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 آدرس محل کار

 60واحد شماره  1601160196کد پستی  641پالک گلستان خیابان شیراز مجتمع آپارتمانی جالل  –اهواز 
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 آدرس منزل

 ره حساب ملی شما :شبا 619669999999494061133996    سیبا:9494061133996

991941016 
کد مدرسی دانشگاه جامع 

 علمی کاربردی
  

 مقاطع تحصيلي

 مقطع رشته تحصیلي دانشگاه سال

 کاردانی فوق دیپلم مرتع و آبخیزداری دانشگاه گیالن 6416

  کارشناسي خیزداریآبمرتع و مهندسی  تهران دانشگاه  6466

  کارشناسي ارشد  داری خیزمهندسي آب شهید چمران دانشگاه  6466
 

  

 با عناوین زیر )تزهای فوق ليسانس (تحقيقاتي استاد مشاور طرحهای 

 GISبا استفاده از سنجش از دور و  4محاسبه حجم و سطح دریاچه سد کارون  دانشگاه سال

6460 
دانشکده علوم  –چمران 

 خاک
-ود زرد با استفاده از تکنیکبندی فرسایش و برآورد رسوب بخشی از حوضه رتهیه نقشه پهنه

  MPSICو مدل  GISهای سنجش از دور

 پایهدانشکده علوم  –چمران  6463
در مطالعه فرسایش و برآورد میزان رسوبدهی حوضه  GISکابرد تکنیک های سنجش از دور 

 امام زاده عبدهللا باغملک با مدل پسیاک و پیش بینی روشهای اعمال مدیریت

      GIS سنجش از دور و ا استفاده از 4محاسبه حجم و سطح دریاچه سد کارون  هیده علوم پادانشک –چمران  6461

 دانشکده علوم پایه –چمران  6466
رود زرد باغملك با استفاده از تكنیك هاي  -لغزش در حوضه آبخیز اعالءپهنه بندي خطر زمین 

 GISسنجش از دور و 

 
6466 

 پردیس کرج –دانشگاه تهران 
ری در طرح تحقیقاتی منشاء یابی رسوبات ماسه بادی منطقه شمال شرق شهرستان همکا

 تز دکترااهواز با بکار گیری از رادیو ایزوتوپ 

6466 
واحد علوم و  -آزاد اسالمی

 تحقیقات خوزستان
با استفاده از مدل  ذهیدر حوضه رکعت از توابع ا شیفرسا دیدر تول یاراض یکاربر راتییاثر تغ

WEPPکینو تک GIS 

6466 
واحد علوم  و  -آزاد اسالمی

 تحقیقات خوزستان
و   EPMدر بر آورد فرسایش و تولید رسوب با مدل   GISستفاده از تکنیکهای سنجش از دور و ا

 در حوزه آبخیز امامزاده عبدهللا باغملک  MPSIACو  WEPPمقایسه آن با مدل های 

6499 
واحد علو م و  -آزاد اسالمی

 زستانتحقیقات خو
تدوین برنامه مدیریت زیست محیطی تاالب میانگران با استفاده از روش تاالبهای مدیترانه 

(MedWet) 

6496 
واحد علوم  و  -آزاد اسالمی

 تحقیقات استان تهران
ارزیابی میزان فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز سد دره قیر با استفاده از رسوب شناسی و 

 MPSIACمدل 
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 مقاالت

 عنوان مقاله حل ارائهم سال

 «آبخیزداری و توسعه پایدار»تهیه مقاله  درج در روزنامه جهت هفته منابع طبیعی 6460

6466 
همایش ملی فناوری های نوین در 

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد 
 رشت

اثر تغییرات کاربری اراضی در تولید فرسایش در حوضه رکعت از توابع ایذه با 
 GISتکنیک  وWEPPمدل  استفاده از

6466 
همایش ملی فناوری های نوین در 

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد 
 رشت

در برآورد فرسایش و رسوب در MPSIAC و EPMمقایسه کاربردی دو مدل
 حوزه آبخیز امامزاده عبدهللا باغملک به کمک تکنیکهای سنجش از دور و

GIS      

6460 
های آبیاری و  همایش ملی مدیریت شبکه

 زهکشی
 سنجش از دور و ا استفاده از 4محاسبه حجم و سطح دریاچه سد کارون 

GIS      

6460 
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و 

 زهکشی
برآورد دقیق پارامترهای مورفومتری و اقلیمی با استفاده از سیستم 

 ( 4رون سنجش از دور )مطالعه موردی سد کا و  GISاطالعات جغرافیایی 

6461 
چهارمین همایش علوم و مهندسی 

 مدیریت حوزه آبخیز –آبخیزداری 
 نقشه ژئومرفولوژی در مطالعات آبخیزداری با بهره گیری از فن آوری  دکاربر

