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قبولی در آ مون دکتر تخصصی یال  1671دانشگاه تریت مدرس با کسب رتبه اول ت
کارشنایی ارشد  :دانشگاه تربیت مدرس تهران – فارغ التحصیل ای ند  1673با معدل 16/88ت
کارشنایی  :دانشگاه عنوم کشاور

و منابع طبیعی گرگان -فارغ التحصیل بهم  ،1679کسکب

رتبه اول دوره با معدل 16/18ت
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عنوان پروژه کارشنایی  :مطالعه اجمکالی پالوویکولها اخاکهکا قکدیمی منطقکه قپکان کاللکه
اایتان گنستان ت
عنوان یمینار کارشنایی ارشد  :جزء آبشویی و کنترل شور ناحیۀ ریشهت
عنوان پایان نامۀ کارشنایی ارشد  :مدلسا

واکنش کنزا به شور طی مراحل مختنف رشدت

عنوان ریاله دکتر  :تغییرپذیر مدکانی وی ژگیهکا هیکدرولیدی خکاا بکا ایکت اده ا هندیکه
فرکتالی ،مقیاسیا

و  K.n.nدر مقیاس مزرعها ت

عنوان مقاالت ارسال شده به مجالت و کنگره ها :
 .1ارائه مدلی غیرپارامتریک با ایت اده ا تدنیک  -kنزدیدتری همسایه در برآورد جرم
مخصوص ظاهر خاات مجنه عنوم و فنون کشاور و منابع طبیعی ادانشگاه صنعتی
اص هان  ،عنوم آب و خاات یال  ،11شماره 16ت تابستان 1691تص171-191:ت
 .2ارائه مدلی غیرپارامتریک برا برآورد هدایت هیدرولیدی اشباع خاا با ایت اده ا
تدنیک  -kنزدیدتری همسایهت مجنه آب و خاا مشهدت جند  ، 91شماره  ،9خرداد – تیر
،1691ص611-638ت
 .3مدلسازی اثر زمان تنش شوری محیط ریشه بر عملکرد گیاه کلزا (.)Brassica napus L.

چاپ شده در مجنه به راعی کشاور
شماره 1ت بهار 1679ت ص 99-31ت

ت پردیس ابوریحان دانشگاه تهرانت دوره 19ت

 .4مدلسا واکنش کنزا به شور طی مراحل مختنف رشد ایشیت چاپ شده در مجنه
«عنوم کشاور و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اص هان _ یال دوا دهم شماره 33
تابستان  1678ص »111-191ت
 .5تأثیر یطوح مختنف شور
 napus L.چاپ شده در مجنه « عنوم خاا و آب_ جند  -91شماره  -9یال -1676
ص  919-917مؤیسه تحقیقات خاا و آب کشور»ت
 .6مدلسا واکنش کنزا به شور طی مراحل مختنف رشد رویشیت چاپ شده در مجنه
اکرج _ جند  7شماره  3مستان  1676ص 91-119
"تحقیقات مهندیی کشاور
"ت
محیط رشد بر جوانه نی و رشد گیاهچه کنزا ا Brassica
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 .7مقایسه روشها می آمار با روش غیرپارامتریک  -kنزدیدتری همسایه برا برآورد
هدایت هیدرولیدی اشباع خاا .پذیرفته شده جهت چاپ در مجنه پژوهشها ح اظت
آب و خاا گرگانت

 .8مدیریت پایدار خاک به روش زیست پاالیی ( ) Phytoremediationنشریه فنی
شماره  -111یال 1676ت مؤیسه تحقیقات خاا و آب کشورت
 .9پایش ریزگرد و ارتباط آن با گرم شدن جهانی و تغییر اقنیمت دومی کن رانس منی پدافند
غیر عاملت تهرانت

 .11عمندرد توابع انتقالی پارامتریک و روش ها می آمار در تخمی
وانگنوخت ت ارائه شده در یا دهمی کنگره عنوم خاا ایرانت دانشگاه تبریزت

نمون معنم-

 .11اثرات تجمعی و باقیمانده لج فاضالب بر فس ر آلی و معدنی قابل دیترس ایتخراج
شده تویط بیدربنات یدیمت ارائه شده در اولی کنگره منی عنوم و فناوریها نوی
دانشگاه زنجان 19 ،الی  21شهریور .1391
کشاور

 .12معرفی رویدرد نوی -Kنزدیدتری همسایه برا تخمی غیرپارامتریک جرم ویژۀ
ظاهر خاا در مقایسه با روش پارامتریک PTFsت ارائه شده در اولی کنگره منی عنوم
دانشگاه زنجان 19 ،الی  21شهریور .1391
و فناوریها نوی کشاور
 .13برریی نحوه پایخ دهی جوانه پسته به تنشها شور طبیعی و مصنوعیت پذیرفته شده
در اولی همایش منی تنشها گیاهی اغیر یستی دانشگاه اص هان  11-11آبان ماه
1691ت
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