع دانش -دانشگاه تهران

 طبیعی

 1و رتبه  آزمون ورودی دکتری 1رتبه 

  نهایی

شهر و کشور 

 اخذ مدرکمحل 
 رانای -تهران )کرج( ایران -ساری  نایرا -تهران  رانای -کاشان نایرا -کاشان

تاریخ اخذ 

 مدرک
1377 1378 31/4/1382 30/6/1384 6/7/1389 

 ممتاز(دوم و )رتبه  44/18 )رتبة اول و ممتاز( 50/18 )رتبه اول و ممتاز( 11/17 )رتبه ممتاز( 54/19 )رتبه ممتاز( 70/19 معدل

عنوان پروژه/ 

نامه/ پایان

 رساله

 

- - 

شناسی کاربردی زمین

زیرحوضة منطقة طالقان با 

 19نمره 

های ماسکینگام بررسی میزان کارایی مدل

کین اصالح شده در روندیابی سیل  و آت

با نمره  )مطالعه موردی رودخانه بابلرود(

6/19 

مدیریت جامع منابع آب با استفاده از 

 ردی: حوضه)مطالعه مو DSSروش 

 با درجه عالی کاشان(
 

 نیادکتر سادات فیض - - استاد راهنما
-کتر محمود حبیبد -دکتر محمد مهدوی

 نژاد روشن
 دکتر محمد مهدوی
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 افتخارات
-سی همع کارشنالتحصیالن مقطاهای مختلف تحصیلی و نیز احراز رتبه اول و ممتاز در بین فارغاحراز رتبه اول و ممتاز در مقطع کارشناسی در نیمسال

 رشته

 ارشناسین مقطع کالتحصیالهای مختلف تحصیلی و نیز احراز رتبه اول و ممتاز در بین فارغاحراز رتبه اول و ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال

 رشتههم ارشد

 رشتهالتحصیالن مقطع دکتری همرتبه دوم و ممتاز در بین فارغاحراز 

 )دانشگاه تهران(  1384شدگان دوره دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیزداری در سال به اول آزمون دکتری و نیز احراز رتبه اول در بین پذیرفتهاحراز رت

 1391استاد نمونه آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین در سال 

 1393استاد نمونه آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین در سال 

 1396استاد نمونه آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین در سال 

 1399استاد نمونه آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین در سال 

 1397ال در س زاوندهای برتر ایران )جایزه ویژه پروفسور حسابی( برای رساله دکتری آقای محمد میرنامهنامه برتر در جشنواره پایانکسب عنوان پایان

 1397 ودی در سالهای برتر ایران )جایزه ویژه پروفسور حسابی( برای رساله دکتری خانم الهام دانامهنامه برتر در جشنواره پایانکسب عنوان پایان

 1399استاد نمونه پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین در سال 

 

 های تحقیقاتی مورد عالقهزمینه

 های سطحیآب هیدرولوژی

 های زیرزمینی )شامل ژئوهیدرولوژی و هیدروژئولوژی(هیدرولوژی آب

 مدیریت جامع منابع آب )شامل مدیریت جامع کمی و کیفی منابع آب(

 های بیالن آب سطحی و زیرزمینی(بینی در هیدرولوژی )مانند مؤلفهسازی و پیششبیه

 دهی و مهندسی رودخانهکنترل سیالب، سامان

 ، تغییر اقلیم و خشکسالیهیدرواقلیم

 ، رواناب شهریهیدرولوژی و آبخیزداری شهری

 آبخیزداری و حفاظت خاک

 کاوی در منابع طبیعیهای داده، روشGIS ،RSکاربرد 
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 های جانبیها و تخصصمهارت
 در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران Arc-GISگذراندن دورة آموزشی 

 (ILIزشی زبان انگلیسی در کانون زبان ایران )دورة آمو 16گذراندن 

 . Powerpointو  WORD ،EXCELافزارهای عمومی نرم اآشنایی کامل ب

، mDSS ،SMADA ،HEC-HMS ،Surfer ،SPSS ،ARC-GIS، OPTIWAT ،LARS-WG  تخصصی هایافزاربا نرمو تسلط کافی آشنایی 
Aquachem، AqQA 

 

 سوابق تدریس 

 ه محل تدریسمؤسس نام درس

 مقطع تدریس

 رشته تحصیلی و گرایش
کارشناسی  کاردانی

(B.Sc) 

ارشد کارشناسی
(M.Sc)  

 

دکترای تخصصی 
(Ph.D)   

 آبخیزداری، علوم و مهندسی آبخیزداری  *   دانشگاه کاشان مدیریت منابع آب

 آبخیزداری  *   دانشگاه کاشان کنترل سیالب

 آبخیزداری  *   اندانشگاه کاش مهندسی رودخانه

 آبخیزداری  *   دانشگاه کاشان سدهای کوتاه

 آبخیزداری  *   دانشگاه کاشان برف و بهمن

 آبخیزداری  *   دانشگاه کاشان های آبخیزمدیریت حوزه

مسائل اقتصادی و 

 های آبخیزاجتماعی حوزه
 آبخیزداری  *   دانشگاه کاشان

های اطالعات سامانه

 (،GISجغرافیایی )
 آبخیزداری  *   دانشگاه کاشان

 علوم و مهندسی آبخیزداری  *   دانشگاه کاشان تغییر اقلیم و خشکسالی

مهندسی مسیل و رواناب 

 شهری
 علوم و مهندسی آبخیزداری  *   دانشگاه کاشان

 زداییبیابان  *   دانشگاه کاشان مدیریت منابع آب

 مدیریت و کنترل بیابان  *   اه کاشاندانشگمدیریت منابع آب در 
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 سوابق تدریس 

 مناطق بیابانی

 زداییبیابان  *   دانشگاه کاشان کنترل سیالب

توسعة اقتصادی و 

 اجتماعی مناطق بیابانی
 زداییبیابان  *   دانشگاه کاشان

سازی در شبیه

 آبخیزداری
 علوم و مهندسی آبخیزداری *    دانشگاه کاشان

 علوم و مهندسی آبخیزداری *    دانشگاه کاشان هیدروژئولوژی پیشرفته

 علوم و مهندسی آبخیزداری *    دانشگاه کاشان هیدرولوژی پیشرفته

 طبیعتمهندسی    *  دانشگاه کاشان عمومیهیدرولیک 

 طبیعتمهندسی    *  دانشگاه کاشان آمار

 طبیعتمهندسی    *  دانشگاه کاشان عمومیهیدرولوژی 

 طبیعتمهندسی    *  دانشگاه کاشان کارتوگرافی

 هیدرولوژی مقدماتی

مرکز آموزش علمی 

کاربردی شهرستان آران 

 و بیدگل
 آبخیزداری    *

-تغذیه مصنوعی سفره

 های آب زیرزمینی

مرکز آموزش علمی 

کاربردی شهرستان آران 

 و بیدگل
 آبخیزداری    *

 استحصال آب باران

مرکز آموزش علمی 

کاربردی شهرستان آران 

 و بیدگل
 آبخیزداری    *

های مکانیکی احیاء روش

 های آبخیز حوزه

مرکز آموزش علمی 

کاربردی شهرستان آران 

 و بیدگل
 آبخیزداری    *

عملیات مکانیکی احیاء 

 های آبخیزحوزه

مرکز آموزش علمی 

آران  کاربردی شهرستان

 و بیدگل
 آبخیزداری    *

 -مسائل اقتصادی

 های آبخیز اجتماعی حوزه

مرکز آموزش علمی 

کاربردی شهرستان آران 

 و بیدگل
 آبخیزداری    *
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 سوابق تدریس 

آالت در کاربرد ماشین

 آبخیزداری

مرکز آموزش علمی 

کاربردی شهرستان آران 

 و بیدگل
 آبخیزداری    *

 آبیاری عمومی
پردیس جهاد کشاورزی 

شانکا  
 گیاهان دارویی    *

 کارتوگرافی گیاهی
پردیس جهاد کشاورزی 

 کاشان
 گیاهان دارویی    *

 ژئومورفولوژی

مرکز آموزش منابع 

 طبیعی دکتر جوانشیر

 کرج
 دوره ضمن خدمت کارمندان    *

 

 ISIپژوهشی و  -های علمیمقاله

 نام نشریه عنوان مقاله ردیف

 نوع نمایه علمی نشریه
مؤسسه/کشور 

 محل انتشار

 مشخصات نشریه
نام متقاضی و 

، علمی ISC/ISIمانند:  همکاران به ترتیب

IS .پژوهشی وزارتین و...
S

N
سال  

 انتشار

شماره 

 مجله
 کیفیت
(Q) 

1 

 بررسی نقش اراضی مختلف در 

ای با استفاده های ماسهتوفان

ی توفان )مطالعهاز گلباد و گل

 موردی: کاشان(

های پژوهش

ش فرسای

 محیطی

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID 

 

 ایران
 

7812
-

2251
 

ن  
ستا

تاب
1391

 

6 - 

، *فرداصغر توکلی

-علی هدی قاسمیه،

اکبر نظری سامانی، 

ناصر مشهدی، 

 محمد میرزاوند

2 

گیری کارایی روش تصمیم

یابی پخش چندمعیاره در مکان

سیالب )مطالعه موردی: دشت 

 کاشان(

سنجش از دور و 

GIS انایر 

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID 

 

5966 ایران
-

2008
 

پاییز  
1391

 

(3
)4

 

- 

یعقوب یزدانی 

-مقدم، سیدجواد

، علی *نژادساداتی

اکبر نظری سامانی، 

هدی قاسمیه 

 )مشاور(

3 

بندی رسوبات بررسی دانه

بادی در رابطه با مورفولولوژی 

ای )مطالعه تپه های ماسه

 موردی: ارگ کاشان(

مرتع و 

بخیزداری )مجله آ

منابع طبیعی 

 ایران(

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC،SID  Pubmed ،

DOAJ ،

Copernicus ،NLM ،

2008 ایران
-

5044
 

ن  
ستا

تاب

1392
 

(
2) 

67
 

Q4 
در 

سال 
1392 

اصغر توکلی فرد، 

اکبر نظری علی

سامانی، ناصر 

هدی مشهدی، 
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Agricola ،Summon ،مجتبی  قاسمیه

 هدایی آرانی

4 

Determining the Risk of 

Sand Transportation to 

Residential Areas around 

Kashan Erg Using 

Anemometry Data 

Analysis 

Desert 

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID ،CAB ،

EBSCO ، DOAJ 

 

0875 ایران
-

2008
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8
 

(2
) Q1 

A,Tavakkolifard, 

H, Ghasemieh*, 

A.A. Nazari 

Samani, N, 

Mashhadi 

5 

کاربرد دو روش شبکه عصبی 

در  RBFو  MLPمصنوعی 

برآورد رسوبات بادی )مطالعه 

 موردی: دشت کرسیا داراب(

های پژوهش

فرسایش 

 محیطی

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID 

 

 ایران

2251-7812
 

ن  
ستا

زم
1392

 

(
12

 )
3 

Q3 

، *محمدرضا شکاری

-سیدجواد ساداتی

د، عباسعلی ولی،  نژا

هدی قاسمیه 

رضا )مشاور(، 

 قضاوی

6 

بندی های دانهکاربرد ویژگی

رسوبات بادی در تعیین 

ای های ماسهمورفولوژی تپه

های همگن براساس تحلیل

آماری دو و چند متغیره )مطالعه 

 موردی: ارگ کاشان(

 مدیریت بیابان 

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC،  SID ،

Pubmed ،DOAJ ،

Copernicus ،NLM ،

Agricola ،Summon 

  ایران

ن  
ستا

پاییز و زم
1392

 

2 - 

فرد، اصغر   توکلی

اکبر نظری علی

هدی ، *سامانی

ناصر  قاسمیه،

 مشهدی

7 

بررسی وضعیت آبخوان دشت 

کاشان با استفاده از روش 

مقاومت الکتریکی با آرایش 

 شلومبرژه

مهندسی 

 بیایان اکوسیستم

 علمی پژوهشی وزارتین،

ISC، SID ،

RICEST ،Margin 

 