GIS و RS 
 

 

 سمينار ها

 عنوان سمینار محل ارائه سال

6464 
کنفرانس سراسری آبخیزداری و 
 مدیریت منابع آب و خاک کرمان

 رآورد میزان فرسایش و رسوب با استفاده از رسوبات مخازن سدهای آبخیزداریب

6466 
همایش ژئوماتیک تهران سازمان 

 نقشه برداری
رود زرد باغملك با استفاده از  -لغزش در حوضه آبخیز اعالءپهنه بندي خطر زمین 

 GISتكنیك هاي سنجش از دور و 

   

   

   

   
 

 اجرایي فعاليت هاي

 فعالیت از سال تا سال

 طرح ملی اصالح کاربری اراضی استان خوزستان 6460 6466

 طرح ملی تهیه نقشه سیمای فرسايش خاک استان خوزستان 6460 6466

 طرح ملی تهیه نقشه سیلخیزی استان خوزستان 6460 6466

 طرح ملی تهیه نقشه پتانسیل زمین لغزش استان خوزستان 6466 6466

6466 6466 
همکاری درطرح تحقیقاتی عملکرد  -همكاري با مركز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري

 های آبخیزداری حوزه آبخیز دره خرسان مسجدسلیمانسازه

 تهیه مطالعات آبخیزداری در استان خوزستان 6466 تاكنون

 همکاری در تهیه طرح شناخت مناطق اکولوژیک بلوک خورموج 6460 6461

 شناخت مناطق اکولوژیک بلوک بیرم حدر تهیه طر همکاری 6461 6466

 همکاری در تهیه طرح شناخت مناطق اکولوژیک بلوک الوان  646 6466
 

  

 

 



 

 هاي آموزشي فعاليت

 دروس ارائه شده   

 نام درس مقطع

 آموزش دروس آبخیزداری در مجتمع آموزشی جهادکشاورزی استان خوزستان لیسانس

 دانشکده و پژوهشکده صنعت آب و برق -در منابع آب  GISآموزش دروس کاربرد  الترلیسانس و با

 دانشکده و پژوهشکده صنعت آب و برق -در منابع آب  Gps کاربرد آموزش دروس لیسانس و باالتر

 شهری   GISآموزش عملی کاربرد  شرکت سپهر اروند

 شرکت افراز پیمایش –منابع آب در مهندسی  GIS یس کاربردودرآموزش  لیسانس و باالتر

 لیسانس و باالتر
پژوهشکده سازمان آب و  -آموزش دروس کاربر عکسهای هوایی و ماهواره ایی پیشرفته 

 برق خوزستان

 لیسانس
آموزش سیستمهای اطالعات جغرافیایی به منظور دوره کارآموزی دانشجویان علمی 

 99کاربردی تابستان 

 لیسانس و باالتر
پژوهشکده  -پیشرفته  -س رسوب و اندازه گیری بار رسوبی در رودخانه ها در آموزش

 سازمان آب و برق خوزستان

 لیسانس و باالتر
 -  GISدرس تحلیل داده های فیزیوگرافی حوضه های آبخیز با استفاده از آموزش

 پژوهشکده سازمان آب و برق خوزستان

 بصورت خصوصی  GISغرافیایی بر گذاری دوره های آموزشی سیستمهای اطالعات ج 

 Pci Geomaticaنرم افزار  RSآموزش سیستمهای  لیسانس و باالتر

  ENVI نرم افزار RSآموزش سیستمهای  لیسانس و باالتر
 

 

 

 

 

 عضویت در مجامع علمی و فنی

    

 استان خوزستان   GIS عضويت در شوراي كاربران

 دهای بزرگملی فرسایش و رسوب سعضويت در كمیته 

 عضويت در انجمن علمی سطوح آبگیر ايران

 ره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان عضويت در کمیته فنی اد

 انجمن آبخیزداري ايرانعضویت در 
 

 



 

