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 اطالعات تحصیلی:

 1369-ستان دکتر شریعتی قائمشهرربید –علوم تجربی  عنوان دیپلم :    
   1374 - نشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندراندا مرتع وآبخیزداری -مهندسی منابع طبیعی:رشناسیعنوان کا 

 دانشکده منابع طبیعی  -آبخیزداریبا گرایش  مدیریت مناطق بیابانی -مهندسی منابع طبیعیعنوان کارشناسی ارشد:

   1376 - دانشگاه تهران

ور به قه بندی اراضی شطب بررسی امکان کاربرد داده های ماهواره ایی درشناسایی و:  کارشناسی ارشدعنوان پایان نامه 

 روش رقومی

 1395 -دانشگاه سمنان-دکتری بیابان زدایی -: مهندسی منابع طبیعیعنوان دکتري
منظور پایش های خشکسالی هواشناسی و خشکسالی پوشش گیاهی بهارزیابی ارتباط شاخص: عنوان پایان نامه دکتري

 عه موردی: استان مرکزی(ازدور)مطالخشکسالی) زمانی و مکانی( با استفاده از سنجش
 Relationship of Meteorological and Agricultural Drought Indices for Temporal 

and Spatial Monitoring Using Remote Sensing in Markazi Province, Iran 

  

 سابقه شغلی:

1374-د سازندگی)سابق( ، معاونت آبخیزداری وزارت جها -اداره کل امور اجرایی آبخیزهاارشد کارشناس  -

1376 

)سازمان کشاورزی ترویج وعضو گروه تخصصی منابع طبیعی ،آب وخاک موسسه آموزش  عضو هیات علمی و -

 -سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی -تاکنون  1377 – (تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی سازمان

 19پایه  استاد یار

 (1384الی  1380  از سال  )کاربردی و خاک موسسه علمی  و آب دبیر هسته برنامه ریزی آموزشی منابع طبیعی -

 (1390 -1386)رت جهاد کشاورزی رییس گروه تدوین منابع علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزا  -
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موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی و نیازسنجی آموزشی رییس گروه مطالعات  -

(1390-1392) 

 ادامه دارد-1397-ترویج کشاورزی وموسسه آموزش نامه ریزی درسی رییس گروه بر-

 آموزشی :

  – و کارشناسی ارشدکاردانی وکارشناسی تدریس دردوره های مقطع دار 

  وتصاویر ماهواره ایی تفسیر عکسهای هوایی -1

  ژئومرفولوژی کاربردی -2

  ایی و آبخیزداریدبیابان ز  زبان تخصصی   -3

 )اصول ومبانی( و رقومیازدورسنجش   -4

 ،پیشگیری ومبارزه فرسایش بادی  -5

 ژئومرفولوژی مناطق خشک ونیمه خشک   -6

 بیابان روزه کارشناسی رشته های آبخیزدای وپراهنمایی  -7

 بیابان زایی و کنترل آن  -8

 ارتوگرافیک -9

 (GISسیستم اطالعات جغرافیایی) -10

 (GPSسیستم موقعیت یابی جهانی) -11

 شناسی عمومیخاک  -12

 خاک هاارزیابی  -13

 

 :شامل اربردی گروه منابع طبیعی موسسه آموزش عالی علمی کاربردیطراحی دوره های علمی ک

    برداری از بیابانتیم طراحی دوره کارشناسی علمی کاربردی احیاء و بهره ومسئول ـ عضو1

                                                             آبخیزداریـ عضو تیم طراحی دوره کارشناسی علمی کاربردی 2

                                                 آبخیزداریـ عضو تیم طراحی دوره پودمانی کاردانی علمی کاربردی 3

       برداری از بیابانتیم بازنگری دوره کاردانی علمی کاربردی احیاء و بهره عضو ومسئولـ 4

  RS&GIS وسیستم اطالعات جغرافیایی سنجش ازدورعلمی کاربردی  شناسی دوره کار طراحیتیم مسئول ـ 5

 1378-1379عضو تیم بازنگری دوره کاردانی علمی کاربردی آبخیزداری  -6

 1377-1384های ضمن خدمت مرتبط با منابع طبیعی  ـ عضو تیم طراحی دوره7

 ش اگرایعضو ومسئول تیم طراحی دوره کارشناسی علمی کاربردی سنجش ازدور وسیستم اطالعات جغرافیایی )ب -8 