 ایران

2538-6336
 

بهار  
1393

 

(4
 )

3 

- 

، *محمد میرزاوند

رضا قضاوی، 

-سیدجواد ساداتی

 هدی قاسمیه،نژاد، 

 عباسعلی ولی

8 

های تحلیل میزان فعالیت تپه

ای بند ریگ کاشان با ماسه

 کستر استفاده از شاخص لن

مهندسی 

 اکوسیستم بیایان

، علمی پژوهشی وزارتین

ISC، SID ،

RICEST ،Margin 

 

 ایران

2538-6336
 

ن  
ستا

زم
1393

 

(5
 )

3 

- 

فرد، اصغر توکلی

 ،*هدی قاسمیه

اکبر نظری علی

سامانی، ناصر 

 مشهدی

9 

سازی تغییرات کیفی آب شبیه

زیرزمینی با مدل شبکه عصبی 

مصنوعی )مطالعه موردی: 

 آبخوان کاشان(

مرتع و 

آبخیزداری )مجله 

منابع طبیعی 

 ان(ایر

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC،SID  Pubmed ،

DOAJ ،

Copernicus ،NLM ،

Agricola ،Summon 

2008 ایران
-

5044
 

بهار  
1394

 

(
1)

 
68

 Q1 
در 

سال 
1394 

، *محمد میرزاوند

 هدی قاسمیه،

-سیدجواد ساداتی

 نژاد، محمود اکبری
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10 

رودی بررسی الگوی پیچان

ها با استفاده از رودخانه

و کورنایس  های لئوپولدشاخص

ی )مطالعه موردی: رودخانه 

 رود و سجادرود(بابل

پژوهشنامه 

مدیریت حوزه 

 آبخیز

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID ،PubMed 

 

6174 ایران
-

2251
 

ن  
ستا

بهار و تاب
1394

 

(
11

 )
6 

 Q1 
در 

سال 
1394 

محمد میرزاوند، 

-علی هدی قاسمیه،

اکبر نظری سامانی، 

عباسعلی ولی، 

-داتیسیدجواد سا

 نژاد

11 

ارزیابی کارایی مدل 

در  IHACRESهیدرولوژیکی 

مناطق مرطوب )مطالعه موردی 

 حوضه ناورود، گیالن(

علوم آب و خاک 

)علوم و فنون 

کشاورزی و 

 منابع طبیعی(

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID 

 

 ایران

2476-3594
 

پاییز  
1394

 

(
73

 )
19

 Q2  
در 

سال 
1394 

سیدهادی صادقی، 

 ،*سمیههدی قا

-سیدجواد ساداتی

 نژاد

12 

سازی جریان رودخانه با شبیه

استفاده از مدل هیدرولوژیکی 

)مطالعه  WetSpaتوزیعی 

 وضه ناورود(ح -موردی

علوم آب و خاک 

)علوم و فنون 

کشاورزی و 

 منابع طبیعی(

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID 

 

 ایران

2476-3594
 

پاییز  
1394

  

(
73

 )
19

  Q2  
در 

 سال
1394 

سیدهادی صادقی، 

 هدی قاسمیه،

-سیدجواد ساداتی

 نژاد

13 

مقایسه کارآیی مدل 

، شبکه WetSpaهیدرولوژیکی 

عصبی مصنوعی و سیستم 

ازی انطباقی در  ف -عصبی

سازی دبی جریان رودخانه شبیه

)مطالعه موردی: حوضه آبخیز 

 بالخلوچای استان اردبیل(

 دانش آب و خاک

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID 

 

5133 ایران
-

2008
 

1395
 

1/
1 )

26
 Q3  

در 

سال 
1394 

هدی رسول ایمانی، 

اباذر  ،*قاسمیه

 اسمعلی عوری

14 

بندی اراضی مستعد پخش پهنه

سیالب با استفاده از مدل تحلیل 

سلسله مراتبی فازی )مطالعه 

 موردی: جنوب دشت کاشان(

علوم آب و خاک 

)علوم و فنون 

کشاورزی و 

 (منابع طبیعی

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID 

 

 ایران

2476-3594
 

ن 
ستا

تاب

1395
  

(
76

 )
20

  Q2  
در 

سال 
1394 

زهرا فیضی، امیررضا 

کشتکار، آرش 

هدی ملکیان، 

 قاسمیه

15 
بندی کیفیت آب آبیاری و پهنه

 GIS شهری با استفاده از 

مهندسی آبیاری 

 و آب

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID 
7359 ایران

-
2251

 

ن  
ستا

تاب
1395

 

(
24

 )
6 Q1 

در 

سال 
1394 

سیدهادی صادقی، 

 ،*هدی قاسمیه

جواد مؤمنی دمنه، 

 سیدحجت موسوی

16 

تغییر ضرایب ذخیره و قابلیت 

انتقال آبخوان دشت الشتر به 

علت خشکسالی و افزایش 

 برداری منابع آب زیرزمینیبهره

مهندسی 

 اکوسیستم بیایان

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID ،

RICEST ،Margin 

 

 ایران

2538-6336
 

ن 
ستا

تاب

1395
 

(
11

 )
5 

در 

سال 

1395 

نمایه 

نشده 

مهدی سلیمانی، 

علی  ،*هدی قاسمیه

 طالبی



9 

 

 است

17 

The Impact of Rainfall 

Fluctuations and 

Uncontrolled 

Exploitation on 

Groundwater Systems 

and Hydrogeological 

Drought 

Biological 

Forum 
    WOS   یا ISI 
(Thomson Reuters) 

INDIA 

0
9

7
5
-1

1
3

0 

2
0

1
6 

8
 (2

) 

- 

Seyed Hassan 

Alavinia, Seyed 

Javad 

Sadatinejad, 

Arash 

Malekian, 

Hoda 

Ghasemieh 

18 

Identification and 

Analysis of Drought 

Propagation of 

Groundwater During 

Past and Future Periods 

Water 

Reources 

Management 

JCR, ISI, 

SCOPUS 
Netherlands 

0
9

2
0
4

7
4
1

, 

1
5

7
3
1

6
5
0 

2
0

1
7
 

3
1

 (1
) 

Q1 

Mahdi 

Soleimani, 

Hoda 

Ghasemieh*, 

Ali Talebi, 

Khodayar 

Abdollahi 

19  

های مؤثر در اسایی چاهشن

تعیین عمق آب زیرزمینی دشت 

-ارومیه با استفاده از آنالیز مؤلفه

 های اصلی

آب و خاک )علوم 

و صنایع 

 کشاورزی(

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID 
4757 ایران

-
2008

 

ن و 
فروردی

ت 
ش

اردیبه

1396 (
1)

 
31

 Q1 
در 

سال 
1394 

سحر بابایی، قاسم 

هدی همدمی، 

 قاسمیه

20 

های تلفیق دادهبررسی 

بادسنجی با ژئوموفولوژی ارگ 

 کاشان

تحقیقات مرتع و 

 بیابان ایران

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC،  SID ،

Pubmed ،DOAJ ،

Copernicus ،NLM ،

Agricola ،Summon 

 ایران

1735-0875
 

بهار  
1396

  

(
1)

 
24

 

Q3 
در 

سال 
1394 

اکبر نظری علی

سامانی، اصغر   

هدی فرد، توکلی

صر نا قاسمیه،

مشهدی، محمدرضا 

 راهداری

21 

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر 

رواناب با استفاده از مدل 

هیدرولوژیک )مطالعه موردی: 

 حوضه آبخیز بازفت صمصامی(

 اکوهیدرولوژی

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC ،SID،  

Pubmed ،DOAJ ،

Copernicus ،NLM ،

Agricola ،Summon 

6098 ایران
-

2423
 

بهار  
1396

  

(
1)

 
در  4

سال 
1396 

نمایه 

نشده 

 است

هدی نوید دهقانی، 

سیدجواد  ،*قاسمیه

نژاد، خلیل ساداتی

 قربانی

22 

بینی بارش ماهانه با پیش

استفاده از الگوهای پیوند از دور 

و شبکه عصبی مصنوعی 

)مطالعه موردی: حوزه فالت 

 مرکزی ایران(

فیزیک زمین و 

 فضا

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC،SID  Pubmed ،

DOAJ ،

Copernicus ،NLM ،

Agricola ،Summon 

 ایران
X

371
-

2538
 

ن 
ستا

تاب
1396

 

(2
 )

43
 Q1 

در 

سال 
1394 

-ام هدی قاسمیه،

البنین بذرافشان، 

-کبری بخشایش

 منش

هدی الهام داودی، در  6( )15 1396 ناتسبات 2538-6336 ایرانعلمی پژوهشی وزارتین، مهندسی -تحلیل زمانی مکانی خشکسالی 23

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=NL
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های هواشناسی و آب زیرزمینی 

)مطالعه موردی: دشت مهیار 

 شمالی اصفهان(

، ISC، SID باناکوسیستم بیا

RICEST ،Margin 

 

سال 
1396 

نمایه 

نشده 

 است

مهدی ، *قاسمیه

سلیمانی مطلق، 

 زادهمحسن معین

24 

Spatial-Temporal 

Simulation of LAI on 

Basis of Rainfall and 

Growing Degree Days 

 

Remote 

sensing 
JCR, ISI, 

SCOPUS, CABI 
Switzerland 

2
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2
-4

2
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1
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2
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1
7

, 9
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1
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0
7

, d
o

i: 

1
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:3
3
9
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/r
s9

1
2

1
1

2
0
7 Q1 

Elham 

Davoodi, Hoda 

Ghasemieh, 

Okke Batelaan, 

Khodayar 

Abdollahi* 

25 

-های دادهمقایسه تطبیقی مدل

نمایی بارش کاوی در ریزمقیاس

ردی: حوضه و دمل )مطالعه مو

 آبخیز بازفت صمصامی(

های پژوهش

حفاظت آب و 

 خاک

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID ،

RICEST ،Margin 

 

2077 ایران
-

2322
 

1396 

ش
 پذیر

Q2 

هدی نوید دهقانی، 

سیدجواد  قاسمیه،

نژاد، خلیل ساداتی

اصغر قربانی، علی

 پوربسالت

26 

ارزیابی اثر تغییر اقلیم، تحت 

های یت روشتأثیر عدم قطع

ی گردانی: مطالعهریزمقیاس

 موردی حوضه قرآن طاالر

مهندسی منابع 

 آب

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID ،

RICEST ،Margin 

 

 6377
-

2008
 

پاییز 
96

 

(
34

 )
10

 

 

مهدی احمدی، باقر 

هدی قرمزچشمه، 

 قاسمیه

27 

مکانیسم آلوده شدن آبخوان 

دشت کاشان با تأکید بر آلودگی 

 نیتریتنیترات و 

 اکوهیدرولوژی

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID ،

RICEST ،Margin 

 

6098 ایران
-

2423
 

پاییز  
1397

  

(3
 )

5 

- 

محمد میرزاوند، 

 هدی قاسمیه،

-سیدجواد ساداتی

نژاد، رحیم باقری، 

 ایان داگالس کالرک

28 

Saltwater intrusion 

vulnerability assessment 

using AHP- GALDIT 

model in Kashan plain 

aquifer as critical 

aquifer in a semi-arid 

region 

Desert 

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID ،

PubMed ،Margin 

 

 ایران

2
0
0
8
-0

8
7
5

 

پاییز 
97

 

2
3

 (2
)

 

 

محمد میرزاوند، 

 هدی قاسمیه،

-سیدجواد ساداتی

نژاد، رحیم باقری، 

 ایان داگالس کالرک

29 

Sediment yield, runo ff 

and hydraulic 

characteristics in straw 

and rock fragment 

covers 

Soil & 

Tillage 

Research 

 

ISI, JCR, 

SCOPUS 
 هلند

0
1
6
7
-

1
9
8
7

 1
0
.1

0
1
6
/j

.still.2
0
1

9
.1

0
4
3
2
4

 