 جدول دوره های آموزشی ضمن خدمت

ساعت 

 آموزش
 ردیف تا تاریخ از تاریخ عنوان دوره موسسه آموزشی

 1 84/11/20 84/11/15 زیابی منابع و قابلیت اراضیار آموزش جوانشیر 36

 2 74/12/16 74/9/19 زبان انگلیسی )سطح دو( ترم دوم آموزش هویزه 42

 3 77/9/25 77/9/21 کارگاه آموزش روشهای طبقه بندی معاونت آبخیزداری 36

 4 76/9/27 76/9/10 اصول و مبانی سنجش از راه دور مرکز آموزش 34

 HEAD-START   82 5 زبان سرا 35

 6 81/9/28 81/8/15 آئین زندگی آموزش عقیدتی 34

 7 82 82/2/5 آموزش غیرحضوری مکاتبات اداری آموزش هویزه 34

 8 82/5/2 82/11/25 زبان انگلیسی )سطح دو( ترم سوم آموزش هویزه 42

 9 82/12/7 82/7/3 طبیعت و کشاورزی از دیدگاه اسالم آموزش عقیدتی 51

 10 82/7/17 82/7/12 کارتوگرافی موزش جوانشیرآ 36

 11 82/9/4 82/8/5 اخالق اداری از دیدگاه قرآن آموزش عقیدتی 51

 12 82/11/3 82/10/3 آمایش سرزمین شهدای هویزه 36

 13 82/12/26 82/12/23 بانکهای اطالعاتی آموزش جوانشیر 26

 14 83/4/7 83/2/2 زبان انگلیسی )سطح دو( ترم اول شهدای هویزه 42

 15 83/5/1 83/4/27 پایش و اندازه گیری فرسایش و رسوب آموزش جوانشیر 36

 16 83/10/10 83/10/5 اصالح کاربردی اراضی آموزش جوانشیر 36

 17 83/11/16 83/11/11 پردازش و رقومی اطالعات ماهواره آموزش جوانشیر 36

 18 84/2/8 84/2/3 روندیابی سیل آموزش هویزه 36

 19 84/3/31 84/2/6 توسعه منابع آب و خاک آموزش هویزه 36

 20 84/6/16 84/3/31 مدیریت حوزه های آبخیز شهدای هویزه 36

 21 84 84 والیت عشق سیره امام رضا)ع( آموزش عقیدتی 18

 22 84 84 جلوه های خدا محوری در زندگی آموزش عقیدتی 24

 23 74/12/16 74/12/12 رسوب شناسی آموزش استان فارس 51

 24 85/3/17 84/11/27 اصول طراحی اجرای سدهای خاکی آموزش هویزه 36

 25 85/7/3 85/4/17 زبان انگلیسی )سطح دو( ترم دوم آموزش هویزه 36

 26 85/6/30 85/6/25 اصول روند یابی سیل آموزش جوانشیر 36

 27 85/8/28 85/8/4 اصول ارزشیابی پروژه ها در حوزه آبخیز آموزش هویزه 36

 28 85/10/16 85/8/13 زبان انگلیسی )سطح دو( ترم سوم آموزش هویزه 36

 29 85/11/29 85/10/17 اصول کنترل سیالب آموزش هویزه 36

 30 85/12/12 85/11/2 (1آبخیزداری ) آموزش هویزه 36

 GIS 84/10/1 86/10/22 31اصول سامانه های اطالعات جغرافیایی آموزش هویزه 36

 32 85/9/9 85/9/4 مهندسی رودخانه آموزش کالرآباد 36

 33 86/12/2 86/11/27 تلفیق و سنتز اطالعات در طرحهای منابع طبیعی آموزش جوانشیر 36

 34 87/9/7 87/9/2 آشنایی با سیستم های هشدار دهنده سیل آموزش کالرآباد 36



 35 87/10/5 87/9/30 و مالتیاصول طراحی و اجرای سدهای وزنی  آموزش جوانشیر 36

 36 87/12/13 87/12/11 راهبرد علوی دولت اسالمی آموزش کالرآباد 20

 37 84/9/26 84/9/24 فرمانده دسته گردان آموزش مقاومت خوزستان 18

 38 75/8/27 75/6/26 بانکهای اطالعاتی شهدای هویزه 75

 Geomatica 89/11/16 89/11/20 39آموزش کاربرد نرم افزار کالرآباد 30

 ICDL 89/9/20 89/11/20 40مهارتهای هفتگانه فناوری  انشان رایانه 130

 41 88/10/27 88/9/18 مقدماتی  ARC-GIS شرکت مهر اروند 33

 42 89/11/23 89/11/23 آشنایی با سامانه اطالعات نظام اداری دفتر ریاست جمهوری 4
 

  

 





 



 











 



 