 1384-1387-کشاورزی ومنابع طبیعی( 

      

 جزوات آموزشی دارای فروست

 های بیابانی ساختار وکارکرد اکوسیستمبررسی  -1

 آن کاربرد ماهواره ایی و سنجش از دور -2
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 فرسایشهای توده ایی -3

 بهبود زندگی در مناطق خشک -4

 کاربرد داده های ماهواره ایی درشاخه های مختلف غلوم زمین -5

 

 

 ی :پژوهش

 های تحقیقاتی: طرح           

روش  بررسی امکان کاربرد داده های ماهواره ایی درشناسایی وطبقه بندی اراضی شور به "همکاراصلی طرح -1

 1376-1374دانشگاه تهران   – "رقومی

 (1378-1382کشاورزی)زیر بخش منابع طبیعی( روستایی و همکاراصلی طرح تجزیه و تحلیل مشاغل-2

 1379-1382 لی طرح نیازسنجی ترکیب نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزیهمکاراص-3

 1378-1382های منابع طبیعیهمکاراصلی طرح استانداردسازی آزمایشگاهها، مزارع ، کارگاههای دوره-4

همکار اصلی طرح بررسی علل گرایش دانشجویان منابع طبیعی مراکز تابعه موسسه آموزش عالی علمی -5

  1387-1383ت جهادکشاورزی کاربردی وزار

 روند تغییرات وتخریب اراضی با استفاده از داده های رقومی لندست)مطالعه بررسی"مجری طرح تخصصی -6

 -موردی شهرستان کرج(

با محوریت دانشگاه شهید  همکار اصلی طرح کالن ملی بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی-7 

 بهشتی

ن های سنجش از دوری پوشش گیاهی در استاخشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخصارزیابی پروژه مجری  -8

 در دست تصویب-تهران

-ای کشوردر بیابان ها و کویرهانتشار گازهای گلخانه ای تحقیقات کاهش تدوین برنامه همکار طرح تحقیقاتی -9

 سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

 

 

 :کتاب               

ت انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزار -کتاب روشهای احیاء بیابان باپوشش گیاهیمولف  ـ 1

 1384کشاورزی ،  جهاد 

انتشارات -بیابان زدایی وآبخیزداری–منابع طبیعی  مهندسی ی دانشجویانکتاب زبان تخصصی برامولف ـ 2

    1383- سمت

رزی انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاو -مولف کتاب اکولوژی مناطق بیابانی  -3

،1384 

 1390 –انتشارات دانشگاه تهران -مترجم کتاب بیابان ها و زیست بومهای بیابانی -4

 1395-جهاد دانشگاهیانتشارات -فنون مذاکره و میانجی گری در مدیریت منابع طبیعیکتاب  مترجم -5
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 انتشارات جهاد دانشگاهی)در دست انتشار(-کتاب سنجش از دور مناطق خشک و نیمه خشکمولف  -6

 

 :مقاالت          
  :درکشور ترکیه باعنوان  ISPRS ارائه وچاپ مقاله در بیستمین کنگره بین المللی  -1

THE SURVEY OF  SATELLITE DATA CAPABILITY IN SALINE LANDS IDENTIFICATION AND  

CLASSIFICATION, TO DIGITAL METHOD 

 1386تان زمس-جنگل ومرتع77و76شماره  نشریه -بیابان زایی وارتباط آن باجمعیت،محیط زیست وتوسعه انسانیمقاله ـ 2

 1387بهار  –جنگل ومرتع  78ماره ه شنشری –ارزیابی وکنترل بیابان زایی مقاله   -3

دی اراضی شور :بررسی امکان طبقه بن تحت عنوان- تهراندانشگاه  -بیابان ی علمی پژوهشمجله  درمقاله  چاپ  -4
 1379بهار   -2شماره  5جلد -تی ام –بااستفاده ازداده های رقومی ماهواره لندست 

راضی قه بندی ااسایی وطببررسی امکان کاربرد داده های ماهواره ایی درشن "با عنوانکنفرانس ژئوماتیک ارائه مقاله درـ 5
  سازمان نقشه برداری کشور-78 همایش ژئوماتیک  سال"ور به روش رقومیش

 79سال –استان یزد – ارائه مقاله به همایش منطقه ایی توسعه پایدار درزیست بومهای بیابانی -6
تایی وسعه روستباعنوان )مشترک(   -آموزشهای علمی کاربردی  ارائه مقاله به همایش ملی توسعه کارآفرینی درـ 7