2
0
1
9

 

Q1 

ابراهیم امیدوار، 

زاده، زینب حاجی

 هدی قاسمیه

30 
ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر 

ا تغییرپذیری بارش و دم
 بومخشک

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID ،
 ایران

2
0
0

8
-

7
9
0
 

X  بهار

و 

ست
تاب

ن 
ا

98
 

1 (
9)

 

 
هدی مریم رضایی، 

 قاسمیه
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موردی: ایستگاههای  )مطالعه

 کاشان و خوروبیابانک(
 

PubMed ،Margin 

 

31 

The qualitative and 

quantitative trend 

analysis of groundwater 

in Jiroft plain 

usingModifiedMann-

Kendall Test 

Desert 

Ecosystem 

Engineering 

Journal 

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID ،

PubMed ،Margin 

 

 ایران

2
5
3
8
-6

3
3
6

 

پاییز 
1398

 2
0
1
9
-1

2
-1

7
 

 

Zahra Nazeri 

Tahroudi, 

Hoda 
Ghasemieh*, 

Khodayar 

Abdollahi 

32 

کاربرد مدل متریک برای برآورد 

تعرق واقعی ماهانه حوزه -تبخیر

آبخیز ونک با استفاده از تصاویر 

 مودیس سنجنده

سنجش از دور و 

سامانه اطالعات 

جغرافیایی در  

 منابع طبیعی

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID ،

PubMed ،Margin 

 

 ایران

7082-2676
 

ن 
ستا

تاب
99

 

(
2)

 
11 

 

هدی ، مریم رضائی

خدایار  ه،قاسمی

 عبدالهی

33 

های تجربی مقایسة روش

برآورد تبخیر و تعرق براساس 

متری )مطالعة های الیسیداده

 موردی: دشت کاشان(

نشریه مهندسی 

 یستم بیاباناکوس

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID ،

PubMed ،Margin 

 

 ایران

2538-6336
 

ن 
ستا

تاب
99

 

(
27

 )
9 

 

سیدجواد ساداتی 

، *لیال نظری، نژاد

 ،هدی قاسمیه

سلمان عارفخانه 

 کالته

34 

پتانسیل یابی منابع آب 

زیرزمینی با استفاده از مدل 

، WetSpaهیدرولوژیکی 

و تحلیل  RSو  GISهای تکنیک

سلسله مراتبی )مطالعه موردی: 

 حوزه آبخیز بالخلوچای، اردبیل(

 

نشریه آب و 

 خاک تبریز

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID ،

PubMed ،Margin 

 

 ایران

  

5133-2008
 

بهار 
1399

 

(
1)

 
30

 

 
هدی رسول ایمانی، 

 قاسمیه

35 

تعیین سن منابع آب زیرزمینی 

دشت کاشان با استفاده از 

 14Cو  3Hرادیوایزوتوپ های 

 اکوهیدرولوژی

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC، SID ،

PubMed ،Margin 

 

 ایران

6098-2423
 

ن 
ستا

زم
1398

 

(
3)

 
6 

 

، محمد میرزاوند

سید  ،هدی قاسمیه

، جواد ساداتی نژاد

 ریرحیم باق

36 

Delineating the source 

and mechanism of 

groundwater 

salinization in crucial 

declining aquifer using 

multi-chemo-isotopes 

approaches 

Journal of 

Hydrology 
ISI, JCR هلند 

0
0
2
2
-1

6
9
4
 

Ju
ly

 2
0
2
0

 

5
8

6
 

 

Mohammad 

Mirzavanda, 

Hoda 

Ghasemieh, 

Seyyed Javad 

Sadatinejad,  

Rahim 

Bagherid 

https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/10020
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/10020
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/10020
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/10020
http://deej.kashanu.ac.ir/article-1-101-fa.pdf
http://deej.kashanu.ac.ir/article-1-101-fa.pdf
http://deej.kashanu.ac.ir/article-1-101-fa.pdf
http://deej.kashanu.ac.ir/article-1-101-fa.pdf
http://deej.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://deej.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://deej.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
http://deej.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
http://deej.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87
http://deej.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://deej.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/8975
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/8975
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/8975
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/9153
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/9153
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/9153
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/9153
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/9153
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/9153
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/9153
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169420303371#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169420303371#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169420303371#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169420303371#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169420303371#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169420303371#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169420303371#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169420303371#!
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37 

TET: An automated tool 

for evaluating suitable 

check-dam sites based 

on sediment trapping 

efficiency 

J CLEAN 

PROD 
ISI, JCR, 

SCOPUS 
 هلند
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-1

1
 

 

 

Omid Rahmati, 

Hoda 

Ghasemieh, 

Mahmood 

Samadi, Zahra 

Kalantari, John 

P.Tiefenbacher, 

Omid Asadi 

Nalivan, 

Artemi Cerdà, 

Seid Saeid 

Ghiasi, Hamid 

Darabi,Ali 

Torabi 

Haghighi, Dieu 

Tien Bui 

38 

Groundwater budget 

deficit caused by 

drought and 

overexploitation 

Water 

Supply 

ISI, JCR, 

SCOPUS 
 

 انگلیس
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6
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9
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9
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 (2
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Mahdi 

Soleimani-

Motlagh, Hoda 

Ghasemieh, Ali 

Talebi, 

Khodayar 

Abdollahi and 

Walter Dragoni 

39 

An overview on source, 

mechanism and 

investigation 

approaches in 

groundwater 

salinization studies 

INT J 

ENVIRON 

SCI TE 

JCR,SCOPUS,ISC Iran 

1
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3
5
-1

4
7
2
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2
0
-0

1
-2

8
 

 

 

M. Mirzavand, 

H. Ghasemieh, 

S.J., 

Sadatinejad, R. 

Bagheri 

40 

سازی نقشه کاربری شبیه

با استفاده از  2026اراضی سال 

بخیز آدر حوزه  CLUE-s مدل

 آبادرحیم

 

مهندسی و 

 دیریت آبخیزم

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC،SID ،PubMed ،
Margin 

 

 ایران
9300-5521

 

1399
 

(4
 )

12
 

 

هدی  ، علی سیف

حسین  ،قاسمیه

مهران     ،زینی وند

 زند

https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/9256
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/9256
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/9256
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/9256
https://faculty.kashanu.ac.ir/hghasemieh/fa/articlesInPublications/9256
https://jwem.areeo.ac.ir/?_action=article&au=510012&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%B3%DB%8C%D9%81
https://jwem.areeo.ac.ir/?_action=article&au=143732&_au=%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87
https://jwem.areeo.ac.ir/?_action=article&au=143732&_au=%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87
https://jwem.areeo.ac.ir/?_action=article&au=143732&_au=%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87
https://jwem.areeo.ac.ir/?_action=article&au=510013&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%88%D9%86%D8%AF
https://jwem.areeo.ac.ir/?_action=article&au=510013&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%88%D9%86%D8%AF
https://jwem.areeo.ac.ir/?_action=article&au=510013&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%88%D9%86%D8%AF
https://jwem.areeo.ac.ir/?_action=article&au=111360&_au=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86++%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://jwem.areeo.ac.ir/?_action=article&au=111360&_au=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86++%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://jwem.areeo.ac.ir/?_action=article&au=111360&_au=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86++%D8%B2%D9%86%D8%AF
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41 

بینی میزان تبخیر و تعرق  پیش

پتانسیل ماهانه تحت 

های در دوره  RCP سناریوهای

آتی )مطالعة موردی: حوضة 

 آبخیز گلپایگان(

 ولوژیاکوهیدر

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC،SID ،PubMed ،
Margin 

 

 ایران

2432-6098
 

1400
 

(1
)8

 

 

سیدمحمدرضا 

میرحسینی 

طبائی زواره، 

 هدی قاسمیه،

 خدایار عبدالهی

42 

کاربرد مدل متریک برای برآورد 

اهانه متعرق واقعی  -تبخیر

حوزه آبخیز ونک با استفاده از 

 تصاویر سنجنده مودیس

ر و سنجش از دو

سامانه اطالعات 

جغرافیایی در 

 منابع طبیعی

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC،SID ،PubMed ،
Margin 

 

 ایران

2676-7082
 

1399
 

(3
)

11
 

 

مریم رضائی، 

 هدی قاسمیه،

 خدایار عبداللهی

43 

مقایسه روش های تجربی 

برآورد تبخیر و تعرق براساس 

داده های الیسیمتری )مطالعه 

 موردی: دشت کاشان(

هندسی م

 اکوسیستم بیابان

علمی پژوهشی وزارتین، 

ISC،SID ،PubMed ،
Margin 

 

 ایران

2538-6336
 

1399
 

(
27

)9
 

 

سیدجواد 

نژاد، لیال ساداتی

هدی نظری، 

سلمان  قاسمیه،

 عارفخانه کالته

44 

Simplified Version of 

the METRIC Model for 

Estimation of Actual 

Evapotranspiration 

International 

Journal of 

Remote 

Sensing 

ISI, JCR, 

SCOPUS 

 
 انگلستان

0143-1161
 

2021
 

(
14

)
42

 

 

مریم رضائی، 

 هدی قاسمیه،

 خدایار عبداللهی
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 سایر مجالت
ردی

 ف
 عنوان مقاله و تحشیه 

 نام نشریه

 

 تاریخ انتشار

و شماره مجله )سال(  

همکاران نام متقاضی و   

 به ترتیب

1 

Analysis of Hydro 

morphometric 

characteristics 

using GIS and 

statistical analysis 

(Case study: 

Maragh basin, 

Esfahan province, 

center of Iran) 

Advances in Applied 

Science Research 

(Pelagia Research 

Library) 

2013, 4 (4) 
M. Mirzavand, H. 

Ghasemieh 

2 

The Effect of Clear 

Cutting on Runoff 

Height (Case 

Study: Noshar, 

Iran) 

International Journal 

of Innovative 

Technology and 

Exploring 

Engineering(TM): 

India 

2013, 3 (6) 

Hoda Ghasemieh, 

Fatemeh Panahi*, 

Mohsen Mohseni 

Saravi, Maryam 

Daghestani 

3 

Determining and 

Mapping Soil 

Erodibility Factor 

(Case Study: 

Yamchi Watershed 

in Northwest of 

Iran) 

Open Journal of Soil 

Science 

(Academic Publisher): 

USA 

2014, 4 (5) 

Rasool Imani, Hoda 

Ghasemieh, 

Mohammad 

Mirzavand  

4 

Prediction of 

ground water level 

environment using 

a non-

deterministic 

model 

Journal of Water 

Resources and 

Protection 

(Academic Publisher): 

USA 

2014, 6 (7) 

Mohammad 

Mirzavand, 

SeyedJavad 

Sadatinejad, Hoda 

Ghasemieh, Rasool 

Imani, Mehdi 

Soleymani Motlagh 

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=45919
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=45919
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=45919
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=45919
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=45919
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=45919
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=45919
http://www.scirp.org/journal/AllArticle.aspx?JournalID=735
http://www.scirp.org/journal/AllArticle.aspx?JournalID=735
http://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Rasool+Imani&searchField=authors&page=1&SKID=0
http://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Hoda+Ghasemieh&searchField=authors&page=1&SKID=0
http://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Hoda+Ghasemieh&searchField=authors&page=1&SKID=0
http://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Mohammad+Mirzavand&searchField=authors&page=1&SKID=0
http://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Mohammad+Mirzavand&searchField=authors&page=1&SKID=0
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 سایر مجالت

5 

Groundwater level 

fluctuation 

forcasting using 

artificial neural 

network in arid 

and semi-arid 

environment 

Journal of Applied 

Hydrology: Iran 2014, 1 (2) 

Mohammad 

Mirzavand*, Seyyed 

Javad Sadatinejad, 

Hoda Ghasemieh, 

Mahmud Akbari, 

Hanifreza Motamed 

Shariati 

6 

بررسی عملکرد شبکه 

عصبی مصنوعی در 

رواناب  -مدلسازی بارش

و مقایسه آن با روش 

رگرسیون چندمتغیره، 

 مطالعه موردی: رودخانه

 رودبابل 

المللی منابع آب و فصلنامه بین

 توسعه
2015, Vol ()-No (03)-

S.N. (11) 

