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 سوابق تحصيلي
 

 ( 61.61) معدل  شيرازدانشگاه  - آبشناسي رشته زمین شناسي گرایش ارشد فارغ التحصیل کارشناسي

 88: تیر تاریخ فارغ التحصیلي

 
 

  

 علميسوابق 

   تکتونیيييچس هینيييه شناسيييي ز ن فیلیشيييي ن  نيييدان   بررسيييي زميييین شناسييييس سييين  شناسييييس 

 6381 با راهنمایي دکترمریدیس دکتر علي احمدی   م ندس بخشي 

  ن یردیييييييابي مييييييواد رنگيييييي  ي يييييياتیطيييييير  تح  یيشييييييرکم در عملیييييييا   ييييييحرا 

 6381 رازیس دانشگاه شران   ترکمنستان( با راهنمایي دکتر رئیسيس دکتر زارعی)مرز ا سد د ستي در

 Assistance 6381 -راهنمایي دکتر رئیسي -استاد درس ن شه برداری دانشگاه شیراز  ()همکار 

         ) ت یيه  همکاری با شرکم سنگاب زاگرس در طر  مطالعاتي انتخياب منيابک کميي )هياهس هشيمه    نيا 

 6388 رازیس شاستان فارس مورد مطالعه در گزارشا    عملیا   حرایي مربوطه محد ده های 

  80 -09گذراندن د ره ضر ر  خدمم )امریه(س شورای فني سازمان ج اد کشا رزی استان فارس 

  6306کارشناس رابط مدیریم آب   خاک   امور فني م ندسي سازمان ج اد کشا رزی فارسس 

 6309خرداد –شیراز  –وزشي آشنایي با کاربرد نانوتکنولوژی در کشا رزی   سازه شرکم در د ره آم 

   داراب  -اسييييتان فييييارس   سييييدهای زیرزمینييييي مطالعييييا  مکانیييييابي   -فیزیييييوگرافيگييييزار 

 6309-06مرکز تح ی ا  کشا رزی   منابک ط یعي فارس 

 ج  خيييين –مطالعييييا  مکانیييييابي سييييدهای زیرزمینييييي اسييييتان فييييارس   -گييييزار  فیزیييييوگرافي 

 6309-06مرکز تح ی ا  کشا رزی   منابک ط یعي فارس 

  فیر زآبييياد  -مطالعيييا  مکانیيييابي سيييدهای زیرزمینيييي اسيييتان فيييارس      -گيييزار  فیزیيييوگرافي 

 6309-06مرکز تح ی ا  کشا رزی   منابک ط یعي فارس 



 فراشيييي ند  -مطالعييييا  مکانیييييابي سييييدهای زیرزمینييييي اسييييتان فييييارس -گييييزار  فیزیييييوگرافي 

 6309-06کشا رزی   منابک ط یعي فارس  مرکز تح ی ا 

   داراب  -مطالعيييا  مکانیيييابي سيييدهای زیرزمینيييي اسيييتان فيييارس - زميييین شناسييييت یيييه گيييزار 

 6309-06مرکز تح ی ا  کشا رزی   منابک ط یعي فارس 

     خيينج    -مطالعييا  مکانیييابي سييدهای زیرزمینييي اسييتان فييارس       -ت یييه گييزار  زمييین شناسييي 

 6309-06منابک ط یعي فارس  مرکز تح ی ا  کشا رزی  

    فیر زآبيياد  -مطالعييا  مکانیييابي سييدهای زیرزمینييي اسييتان فييارس     -ت یييه گييزار  زمييین شناسييي 

 6309-06مرکز تح ی ا  کشا رزی   منابک ط یعي فارس 

    فراشيي ند  -مطالعييا  مکانیييابي سييدهای زیرزمینييي اسييتان فييارس      -ت یييه گييزار  زمييین شناسييي 

 6309-06ابک ط یعي فارس مرکز تح ی ا  کشا رزی   من

   داراب  -مطالعيييا  مکانیيييابي سيييدهای زیرزمینيييي اسيييتان فيييارس  - اجتمييياعي -ا تصيييادیگيييزار 

 6309-06مرکز تح ی ا  کشا رزی   منابک ط یعي فارس 

 خييينج -مطالعيييا  مکانیيييابي سيييدهای زیرزمینيييي اسيييتان فيييارس  -اجتمييياعي -گيييزار  ا تصيييادی 

 6309-06رس مرکز تح ی ا  کشا رزی   منابک ط یعي فا

  فیر زآبيياد   -مطالعييا  مکانیييابي سييدهای زیرزمینييي اسييتان فييارس     -اجتميياعي -گييزار  ا تصييادی 