 ،*هدی قاسمیهمهین نظری، 

نژاد، سیدجواد ساداتی

 عباسعلی ولی

7 

پذیری با زیابی آسیبار

استفاده از مدل دراستیک 

و تحلیل حساسیت تک 

پارامتری، مطالعه موردی: 

 آبخوان دشت کاشان

المللی منابع آب و فصلنامه بین

 توسعه
2016, ()-No (01)-

S.N. (13) 

هدی ، *محمد میرزاوند

 قاسمیه

8 

-های درونارزیابی روش

یابی مکانی و انتخاب 

 ترین روش جهتمناسب

تعیین تغییرات مکانی 

-آب      پارامترهای کیفی

های زیرزمینی، مطالعه 

موردی دشت مشهد، 

 شمال شرقی ایران

المللی منابع آب و فصلنامه بین

 توسعه
2016, Vol ()-No (01)-

S.N. (13) 
جواد مؤمنی  ،*هدی قاسمیه

 دمنه

9 

معرفی مدل های تحول 

چشم انداز و کاربردهای 

مدل  آنها با تأکید بر

 هیدرودینامیکی

CAESAR-Lisflood 

 1399، 4(7) مهندسی جغرافیایی سرزمین
 هدی قاسمیه،مهر، مریم آذین

 مندعبدالرضا بهره
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 ترین مقاالت همایشیمهم

 تاریخ ردیف
 عنوان همایش علمی معتبر 

اللملیملی و بین  

 محل برگزاری
 برگزار کننده

همایش   
 عنوان مقاله

 نام متقاضی 

کاران همو   

 به ترتیب
 شهر کشور

1 

 هجری شمسی
دومین همایش ملی مقابله با 

زایی و توسعه پایدار بیابان

 های کویری ایرانتاالب

 

 اراک ایران

دانشگاه آزاد 

احد و -اسالمی

 اراک

بررسی اثرات ذرات گرد و غبار 

کارخانجات سیمان در مناطق خشک، 

مطالعه موردی کارخانه سیمان شهر 

 جمندبیار

 

ابوالفضل بیرجندی، 

 هدی قاسمیه،

-سیدجواد ساداتی

نژاد، سیدعلی اصغر 

 هاشمی

 سال ماه روز

و  23
24 

6 90 

2 

 هجری شمسی

 پانزدهمین همایش انجمن 

 شناسی ایرانزمین
 تهران ایران

دانشگاه تربیت 

 معلم

بررسی حساسیت به فرسایش و 

       ها در سازندهای سیستم درزه

  شناسی به منظور کاربرد در زمین

های آبخیزداری )مطالعه موردی: طرح

 کنار بهبهان(یز چهلزیرآبر

محمد میرزاوند، 

 هدی قاسمیه

 سال ماه روز

و  23
24 

9 90 

3 

 هجری شمسی
همایش بحران آب در دشت 

 کاشان
 دانشگاه کاشان کاشان ایران

 RSاوری ای و فنکاربرد تصاویر ماهواره

  بینی سیالبدر پیش

 

، مهرخدیجه کیانی

  هدی قاسمیه
 سال ماه روز

29 10 90 

4 

 هجری شمسی

همایش بحران آب در دشت 

 کاشان
 دانشگاه کاشان کاشان ایران

های پخش ارزیابی کارایی سیستم

ی آبخیز ی موردی: حوزهسیالب )مطالعه

 کاشان(

 

لیال نظری، سیده 

خشایش کبری ب

 هدی قاسمیهمنش، 

 سال ماه روز

29 10 90 

5 

 هجری شمسی
همایش بحران آب در دشت 

 کاشان
 دانشگاه کاشان کاشان ایران

های نامتعارف در مدیریت استفاده از آب

ی موردی: دشت بحران آب )مطالعه

 کاشان(

پور، کلثوم بخردی

 هدی قاسمیه
 سال ماه روز

29 10 90 

6 
 هجری شمسی

محمد میرزاوند، های فرسایش، رخساره دانشگاه تهران کرج ایران اولین همایش ملی بیایان
هما روز  سال 
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و  27
28 

3 91 

ژئومورفولوژیکی و خصوصیات  )علوم، فنون و توسعه پایدار(

شناسی هیدرودینامیکی سازندهای زمین

کنار ی موردی: زیرآبریز چهل)مطالعه

 بهبهان(    

 هدی قاسمیه

7 

 هجری شمسی

 اولین همایش ملی بیایان

 )علوم، فنون و توسعه پایدار(
 دانشگاه تهران کرج ایران

های بررسی قابلیت استفاده از ویژگی

 شناسی برای سازندهای زمین

های آبخیزداری بندی پروژهاولویت

ی آبخیز ی موردی: حوزه)مطالعه

 چمران(   

د میرزاوند، علی محم

محمدیان بهبهانی، 

 ، هدی قاسمیه

اکبر نظری علی

سامانی، یعقوب 

 یزدانی مقدم

 سال ماه روز

و  27
28 

3 91 

8 

 هجری شمسی

 اولین همایش ملی بیایان

 )علوم، فنون و توسعه پایدار(
 دانشگاه تهران کرج ایران

مطالعه پوشش گیاهی به منظور بهبود 

دیریتی بر مراتع )مطالعه عملکرد م

 ی آبخیز خائیز(موردی: حوضه

محمد میرزاوند، 

هدی سارا فرازمند، 

، یعقوب قاسمیه

 یزدانی مقدم

 سال ماه روز

و  27
28 

3 91 

9 

سومین همایش ملی مقابله با  هجری شمسی

زایی و توسعه پایدار بیابان

 های کویری ایرانتاالب

 

 اراک ایران

اه آزاد دانشگ

احد و -اسالمی

 اراک

شناسی مناطق بررسی ستون چینه

 خشک، مطالعه موردی: منطقه بیرجند

 

ابوالفضل بیرجندی، 

اصغر  هدی قاسمیه،

 فرد توکلی

 سال ماه روز

و  25
26 

6 91 

10 

سومین همایش ملی مقابله با  هجری شمسی

زایی و توسعه پایدار بیابان

 ایران های کویریتاالب

 

 اراک ایران

دانشگاه آزاد 

احد و -اسالمی

 اراک

زارها در کاهش میزان بررسی تأثیر تاغ

های گرد و خاک با استفاده از طوفان

طوفان )مطالعه موردی: باد و گلگل

  کاشان(

 فرداصغر توکلی

  هدی قاسمیه،

اکبر نظری علی

 سامانی

 سال ماه روز

و  25
26 

6 91 

11 

جری شمسیه  

سومین همایش ملی مقابله با 

زایی و توسعه پایدار بیابان

 های کویری ایرانتاالب

 اراک ایران

دانشگاه آزاد 

احد و -اسالمی

 اراک

تعیین اولویت مبارزه با فرسایش بادی 

ای های ماسهدر اشکال مختلف تپه

 ی موردی: ارگ کاشان()مطالعه

 فرداصغر توکلی

  هدی قاسمیه،

نظری  اکبرعلی

سامانی، ناصر 

 مشهدی

 سال ماه روز

و  25
26 

06 91 

12 

 هجری شمسی
سومین همایش ملی مقابله با 

زایی و توسعه پایدار بیابان

 های کویری ایرانتاالب

 اراک ایران

دانشگاه آزاد 

احد و -اسالمی

 اراک

پتانسیل اکوتوریسم در مناطق بیابانی 

یقای ایران ایران مطالعه موردی: آفز

 )منطقه حفاظت شده توران(

 

ابوالفضل بیرجندی، 

 هدی قاسمیه

 سال ماه روز

و  25
26 

06 91 

13 
 هجری شمسی

 هدی قاسمیه،استفاده از منابع آبی تصفیه شده به اداره کل پدافند  تهران ایراناولین کنفرانس ملی راهکارهای 
 سال ماه روز
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20 12 91 

دستیابی به توسعه پایدار در 

بخشهای کشاورزی، منابع 

 طبیعی و محیط زیست

غیر عامل 

ارت کشور(، )وز

پژوهشکده 

سوانح طبیعی، 

 موسسه آمو

منظور مصارف آبی متفاوت در جهت 

ی موردی توسعه پایدار )مطالعه

نایع نساجی و بافندگی ی صکارخانه

 غرب تهران(

مهدی احمدی، فریبا 

 ابراهیمی آذرخواران

14 

شمسیهجری   

 تهران ایران کنفرانس ملی مدیریت سیالب

دبیرخانه دایمی 

کنفرانس ملی 

مدیریت 

، سیالب

دانشکده محیط 

زیست دانشگاه 

تهران، 

پژوهشکده 

 سوانح طبیعی

رواناب  -سازی بارشبررسی دقت مدل

در برآورد وقایع حدی؛ مطالعه 

 آبادموردی:زیرحوزه بهشت

 

آرش فاضلی 

ی، هدی فارسان

 قاسمیه

 سال ماه روز

و  23
24 

2 92 

15 

 هجری شمسی

اولین همایش سراسری 

 کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
 تهران ایران

دانشگاه مهر 

اروند، مرکز 

توسعه پایدار،  

گروه ترویجی 

دوستداران 

 محیط زیست

بررسی تغییرات زمانی خشکسالی با 

اندارد شده استفاده از نمایه بارش است

 آباد(طالعه موردی: زیرحوزه بهشت)م

آرش فاضلی 

هدی فارسانی، 

حسین  قاسمیه،

اسماعیلی، عبداله 

 فاضلی فارسانی

 سال ماه روز

20 11 92 

16 

 هجری شمسی

پنجمین کنفرانس مدیریت منابع 

 آب ایران
 تهران ایران

دانشگاه شهید 

 بهشتی

پردیس فنی، 

مهندسی 

شهید  دانشگاه

 عباسپور،

انجمن علوم و 

مهندسی منابع 

 آب ایران

برآورد ارتفاع رواناب و دبی اوج به 

روش استداللی و شماره منحنی 

بنی، )مطالعه موردی: حوزه آبخیز قلعه

 استان کهکیلویه و بویراحمد(

رسول ایمانی، علی 

هدی آلبوعلی، 

 قاسمیه

 سال ماه روز

و  29
30 

11 92 

17 
 هجری شمسی

مهدی سلیمانی، بررسی اثر خشکسالی هیدروژئولوژیک دانشگاه شهید  تهران ایرانپنجمین کنفرانس مدیریت منابع 
 سال ماه روز
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و  29
30 

11 92 

 بهشتی آب ایران

پردیس فنی، 

مهندسی 

دانشگاه شهید 

 عباسپور،

انجمن علوم و 

مهندسی منابع 

 آب ایران

بر نوسانات آب زیرزمینی با استفاده از 

 PSIشاخص 
 

 ه،هدی قاسمی

-سیدجواد ساداتی

 نژاد، محمد میرزاوند

18 

 هجری شمسی

پنجمین کنفرانس مدیریت منابع 

 آب ایران
 تهران ایران

دانشگاه شهید 

 بهشتی

پردیس فنی، 

مهندسی 

دانشگاه شهید 

 عباسپور،

انجمن علوم و 

مهندسی منابع 

 آب ایران

های عصبی فازی بررسی کارایی روش

(CANFIS)  و رگرسیون گام به گام در

 سازی بارش رواناب حوضه ناورودمدل

 

خدیجه کیانی، 

هدی عباسعلی ولی، 

 قاسمیه

 سال ماه روز

و  29
30 

11 92 

19 

 هجری شمسی
اولین همایش ملی جغرافیا و 

 پایداری محیط
 دانشگاه رازی کرمانشاه ایران

الی با استفاده از بررسی روند خشکس

 (GRIشاخص منبع آب زیرزمینی )

 

منش، محمد پژوهان

 هدی قاسمیه
 سال ماه روز

14 12 92 

20 

 هجری شمسی

اولین کنفرانس ملی علوم 

 کشاورزی و محیط زیست
 اردبیل ایران

سسه حامیان ؤم

زیست اندیش 

 محیط آرمانی

بررسی کارایی روش عکس مجذور 

بندی در نقشه پهنهیه فاصله در ته

 مناطق بیابانی

لیال نظری، سلمان 

عارفخانه کالته، 

 هدی قاسمیه،

 ساداتی سیدجواد

نژاد، مهدی 

 عبداللهی

 سال ماه روز

15 12 92 

21 

 هجری شمسی

های اولین کنفرانس ملی آلودگی

محیط زیست و پیامدهای آلودگی 

 آن با محوریت زمین پاک

 یلاردب ایران

دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات 

بهداشتی و 

درمانی استان 

 اردبیل

ارزیابی کیفیت و تیپ هیدروشیمیایی 

آب رودخانه بالخلوچای از نظر شرب و 

های کشاورزی با استفاده از روش

 گرافیکی

 رسول ایمانی، 

اکبر ایمانی، علی

علی  هدی قاسمیه،

 آلبوعلی

 سال ماه روز

23 2 93 

 میالدی

 سال ماه روز

14 

15 May 2014 

23 
 هجری شمسی

 هدی قاسمیه،های اکوتوریسمی با بررسی پتانسیل دانشگاه تهران تهران ایران همایش علوم جغرافیایی ایران
 سال ماه روز
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30 2 93 
و آمایش سرزمین  GISاستفاده از 

 العه موردی: حوضه سومبار غالمان()مط
سلمان عارفخانه 

 لیال نظریکالته، 

24 

 هجری شمسی

 ایران همایش آب، انسان، زمین
آباد دولت

 اصفهان

شرکت توسعه 

سازان گردشگری 

، اصفهان

 شهرداری دولت

 اصفهان آباد

های راهکارهای همگنی ایستگاه

ای هیدرومتری به منظور تحلیل منطقه

 فراوانی سیالب

 

نیما احمدآقایی، 

حمید  هدی قاسمیه،

 قربانی

 سال ماه روز

6 6 93 

25 

 هجری شمسی

 ایران همایش آب، انسان، زمین
آباد دولت

 اصفهان

شرکت توسعه 

سازان گردشگری 

، اصفهان

 شهرداری دولت

 اصفهان آباد

های آبخیز خیزی حوزهآنالیز سیل

 باالدست شهری

 

مصطفی طاهری، 

 هدی قاسمیه،

 تورانیمحمدتقی دس

 

 سال ماه روز

6 6 93 

26 

 هجری شمسی

 ایران همایش آب، انسان، زمین
آباد دولت

 اصفهان

شرکت توسعه 

سازان گردشگری 

، اصفهان

 شهرداری دولت

 اصفهان آباد

ای رشتهاکوهیدرولوژی، رویکردی میان

جهت حل مسائل مربوط به آب، محیط 

 زیست و مردم

 

، محمد میرزاوند

 ی قاسمیه،هد

 محمدتقی دستورانی

 

 سال ماه روز

6 6 93 

27 

 هجری شمسی

دومین همایش ملی بحران آب 

 )تغییر اقلیم، آب و محیط زیست(
 شهرکرد ایران 

دانشگاه 

 شهرکرد

گردانی های ریزمقیاسارزیابی روش

-های گردش عمومی جوآماری مدل

( در جهت AO-GCMاقیانوس )

 وانابر -ای بارشهورودی مدل

مهدی احمدی، 

باقر  هدی قاسمیه،

 قرمزچشمه

 سال ماه روز

و  18
19 

6 93 

28 

 هجری شمسی

دومین همایش ملی بحران آب 

 )تغییر اقلیم، آب و محیط زیست(
 شهرکرد ایران 

دانشگاه 

 شهرکرد

گردانی آماری به بررسی ریزمقیاس

 SDSMصورت فصلی و ساالنه در 

عه موردی: ایستگاه سینوپتیک )مطال

 بابلسر(

مهدی احمدی، 

باقر  هدی قاسمیه،

 قرمزچشمه

 سال ماه روز

و  18
19 

6 93 

29 
 

 هجری شمسی
دومین همایش ملی بحران آب 

 )تغییر اقلیم، آب و محیط زیست(
 شهرکرد ایران 

دانشگاه 

 شهرکرد

بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی آبدهی 

 طاالری آبخیز قرآنوضهساالنه ح

مهدی احمدی، 

باقر  هدی قاسمیه،

 قرمزچشمه

 سال ماه روز
و  18

19 
6 93 

30 

 هجری شمسی

دومین همایش ملی بیابان با 

رویکرد مدیریت مناطق خشک و 

 بیابانی

 دانشگاه سمنان سمنان ایران
های فاقد آمار با تعیین بارندگی در سال

 بکه عصبیاستفاده از مدل ش

نرگس سقازاده، 

 زاده، علی فتح

زاده، اهلل تقیروح

  هدی قاسمیه،

 اصغر ذوالفقاریعلی

 سال ماه روز

و  20
21 8 93 

31 
 هجری شمسی

لیال نظری، مهدی جربی های تارزیابی دقت انوع روش دانشگاه سمنان سمنان ایراندومین همایش ملی بیابان با 
 سال ماه روز



21 

 

و  20

21 8 93 

رویکرد مدیریت مناطق خشک و 

 بیابانی

جهت تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل در 

 مناطق خشک و کویری

 

تیموری، سلمان 

هدی عارفخانه، 

 قاسمیه

32 

 هجری شمسی

دومین همایش ملی مهندسی و 

مدیریت کشاورزی محیط زیست 

 و منابع طبیعی پایدار

 ایران

 -تهران 

ن مرکز بی

الملی 

همایش 

های 

دانشگاه 

شهید 

 بهشتی

مرکز بین الملی 

همایش های 

دانشگاه شهید 

 بهشتی

برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن و 

وات نیاز آبی آن با استفاده از مدل کراپ

 در دشت کاشان

 

لیال  هدی قاسمیه،

نظری، سیدجواد 

نژاد، سلمان ساداتی

 عارفخانه کالته

 سال ماه روز

20 12 93 

   

33 

 هجری شمسی

اولین همایش ملی فضای سبز 

 آبکم
 دانشگاه کاشان کاشان ایران

 ای و ارزیابی اعتبار تحلیل خوشه

ای کردن ها به منظور منطقهخوشه

 های زیرزمینیسیستم پایش کیفی آب

محمد میرزاوند، 

 هدی قاسمیه،

 سیدجواد ساداتی

 نژاد

 سال ماه روز

و  15
16  

2 94 

34 

 هجری شمسی
اولین همایش ملی فضای سبز 

 آبکم
 دانشگاه کاشان کاشان ایران

استفاده از آب نامتعارف در آبیاری 

 فضای سبز

 

حسین افشاری، 

 هدی قاسمیه
 سال ماه روز
و  15
16  

2 94 

35 

 هجری شمسی

اولین همایش ملی فضای سبز 

 آبکم
 دانشگاه کاشان کاشان ایران

ارزیابی قابلیت کیفیت آب زیرزمینی 

برای مصارف شرب و کشاورزی )مطالعه 

 موردی: آبخوان کاشان(

محمد میرزاوند، 

 هدی قاسمیه،

-سیدجواد ساداتی

نژاد، محمود اکبری، 

 عباسعلی ولی

 سال ماه روز

و  15
16  

2 94 

36 

 هجری شمسی
ی سبز اولین همایش ملی فضا

 آبکم
 دانشگاه کاشان کاشان ایران

های استحصال آب باران برای روش

 استفاده در فضای سبز

 

رودی، محمود دره

 هدی قاسمیه
 سال ماه روز
و  15
16  

2 94 

37 

 هجری شمسی

اولین کنفرانس ساالنه تحقیقات 

 کشاورزی ایران
 شیراز ایران

مؤسسه عالی 

علوم و فناورزی 

 رزمی شیرازخوا

های هیدرولوژکی بررسی وضعیت گروه

خاک و شماره منحنی به منظور برآورد 

آباد بلوک رواناب در حوزه آبخیز حسین

 عنبرآباد 

 

رودی، محمود دره

   هدی قاسمیه،

اهلل میرزایی، روح

 سیامک دخانی

 سال ماه روز

31 4 94 

38 
 هجری شمسی

امید  هدی قاسمیه،های مدیریت یکپارچه ابعاد و چالش دانشگاه یاسوج یاسوج ایرانم و یازدهمین همایش ملی علو
 سال ماه روز



22 

 

تا  31
2 

2 94 

مهندسی آبخیزداری ایران، 

توسعه مشارکتی در مدیریت 

 های آبخیزحوزه

 منابع آب

 

اسدی نلیوان، 

طاهره محمدی، 

مریم سلحشور، 

 نرگس سقازاده

39 

سیهجری شم  
اولین همایش ملی پدافند 

 غیرعامل در حوزه دریای خزر
 دانشگاه گیالن رشت ایران

 نگرشی بر رویداد بحران آب و 

ای انداز آن در منازعات منطقهچشم

 خاورمیانه و راهکار حل آن

هدی مریم آقایی، 

 قاسمیه
 سال ماه روز
و  24

25 
9 95 

40 

 هجری شمسی
ی هیدرولوژی دومین کنفرانس مل

 ایران
 شهرکرد ایران

دانشگاه 

 هرکردش

پدیده تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع 

 آب

 هدی قاسمیه،

حدیثه جیحونی 

 نایینی

 سال ماه روز
و  20

21 
4 96 

41 

 هجری شمسی

دومین همایش ملی مدیریت 

 منابع آب نواحی ساحلی
 ساری ایران

دانشگاه علوم 

کشاورزی و 

ع طبیعی مناب

 ساری

بررسی کیفیت شیمیایی آب در ایستگاه 

قال واقع در رودخانه گرگانرود استان آق

 گلستان

 

بهنام فریدگیگلو، 

 هدی قاسمیه

 سال ماه روز

20 7 96 

42 

دوازدهمین همایش ملی علوم و  هجری شمسی

مهندسی آبخیزداری ایران. 

 های محیطیآبخیزداری و بحران

 دانشگاه مالیر مالیر ایران

ارزیابی تأثیر پوشش سنگریزه بر میزان 

های آزمایشی تحت رواناب در پالت

 سازی بارانشبیه

زاده، زینب حاجی

ابراهیم امیدوار، 

 هدی قاسمیه

 سال ماه روز
و  18

19 
7 96 

43 

 هجری شمسی
اولین کنگره آب و خاک علوم 

 محیطی
 تهران ایران

ید دانشگاه شه

 بهشتی تهران

های نفوذ و مروری بر معرفی مدل

 های مختلفکاربرد آنها در پژوهش

زاده، زینب حاجی

 هدی قاسمیه
 سال ماه روز

و  11
12 

12 1396 

44 

 هجری شمسی
اولین کنگره آب و خاک علوم 

 محیطی
 تهران ایران

دانشگاه شهید 

 بهشتی تهران

یت نقش پدافند غیرهامل در مدیر

 بحران خشکسالی

 هدی قاسمیه،

 پورشاداب حسین
 سال ماه روز

و  11
12 

12 96 

45 

 هجری شمسی

هقتمین کنفرانس ملی مدیریت 

 منابع آب ایران
 دانشگاه یزد یزد ایران 

بررسی وضعیت پتانسیل تولید رواناب با 

استفاده از روش حفاظت خاک آمریکا 

(SCSدر حوزه آبخیز حسین ) آباد بلوک

 عنبرآباد

رودی، محمود دره

 هدی قاسمیه،

سیامک دخانی، 

 اهلل میرزاییروح

 سال ماه روز

6و  5  2 97 

46 

سیزدهمین همایش ملی علوم و  هجری شمسی

مهندسی آبخیزداری و سومین 

همایش ملی صیانت از منابع 

 طبیعی و محیط زیست

 اردبیل ایران
دانشگاه محقق 

 لیاردبی

کاری بر میزان امالح خاک اثرات تاغ

 آباد ورامین()مطالعه موردی منطقه گچی

اسماعیل عابدینی، 

 هدی قاسمیه،

 سیامک دخانی

 سال ماه روز

و  10
11 

7 97 

47 
 هجری شمسی

عاطفه ستاروند، ای رودخانه و بررسی فرسایش کناره  دانشگاه تبریز تبریز ایرانسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی 
 سال ماه روز
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تا  26
28 