 6309-06مرکز تح ی ا  کشا رزی   منابک ط یعي فارس 

  فراشيي ند  -مطالعييا  مکانیييابي سييدهای زیرزمینييي اسييتان فييارس      -اجتميياعي  -گييزار  ا تصييادی 

 6309-06 مرکز تح ی ا  کشا رزی   منابک ط یعي فارس

 88– شیرازدانشگاه  - (GMSد ره آموز  نرم افزار سامانه مدلسازی آب زیرزمیني ) د برگزاری  

( در GMS – GWM - MODFLOWبرگزاری یچ د ره آموز  نيرم افيزار مدلسيازی آب زیرزمینيي )     

 6309 -سیرجان  – شرکم سن  معدن آهن گل گ ر

( در GMS – GWM - MODFLOWبرگزاری یچ د ره آموز  نيرم افيزار مدلسيازی آب زیرزمینيي )     

  6309-ت ران  –شرکم آب عمران پردیسان 

o   ميدیریم آبخيوان بيا اسيتفاده از ميدل ریاضيي       - يمشا ر پایان نامه کارشناسي ارشد آب زیرزمینيGMS  ؛

 6309-06 وریغ -آباد مطالعه موردی: دشم حسن

o  نامه کارشناسي ارشد تکتونیچ  )تاثیر زلزله در رسوبزایي حوضه های ابریز )مطالعه موردی سيد  مشا ر پایان

 6309-06 در دزن((

o  با استفاده از مدل ریاضيي یزدگرد  مدیریم آبخوان -مشا ر پایان نامه کارشناسي ارشد آب زیرزمینيGMS 

 6309-06؛ 

 شيیراز   –ر   زیسم سازه ای )بیوتکنیيچ   شرکم در همایش ملي ساماندهي   حفاظم از ر دخانه کر به– 

 (06اردی  شم 

     همکار طر  مطالعا  خاکشناسي   تناسب اراضي برای محصوال  عمده در ش رستان پاسارگاد ج يم طير

 6306الگوی کشم 



 6309 شیراز دیپلم زبان از موسسه زبان دانشکده علوم پزشکي 

 6381 گواهینامه د ره امداد   کمچ های ا لیه عمومي 

  6306ن نظام م ندسي معدن استان فارس سازماعضو 

 افزاريمهارتهاي نرم

 افزارهاي عمومينرم 

  ..,Officeآن ) افزارهای کاربردی   نرم Windows عامل  سیستمبه  کامل سلطت  -

 نویسيزبانهاي برنامه : 

    MATLAB نویسيبرنامهآشنایي با زبان  -
 افزارهاي تخصصي: نرم 

  ينیرزمیز بآّ یسازمدلی برنامه هاسری کامل به  سلطت -

-   MODFLOW)-  GMS – GWM – Surfer – AQOA- PhreeQC س   ..... ) 

    سنجش از د ر GISنرم افزارهای به  کامل  سلطت -

  AutoCADنرم افزار به   کامل سلطت -

 Epanetآشنایي به نرم افزار آبرساني ش ری  -

 انتشارات

 – GMS با استفاده از مدل عيددی )تونل ا   معادن ر باز  –پائین انداختن سطح آب زیرزمیني پي سازه ها 

GWM - MODFLOW )-  6388 -دانشگاه شیراز  –پایان نامه کارشناسي ارشد 

 (  تحلیل   پایش خشکسالي با استفاده از شاخص استاندارد شده بارSPI) همایش ملي بحران آب س

 88س دانشگاه آزاد اسالمي  احد مر دشمس اسفند 

  ا لین همایش  سهگالي احتمال بارندگي ماهانه   ساالنه ایستگاه های ش رستان مر دشمبررسي تابک

 88اسفند  س آب زیرزمیني س دانشگاه آزاد اسالمي  احد ب   ان

  میریمد یکنفرانس سراسر نیسومس یزدگرد دشم آبخوانش یه سازی مدل جریان اب زیرزمیني 

 06س گرگانس ش ریورجامک منابک آب

 نیسومس آب ای زیرزمیني آبخوان دارابهیدر شیمي ل آماری هند متغیره داده های تجزیه   تحلی 

 06س گرگانس ش ریورجامک منابک آب میریمد یکنفرانس سراسر

 س تاثیر افم سطح ایستابي   سازند های زمین شناسي در تغییر کیفیم آب زیرزمیني دشم کازر ن

 06ش ریور س شیرازسشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسي ایران

 وری با غ -ش یه سازی جریان آب زیرزمیني   ارزیابي ضرایب هیدر دینامیکي آبخوان حسن آباد

 06س ی ملي م ندسي عمران هفتمین کنگرهس استفاده از مدل ریاضي

 
 با احترام 

 نصیری
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