6 98 
مدیریت آن با استفاده از روش های  ایران، تبریز

 ساماندهی رودخانه

  هدی قاسمیه،

48 

شمسیهجری   

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی 

 ایران، تبریز
 دانشگاه تبریز تبریز ایران

در مناطق  لیهشدار س ستمیراه کار س

 زیخ لیس

طمه کریمی فا

هدی ظفرآبادی، 

عاطفه  قاسمیه،

 ستاروند

 سال ماه روز

تا  26
28 

6 98 

49 

شمسیهجری   
کنگره استان اصفهان و نخستین 

-ها و فرصتتوسعه ملی، چالش

 شروهای پی

 هاناصف ایران
صنعتی  دانشگاه

 اصفهان

برداری گسترده تأثیر ادامه بهرهمطالعه 

از سفره آب زیرزمینی دشت ممنوعه 

 بر کیفیت آب باقیماندهاشان ک

-خراسانیحسین 

 هدی قاسمیه،زاده، 

مهدی سلیمانی، 

 محمد میرزاوند

 سال ماه روز

تا  22
24 

4 1400 

50 

شمسیهجری   
همایش ملی انجمن ششمین 

 شناسی ایرانرسوب
 اهواز ایران

چمران دانشگاه 

 اهواز

پذیری حوضه با عامل فرسایشبرآورد 

استفاده از خصوصیات ذاتی نقشه خاک 
FAO 

هدی صیاد، دانیال 

، زهرا اسمیهق

 ناصریان اصل

 سال ماه روز

و  13
14 

11 1400 

51 

شمسی هجری دومین همایش ملی کم آبیاری و  

استفاده از آب های نامتعارف در 

 کشاورزی

 فسادانشگاه  فسا ایران

بررسی پژوهشهای پیشین آب 

خاکستری و روشهای بازیابی آن برای 

 مصارف مختلف

ناصریان اصل، زهرا 

 دانیال هدی قاسمیه،

 صیاد

 سال ماه روز

و  27
28 

11 1400 

52 

شمسی هجری شانزدهمین همایش ملی علوم و  

مهندسی آبخیزداری ایران 

 )آبخیزداری و توسعه پایدار(

 شیراز شیراز ایران

حلیل و شناخت جریان رودخانه در ت

راستای سالمت و پایداری حوضه 

 )مطالعه موردی: رودخانه سیالخور(

ناصریان اصل، زهرا 

 دانیال هدی قاسمیه،

 صیاد

 سال ماه روز

و  17
18 

12 1400 

53 

شمسیهجری   
شانزدهمین همایش ملی علوم و 

مهندسی آبخیزداری ایران 

 )آبخیزداری و توسعه پایدار(

 شیراز شیراز ایران

کاربرد روش های تجربی و توزیع های 

آماری در برآورد جریان های حداکثر 

در راستای امنیت  (IPF) لحظه ای

 پایدار حوضه

هدی صیاد، دانیال 

زهرا  قاسمیه،

 ناصریان اصل

 1400 ماه روز

و  17
18 

12 1400 

54 

حفاظت  نجمین کنفرانس ملیپ هجری شمسی

خاک و آبخیزداری با محوریت 

مخاطرات، احیاء و بهره برداری "

حوزه های آبخیز با نگاه  پایدار

خانه ویژه به منابع و اراضی رود

 ای و ساحلی

 تهران ایران

پژوهکشده 

حفاظت خاک و 

آبخیزداری )زیر 

نظر وزارت 

جهاد 

 کشاورزی(

تحلیل دوره ای خشکسالی هواشناسی 

با استفاده از شاخص بارش استاندارد 

شده )مطالعه موردی: ایستگاه اقلیم 

 شناسی سد زاینده رود(

ناصریان اصل، زهرا 

 دانیال هدی قاسمیه،

 صیاد

 سال ماه روز

17 
و 
18 

12 1400 
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 در داخل و خارج مؤسسه های خاتمه یافتهطرح

 ردیف

عنوان گزارش علمی طرح پژوهشی و 

 فناوری خاتمه یافته 

 در داخل موسسه

شماره و تاریخ 

 گواهی خاتمه طرح

 مؤسسه

 

 رحنوع ط تاریخ انجام
 نام متقاضی 

 همکاران و 

 به ترتیب

 مالحظات
 کاربردی نظری پایان شروع 

 بنیادی و 

توسعه 

 ای

1 

های مؤثر در تعیین عمق آب شناسایی چاه

زیرزمینی دشت ارومیه به شماره قرارداد 

473125 

 و   22/12/95

680182 
 دانشگاه کاشان

1/1/94 

 

16/9/94 

 *  

 هدی قاسمیه،

سحر بابایی، 

قاسم همدمی 

 حصار

 مجری طرح

2 
های بندی تپهمطالعه مرفولوژی و دانه

ای فعال ارگ کاشان در ارتباط با ماسه

 رژیم باد

19/9/90 

12//1/74012003 

 

مرکز تحقیقات 

المللی بیابان بین

 دانشگاه تهران

19/9/90 

 

19/2/92 

 *  

ناصر مشهدی، 

 هدی قاسمیه،

اکبر نظری علی

سامانی، اصغر 

فرد، توکلی

مجید کریمپور 

 ریحان

همکار اول 

 طرح

3 

بررسی خشکسالی بر نوسانات منابع 

های فوق بحرانی استان اصفهان به دشت

 منظور مدیریت بهینه

 برداری از منابع آببهره 

235 
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

27/12/91 

 

27/6/93 

 *  

سیدجواد 

نژاد، ساداتی

هدی قاسمیه، 

سیدحسن 

نیا، علوی

محمدرضا 

شکاری، مهدی 

 سلیمانی مطلق

همکار اول 

 طرح

4 
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی 

 رصدخانه ملی ایران
20/4/96 

711718 

طرح رصدخانه ملی 

ایران )پژوهشگاه 

دانشهای بنیادی 

 وزارت علوم(

15/10/95 

 

15/12/95 

  * 

محسن 

شاطریان روح 

 اهلل میرزایی

 هدی قاسمیه

 یونس غالمی

دوم همکار 

 طرح

5 

بررسی آخرین وضعیت و تغییرات کمی و 

کیفی سفره آب زیر زمینی دشت کاشان و 

تعیین چشم انداز آب شرب و بهداشتی و 

 ارائه راهکارهای مناسب

مورخ  21820/97

22/7/1397 

شرکت آب و 

 فاضالب کاشان
22/7/1397 

8/5/1399 
   

حسین 

زاده، خراسانی

 هدی قاسمیه،

مهدی سلیمانی 

محمد مطلق، 

 میرزاوند 

همکار اول 

 طرح
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 های اتمام یافتهنامهپایان

 عنوان  پایان نامه / رساله دکتری تخصصی ردیف

 مقطع تحصیلی

 

 نام دانشجو
 تاریخ  دفاع

 دانشگاه محل

 تحصیل دانشجو

 اسامی 

 استادان راهنما

 اسامی

 دکتری تخصصی کارشناسی ارشد  استادان مشاور 

 استاد راهنما 1

یابی سدهای مکان

ی آبخیز زیرزمینی در حوزه

 بیارجمند

 دانشگاه کاشان 8/12/90 ابوالفضل بیرجندی  *

دکتر هدی 

 قاسمیه

دکتر سیدجواد 

 نژادساداتی

مهندس سیدعلی 

 اصغر هاشمی

 استاد راهنما 2

سازی کمی و کیفی شبیه

آب زیرزمینی دشت 

کاشان با استفاده از شبکه 

 عصبی مصنوعی

 دانشگاه کاشان 23/6/91 میرزاوندمحمد   *

هدی دکتر 

 قاسمیه،

سیدجواد دکتر 

 نژادساداتی

محمود دکتر 

دکتر اکبری، 

 عباسعلی ولی

 استاد راهنما 3

رواناب  -سازی بارشمدل

با استفاده از شبکه عصبی 

مصنوعی )مطالعه موردی: 

 رود(حوزه آبخیز بابل

 دانشگاه کاشان 23/6/91 مهین نظری  *

 هدیدکتر 

 قاسمیه،

سیدجواد دکتر 

 نژادساداتی

 عباسعلی ولیدکتر 

 استاد راهنما 4

های بررسی موفولوژی تپه

ای و ارتباط آن با ماسه

رژیم بادی )مطالعه 

 موردی: ارگ کاشان(

 دانشگاه کاشان 29/6/91 اصغر توکلی فرد  *

دکتر هدی 

دکتر  قاسمیه،

اکبر نظری علی

 سامانی

دکتر ناصر 

 مشهدی،
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 اد راهنمااست 5

برآورد تبخیر و تعرق با 

متر و استفاده از الیسی

های مقایسه آن با داده

سازی شده در شبکه شبیه

عصبی مصنوعی )مطالعه 

 موردی: کاشان(

 دانشگاه کاشان 27/4/92 لیال نظری  *

دکتر سیدجواد 

 نژاد،ساداتی

دکتر هدی 

 قاسمیه

- 

 استاد راهنما 6

ی بین ارزیابی رابطه

پیوند از دور مؤثر  الگوهای

با پارامترهای بارش و 

شاخص خشکسالی 

( SPIهواشناسی )

ی موردی: حوزه )مطالعه

 آبخیز فالت مرکزی ایران(

*  
سیده کبری 

 منشبخشایش
 دانشگاه کاشان 26/6/92

دکتر هدی 

 ،قاسمیه

دکتر سیدجواد 

 نژادساداتی

 

 دکتر عباسعلی ولی

 استاد راهنما 7

ای تحلیل فراوانی منطقه

سیالب با استفاده از 

گشتاورهای خطی و تبدیل 

موجک )مطالعه موردی: 

 استان تهران(

 دانشگاه کاشان 3/6/93 نیما احمدآقایی  *

دکتر هدی 

 قاسمیه

 دکتر حمید قربانی

- 

 استاد راهنما 8

سازی هیدرولوژیکی شبیه

های با استفاده از مدل

WetSpa  و هوشمند

عصبی )مطالعه موردی: 

یز بالخلوچای، حوضه آبخ

 استان اردبیل(

 دانشگاه کاشان 22/6/93 رسول ایمانی  *

دکتر هدی 

 قاسمیه

 

 دکتر اباذر اسمعلی
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 استاد راهنما 9

های ارزیابی روش

روندیابی سیل در رودخانه 

 کشکان

*  
علیرضا کریمی 

 ظفرآبادی
 دانشگاه کاشان 26/6/93

دکتر هدی 

 قاسمیه
- 

 استاد راهنما 10

خشکسالی بررسی اثرات 

بر روی نوسانات منابع آب 

زیرزمینی با استفاده از 

)مطالعه  Modflowمدل 

 موردی: دشت کاشان(

 دانشگاه کاشان 27/6/93 منشمحمد پژوهان  *

دکتر سیدجواد 

 نژاد،ساداتی

دکتر هدی 

 قاسمیه

مهندس علی 

 میرعربی

 استاد راهنما 11

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر 

ضه  روی دبی سالیانه حو

 طاالرقرآن

 دانشگاه کاشان 29/6/93 مهدی احمدی  *
دکتر هدی 

 قاسمیه

مهندس باقر 

 قرمزچشمه

 استاد راهنما 12

مدلسازی هیدرولوژیکی 

 رواناب با  -بارش

های گیری از مدلبهره

WETSPA ،HEC-

HMS ،IHACRES  و

مقایسه نتایج آنها با 

یکدیگر )مطالعه موردی: 

 حوضه ناورود(

 دانشگاه کاشان 31/6/93 صادقیسیدهادی   *
دکتر هدی 

 قاسمیه

دکتر سیدجواد 

 نژادساداتی
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 استاد راهنما 13

بررسی تأثیر تغییرات 

کاربری اراضی و توسعه 

 شهری روی 

های العملعکس

های هیدرولوژیکی حوزه

آبخیز )مطالعه موردی: 

 های طرقبه و دهبار(حوضه

*  
مصطفی طاهری 

 هروی
 اندانشگاه کاش 31/6/93

دکتر هدی 

 قاسمیه

دکتر محمدتقی 

 دستورانی

 

 استاد راهنما 14

بررسی اثرات تغییر اقلیم 

بر نوسانات کمی منابع آب 

)مطالعه موردی: دشت 

 اردستان(

 دانشگاه کاشان 30/11/93 بهنام آرام  *

دکتر سیدجواد 

 نژادساداتی

دکتر هدی 

 قاسمیه

- 

 استاد راهنما 15

یابی مناطق مستعد مکان

ت پخش سیالب با جه

های استفاده از روش

AHP ،FAHP  وGCA  در

 دشت شهرکرد

*  
مسلم مرادی 

 گوزلکی
 دانشگاه کاشان 2/6/94

دکتر هدی 

 قاسمیه

دکتر مهدی 

 پژوهش

 استاد راهنما 16

یابی مناطق مستعد مکان

آوری آب باران با جمع

استفاده از سامانه 

اطالعات جغرافیایی و 

های پشتیبانی سیستم

گیری )مطالعه صمیمت

موردی: حوزه آبخیز 

 آباد بلوک عنبرآباد(حسین

 دانشگاه کاشان 28/6/94 رودیمحمود دره  *
دکتر هدی 

 قاسمیه

اهلل دکتر روح

 میرزایی،

دکتر سیامک 

 دخانی
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 استاد راهنما 17

بررسی آستانه توپوگرافی 

فرسایش آبکندی در اقلیم 

خشک سرد استان نیمه

 زنجان

 دانشگاه کاشان 19/11/94 اریحسین افش  *
دکتر هدی 

 قاسمیه

اهلل دکتر روح

 میرزایی

 استاد راهنما 18

سازی دبی جریان شبیه

ای با استفاده از      رودخانه

های هوشمند و مدل

های زمانی )مطالعه سری

موردی: حوزه آبخیز 

 کشکان(

 دانشگاه کاشان 28/6/95 زهرا پورزین چغا  *
دکتر هدی 

 قاسمیه

ر ابراهیم دکت

 امیدوار

 استاد راهنما 19

ارزیابی تأثیر سطوح 

مختلف پیچیدگی در میزان 

های عملکرد مدل

هیدرولوژیکی )مطالعه 

موردی: حوزه آبخیز 

 حنیفقان(

 دانشگاه کاشان 3/9/95 زادهزهرا حشمتیان  *
دکتر هدی 

 قاسمیه

دکتر ابراهیم 

 امیدوار

 استاد راهنما 20

ارزیابی بیالن آب 

مینی با تأکید بر زیرز

تفکیک کسری ناشی از 

برداری خشکسالی و بهره

بیش از حد مجاز آبخوان 

)مطالعه موردی: دشت 

 الشتر(

 * 
مهدی سلیمانی 

 مطلق
 دانشگاه کاشان 27/11/95

دکتر هدی 

 قاسمیه

دکتر علی طالبی، 

دکتر خدایار 

 عبداللهی
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 استاد راهنما 21

ارزیابی تلفات رواناب، 

غذی رسوب و عناصر م

خاک تحت شرایط مختلف 

 سازی بارانشبیه

 دانشگاه کاشان 30/6/96 پورشاداب حسین  *

دکتر هدی 

دکتر  قاسمیه،

 ابراهیم امیدوار

- 

 استاد راهنما 22

های بررسی تأثیر پوشش

 مختلف خاک بر 

های هیدرولیکی ویژگی

رواناب و تولید رسوب 

تحت شرایط باران 

 مصنوعی

*  
زاد زینب حاجی

 وندهآدین
 دانشگاه کاشان 30/6/96

دکتر ابراهیم 

دکتر  امیدوار،

 هدی قاسمیه

 

 استاد راهنما 23

تغییرات مکانی 

خصوصیات ذاتی و 

فراکتالی خاک در دشت 

 کاشان

 دانشگاه کاشان 25/6/97 فرزانه نوذریان  
دکتر هدی 

 قاسمیه

دکتر ابراهیم 

 امیدوار

 استاد راهنما 24

ارزیابی ارتباط شاخص 

برگ با تغییرات سطح 

زمانی و مکانی رطوبت 

مطالعه موردی: ( خاک

 )آبادحوزه آبخیز بهشت

 دانشگاه کاشان 27/6/97 الهام داودی * 

دکتر هدی 

دکتر قاسمیه، 

 خدایار عبداللهی

 دکتر آکه بتالن
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 استاد راهنما 25

تعیین منشأ و مکانیسم 

های  شور شدن آب

زیرزمینی دشت کاشان با 

 استفاده از

های روش 

هیدروژئوشیمایی و 

 ایزوتوپی

 دانشگاه کاشان 31/6/97 محمد میرزاوند * 

دکتر هدی 

دکتر قاسمیه، 

سیدجواد 

 نژادساداتی

دکتر رحیم باقری، 

پروفسور ایان 

 داگالس کالرک

 استاد راهنما 26

ارزیابی تأثیر تغییرات 

-کاربری اراضی بر مؤلفه

های بیالن آبی حوزه آبخیز 

 فارسان

 دانشگاه کاشان 27/11/97 ین خسرویمحمدام  *
دکتر هدی 

 قاسمیه

 

 استاد راهنما 26

 فراوانی خشکسالی تحلیل

ه آبخیز زحوهیدرولوژیکی 

بازفت صمصامی تحت 

 سناریوهای تغییر اقلیم

 دانشگاه کاشان 25/11/97 نوید دهقانی * 

دکتر هدی 

قاسمیه، دکتر 

سیدجواد 

 نژادساداتی

 دکتر خلیل قربانی

اصغر دکتر علی

 پوربسالت

 استاد راهنما 27

طراحی شبکه پایش 

آب زیرزمینی و تعیین 

با  مناطق مستعد تغذیه

استفاده از تئوری 

آنتروپی در دشت 

 جیرفت

 دانشگاه کاشان 30/6/98 زهرا ناظری * 
دکتر هدی 

 قاسمیه

دکتر خدایار 

 عبدالهی

 استاد راهنما 28

ارزیابی اثرات تغییر 

اقلیم بر خشکسالی 

شناسی تحت هوا

 RCPسناریوهای 

)مطالعه موردی: 

های منتخب ایستگاه

 استان اصفهان(

 

 دانشگاه کاشان 25/6/98 زادهمحسن معین  *
دکتر هدی 

 قاسمیه

دکتر ابراهیم 

 امیدوار
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 استاد راهنما 29

ارزیابی تغییرات زمانی 

و مکانی خشکسالی به 

یابی منظور پتانسیل

 منابع آب زیرزمینی

ی: دشت مطالعه مورد)

 (کهک -قم

 دانشگاه کاشان 27/6/98 رؤیا احمدی  *
دکتر هدی 

 قاسمیه

دکتر ابراهیم 

 امیدوار

 استاد راهنما 30

تعرق وبرآورد تبخیر

واقعی با استفاده از 

های متریک و مدل

شده متریک، ساده

براساس معیار رطوبت 

 خاک

 دانشگاه کاشان 29/6/99 مریم رضائی  *
دکتر هدی 

 قاسمیه

ر خدایار دکت

 عبدالهی

 استاد راهنما 31

ارزیابی اثرات تغییر 

اقیم و کاربری اراضی 

بر جریان رودخانه حوزه 

 آبخیز سیالخور لرستان

 دانشگاه کاشان 14/10/99 علی سیف * 
دکتر هدی 

 قاسمیه

-دکتر حسین زینی

مهران وند، دکتر 

 زند

 استاد راهنمای مشترک 32

امکان سنجی 

استحصال روانابهای 

ری جهت توسعه شه

فضای سبز شهری و 

کاهش میزان برداشت 

از آبهای زیرزمینی 

)مطالعه موردی: 

شهرک پردیسان شهر 

 قم(

 دانشگاه کاشان 27/12/99 زهره اکبری آثار  *

دکتر سیامک 

، دکتر هدی دخانی

 قاسمیه

 دکتر رضا قضاوی

 راهنمااستاد  24

ارزیابی اثر تغییر اقلیم 

و کاربری اراضی روی 

تغذیه آب زیرزمینی 

)مطالعه موردی: حوزه 

 آبخیز گلپایگان(

 * 

سیدمحمدرضا 

میرحسینی طبائی 

 زواره

 کاشاندانشگاه  28/7/1400
هدی دکتر 

 قاسمیه، 

دکتر خدایار 

 عبداللهی

 مشاور استاد
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 استاد مشاور 1

کاربرد شبکه عصبی 

مصنوعی در مدلسازی 

ادی رسوبات معلق ب

)مطالعه موردی: دشت 

 داراب(

 دانشگاه کاشان 23/6/90 محمدرضا شکاری  *

دکتر سیدجواد 

 نژاد،ساداتی

دکتر عباسعلی 

 ولی

 دکتر هدی قاسمیه

 استاد مشاور 2

های یابی عرصهمکان

مناسب پخش سیالب با 

و سیستم  AHP رهیافت 

اطالعات جغرافیایی در 

 دشت کاشان

 دانشگاه کاشان 23/6/91 یعقوب یزدانی مقدم  *

دکتر سیدجواد 

 نژاد،ساداتی

اکبر دکتر علی

 نظری سامانی

 

 دکتر هدی قاسمیه

 استاد مشاور 3

 تحلیل فراکتالی در 

 سازی مدل

هیدروژئومورفولوژی 

 حوضه آبخیز

 دانشگاه کاشان 30/6/92 پروین بخشیان  *

دکتر عباسعلی 

 ولی

 

دکتر هدی 

، دکتر قاسمیه

پور حسین ابراهیم

 کومله

 استاد مشاور 4

سازی نروفازی سری مدل

واناب ر -زمانی بارش

 ناورود

 دانشگاه کاشان 30/6/92 مهرخدیجه کیانی  *

دکتر عباسعلی 

 ولی

 

دکتر هدی 

 ، قاسمیه

 استاد مشاور 5

بررسی وضعیت 

خشکسالی اقلیمی با 

های استفاده از مدل

احتماالتی )مطالعه موردی: 

 استان ایالم(

 دانشگاه کاشان 7/3/93 شیدیوحید ر  *

دکتر عباسعلی 

ولی، دکتر 

سیدجواد 

 نژادساداتی

 

دکتر هدی 

 ،قاسمیه
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 استاد مشاور 6

ارزیابی تأثیر تغییرات 

اقلیمی بر منابع آب 

 -زیرزمینی دشت اصفهان

 برخوار

 دانشگاه کاشان 21/11/95 نیاسیدحسن علوی * 
دکتر سیدجواد 

 نژادساداتی

 دکتر آرش ملکیان،

 کتر هدی قاسمیهد

 استاد مشاور 7

سنجی طراحی شبکه باران

در منطقه ایران مرکزی با 

های استفاده از روش

آماری )مطالعه زمین

 موردی: استان اصفهان(

 دانشگاه اردکان یزد 30/7/93 نرگس سقازاده  *

 زادهدکتر علی فتح

ا...  دکتر روح

 زادهتقی

 دکتر هدی قاسمیه

 استاد مشاور 8

های یابی عرصهمکان

پخش سیالب با استفاده 

از مدل سلسله مراتبی 

فازی )مطالعه موردی: 

 جنوب دشت کاشان(

 28/11/93 زهرا فیضی  *

 دانشگاه تهران

المللی مرکز تحقیقات بین

 بیابان

دکتر امیررضا 

کشتکار، دکتر 

 آرش ملکیان

 دکتر هدی قاسمیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 هانامهداوری پایان
 تاریخ انجام فعالیت فعالیت عنوان ردیف

 1390 زدایی(پور )رشته بیاباننامه کارشناسی ارشد آقای هادی زارعداور پایان 1

 1391 زدایی(نامه کارشناسی ارشد خانم آتوسا هوشمند کوچی )رشته بیابانداور پایان 2

 1391 زدایی(نامه کارشناسی ارشد خانم نجمه مشتاق )رشته بیابانداور پایان 3

 1392 نامه کارشناسی ارشد خانم میترا محمدی هفتخوانی )رشته آبخیزداری(داور پایان 4

 1392 نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه فؤادیان )رشته آبخیزداری(داور پایان 5

 1393 نامه کارشناسی ارشد آقای ابوالفضل ملکی اسدکندی )رشته آبخیزداری(داور پایان 6

 1393 مه کارشناسی ارشد آقای امید مرادی )رشته آبخیزداری(ناداور پایان 7

 1393 زدایی(نامه کارشناسی ارشد آقای سجاد خاموشی )رشته بیابانداور پایان 8

 1393 نامه کارشناسی ارشد آقای علی آلبوعلی )رشته آبخیزداری(داور پایان 9

 1393 شته آبخیزداری(نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی عالیپور )رداور پایان 10

 1394 نامه کارشناسی ارشد آقای مجید رمضانی سربندی )رشته آبخیزداری(داور پایان 11

 1394 نامه کارشناسی ارشد آقای عباس غفاری گوشه )رشته آبخیزداری(داور پایان 12

 1395 نامه کارشناسی ارشد خانم فرزانه فدایی )رشته آبخیزداری(داور پایان 13

 1395 نامه کارشناسی ارشد آقای سجاد امیری ابراهیم محمدی )رشته آبخیزداری(اور پایاند 14

 1395 نامه کارشناسی ارشد خانم مریم آقایی )رشته آبخیزداری(داور پایان 15

 1395 داور رساله دکتری آقای حیدر ابراهیمی )رشته آبخیزداری( 16

 1396 ثم ندیمی شهرکی )رشته آبخیزداری(نامه کارشناسی ارشد آقای میداور پایان 17

 1396 نامه کارشناسی ارشد خانم حدیثه جیحونی نائینی )رشته آبخیزداری(داور پایان 18

 1396 داور رساله دکتری خانم سحر بابایی )رشته علوم و مهندسی آبخیزداری( 19

 1397 ری(داور رساله دکتری آقای مسعود سمیعی )رشته علوم و مهندسی آبخیزدا 20

 1397 نامه کارشناسی ارشد خانم نگین عوبری )رشته آبخیزداری(داور پایان 21

 1397 زاده )رشته آبخیزداری(نامه کارشناسی ارشد خانم سمیه یوسفداور پایان 22

 1397 نامه آقای سیدامیر سیدباقری )رشته آبخیزداری(داور پایان 23
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 هانامهداوری پایان
 1397 )رشته آبخیزداری( ینامه خانم زهرا براتداور پایان  24

 1397 نامه آقای مهدی پاکباز )رشته آبخیزداری(داور پایان 25

 1398 نامه خانم عاطفه ستاروند )رشته آبخیزداری(داور پایان 26

 1398 نامه خانم فاطمه کریمی ظفرآبادی )رشته آبخیزداری(داور پایان 27

 1398 نامه آقای سیدمهدی سادات رسولداور پایان 28

 1398 داور رساله دکتری آقای محسن یوسفی ملکشاه )رشته علوم و مهندسی آبخیزداری( 29

 1399 داور رساله دکتری آقای رسول ایمانی )رشته علوم و مهندسی آبخیزداری( 30

 1399 نامه آقای اسماعیل عابدینیداور پایان 31

 1400 م و مهندسی آبخیزداری(داور رساله دکتری آقای فؤاد ناصرآبادی )رشته علو  32

 1400 رساله دکتری آقای دانیال صیاد )رشته علوم و مهندسی آبخیزداری(داور   33
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 داوری فعالیت های پژوهشی

 فعالیتعنوان   ردیف

 نوع فعالیت

 سسهؤنام مجله یا م

 موضوع داوری و نظارت

 داوری مقاله

 ژوهشی پ -علمی  

 معتبر

 داوری آثار 

 بدیع و ارزنده

 هنری 

داوری 

 کتاب

 داوری یا 

 نظارت بر طرح 

 پژوهشی

 دانشگاه شهید بهشتی    * ی مقاله در فصلنامه علوم محیطیداور 1

    * مقاله در پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز  داوری 2
مجله دانشگاه کشاورزی و 

 منابع طبیعی ساری

 مجله دانشگاه تهران    * مقاله در مجله علمی پژوهشی مرتع و آبخیزداری  داوری 3

4 
 ی در نشریهمقاله در مجله علمی پژوهش داوری

 های فرسایش محیطیپژوهش 
 مجله دانشگاه هرمزگان    *

    * مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب  داوری 5

 مجله دانشگاه باهنر کرمان

)انجمن مهندسی آبیاری و 

 آب ایران(

 دانشگاه کاشان    * های بیابانیداوری مقاله در نشریه مهندسی اکوسیستم 6

 دانشگاه خوارزمی تهران    * داوری مقاله در نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی  7

 دانشگاه تهران    * داوری مقاله برای مجله اکوهیدرولوژی 8

 دانشگاه خوارزمی تهران    * داوری مقاله در نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی  9

    * ECOPERSIAداوری مقاله در مجله  10
Tarbiat Modares 

University 

 دانشگاه کاشان    * داوری مقاله در مجله مهندسی و مدیریت انرژی 11

 دانشگاه تهران    * داوری مقاله برای مجله تحقیقات آب و خاک 12

13 
 جغرافیاییداوری مقاله برای مجله سنجش از دور و سامانه اطالعات 

 در منابع طبیعی
*    

 -دانشگاه آزاد اسالمی

 واحد بوشهر

 Environmental Science andداوری مقاله برای مجله  14

Pollution Research 
     

 هلند    * Journal of Hydrologyداوری مقاله برای مجله  15

16 
 المللی آب و توسعهبین داوری مقاله برای فصلنامه

 تحلیلی( )پژوهشی و
*    

المللی آب و بین فصلنامه

 توسعه

 انجمن آبخیزداری ایران    * داوری مقاله برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری 17

 دانشگاه کاشان *    داوری طرح پژوهشی 18

 *    داوری طرح برای صندوق پژوهشگران ریاست جکهوری 19
صندوق پژوهشگران 

 ریاست جمهوری

 

http://www.modares.ac.ir/en
http://www.modares.ac.ir/en
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 راییسوابق اج

ردی

 ف
 عنوان مسئولیت

 تاریخ انجام فعالیت مشخصات ابالغ

 تاریخ  شماره 
مرجع صادر کننده 

 تأییدکننده /ابالغ
 سال پایان شروع

 2 3/11/90 4/7/88 ریاست دانشگاه 4/7/88 112800 زدایییابانب  -سرپرست گروه منابع طبیعی 1

 - 3/11/90 30/11/89 نشگاهریاست دا 30/11/89 59104 مدیر گروه آبخیزداری 2

 2 13/2/93 3/11/90 ریاست دانشگاه 3/11/90 146071 مدیر گروه مرتع و آبخیزداری 3

 - ادامه دارد 13/2/93 ریاست دانشگاه 13/2/93 932719 مدیر گروه مرتع و آبخیزداری 4

5 
معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم 

 زمین
 6 25/10/1400 2/9/94 گاهریاست دانش 2/9/94 19868/94

6 
اندازی آزمایشگاه دانشکده منابع طبیعی در راه

 آران و بیدگل )به عنوان ناظر(
..... ..... 

معاونت اداری و 

 مالی وقت
23/6/90 23/7/90  

7 
اندازی و تثبیت دانشکده منابع طبیعی و راه

 1390تا  1388علوم زمین از سال 

تاریخ: 

23/6/90 

شماره : 

11778 

  1390-1388 رئیس دانشگاه 
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 ... رسمی هایو کمیسیون هاهیات ،هاکمیتهها، کارگروه شرکت در شوراها،

 عنوان فعالیت ردیف

 تاریخ انجام فعالیت مشخصات ابالغ جهت شرکت در شوراها و ....

 مالحظات

 تاریخ  شماره 
 مرجع 

 صادر کننده ابالغ
 پایان شروع

1 

 هاشرکت در کارگروه

عضو کارگروه بررسی 

در علمی  توانایی

 منابع طبیعی کارگروه

 17/11/90 24/11/89 ریاست دانشگاه 24/11/89 57558

کارگروه بررسی 

 توانایی علمی

2 

عضو کارگروه بررسی 

توانایی علمی 

مرتع و  کارگروه

 آبخیزداری

 ادامه دارد 17/11/90 ریاست دانشگاه 17/11/90 150519

3 

وه بررسی عضو کارگر

توانایی علمی 

 زدایی بیابان کارگروه

 2/2/93 17/11/90 ریاست دانشگاه 17/11/90 150519

4 

عضو کارگروه بررسی 

توانایی علمی محیط 

 زیست

 ادامه دارد 1/2/93 ریاست دانشگاه 1/2/93 1485/93

5  

عضو کارگروه 

صالحیت علمی 

دانشکده منابع 

 طبیعی و علوم زمین

      

6 

 

 

 کمیته همایش ملی
 
 
 
 
 
 

عضو کمیته داوران 

سومین همایش ملی "

زایی و مقابله با بیابان

توسعه پایدار 

 "تاالبهای کویری

   25/6/91 26/6/91 

 

 عضو کمیته همایش

 

 

 

 

 

 

 

7 

عضو کمیته داوران 

نهمین همایش ملی "

علوم و مهندسی 

 "آبخیزداری ایران

   8/8/92 9/8/92 
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 ... رسمی هایو کمیسیون هاهیات ،هاکمیتهها، کارگروه شرکت در شوراها،

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

داوری مقاله در 

دوازدهمین همایش "

ملی آبیاری و کاهش 

 "تبخیر

   5/6/92 6/6/92 

 

 

 عضو کمیته همایش

9 

عضو کمیته علمی و 

همایش "اجرایی 

ملی فضای سبز کم 

 آب

   15/2/94 16/2/94 

10 

عضو کمیته داوران 

دوازدهمین همایش 

ملی علوم و مهندسی 

آبخیزداری، 

 آبخیزداری و 

 طیهای محیبحران

   18/7/96 19/7/96 

11 

 

 شرکت در کارگروه

مصاحبه آزمون 

 91شفاهی و کتبی  
   91 91 

کارگروه مصاحبه 

آزمون دکتری رشته 

علوم و مهندسی 

در  آبخیزداری

دانشکده منابع 

 طبیعی و علوم زمین

12 
 مصاحبه آزمون 

 92  شفاهی و کتبی
   92 92 

13 
مصاحبه آزمون 

 93  شفاهی و کتبی
   93 93 

14 
مصاحبه آزمون 

 94 شفاهی و کتبی
   94 94 

15 
مصاحبه آزمون 

 95 شفاهی و کتبی
   95 95 

16 
مصاحبه آزمون 

 96  شفاهی و کتبی
   96 96 

17 
مصاحبه آزمون 

 97  شفاهی و کتبی
   97 97 

18 

 

مصاحبه آزمون 

 98  شفاهی و کتبی
   98 98 

19 
مصاحبه آزمون 

 99  شفاهی و کتبی
   99 99 
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 ... رسمی هایو کمیسیون هاهیات ،هاکمیتهها، کارگروه شرکت در شوراها،

20 

مصاحبه آزمون 

  شفاهی و کتبی

1400 

   1400 1400  

21 

مصاحبه آزمون 

  شفاهی و کتبی

1401 

   1401 1401  

 شرکت در کارگروه 19

به آزمون مصاح

 91 شفاهی و کتبی

   91 91 

کارگروه مصاحبه 

آزمون دکتری 

در  زداییبیابان

دانشکده منابع 

 طبیعی و علوم زمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