 1387مشهد  -اثیر آن دراشتغال وکارآفرینی دائم وپایداری اقثصاد کشاورزی جامعه وت
 (GPSمقاله علمی آموزشی درنشریه آموزشهای علمی کاربردی با عنوان سیستم موقعیت یابی چهانی) -8
 مقاله علمی آموزشی درنشریه آموزشهای علمی کاربردی با عنوان مذیریت کیفیت خاک دراراصی خشک -9

 خشک مقاله علمی آموزشی درنشریه آموزشهای علمی کاربردی با عنوان شاخص های فرسایش خاک دراراضی -10
اده از ب با استفر سیالپهنه بندي مناطق در خط"ارائه مقاله در اولین کنفرانس ملی خشکسالی وتغییر اقلیم با عنوان -11

-"وندفیایی در حوضه آبخیز گیالرد دماروش فرایند تحلیل سلسله مراتبی وبه کمك سیستم اطالعات جغرا

 1390اردیبهشت 
ترکیه  در کشور Geoinformation for Disaster Managementارائه وچاپ مقاله در کنفرانس بین المللی  -12

 GIS-based earthquake vulnerability of schools in District One of Tehran"با عنوان 

"Municipality using Analytical Hierarchy Processes  -May 2011 
ور سنجش ازد فاده ازپتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با است"ارائه مقاله در دومین همایش علوم زمین با عنوان  -13

 دانشگاه آزاد آشتیان-1390خرداد ماه  -"وسیستم اطالعات جغرافیایی
 لیل چند پهنه بندي خطر سیالب با روش تح"وان با عن 90ارائه مقاله درهیجدهمین همایش ملی ژئوماتیک  -14

 90اردیبهشت -"سله بن فیروزکوه( ره وسیستم اطالعات جغرافیایی)حوضه آبخیزمتغی
 تهیه استاندارد آموزشی شش شغل بخش منابع طبیعی برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور -15

لمللی فتوگرامتری و سنجش از دور در کشور استرالیا با کنگره انجمن بین ابیست و دومین ارائه وچاپ مقاله در  -16
 An Integration of Remote Sensing and Geographic Information System forعنوان:

Groundwater Exploration and Identification in Southern Alborz of Iran-Sep 2012 

 Investigatingازمیر با عنوان:-علوم خاک در کشورترکیهارائه و چاپ مقاله در هشتمین کنگره بین المللی  -17

Spatial Variations of Modified Fournier Index in Kan Watershed.May 2012 ا 
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 92 تابستان – میهارو-زیست محیط و کشاورزی بر تاثیرآن و اقلیم تغییر ملی همایش دومینارائه و چاپ مقاله در  -18

 اقلیم تغییر مهار برای )اقلیم( زمین مهندسی بکارگیری تهدیدهای ارزیابیبا عنوان 

وسعه پایدار ت-1: با عناوین ولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارارائه و چاپ دو مقاله در ا -18
ل زاری برای حصوفناوری های نوین کسب اطالعات زمینی، اب  -2اکوتوریسم  اطق بیابانی ایران از طریق توسعهمن

 91اسفند –ی سعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعتو
مرتع سال  وجنگل  96-95چاپ مقاله با عنوان امنیت و مدیریت جهانی آب:چالش ها و راهکارها،نشریه شماره  -19

92 

ن یابی نقاط آسیب ( با عنوان:مکا92ارائه و چاپ مقاله دربیستمین همایش ملی نقشه و اطالعات مکانی)ژئوماتیک  -20
 ذیر شهر تهران با استفاده از روش تصمیم گیری چند متغیره و سیستم اطالعات جغرافیاییپ

شماره  ی،نشریهچاپ مقاله با عنوان کاربردهای سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب سرزمین و بیابان زای -21

 93جنگل و مرتع سال  100
 تحت عنوان- آزاد بروجرددانشگاه  - LAND SCIENCEJOURNAL OF RANGEعلمی پژوهشی مجله  درمقاله  چاپ  -22

:Vulnerability Analysis of Flood in Rangelands Using Multi Criteria Decision Analysis and 

Geographic Information System (Case Study: Gilard Basin, Damavand, Iran ) Volume 4, Number 1, 

Autumn 2013                                                                                                                                             
شاورزی شورزیست ایجاد کمربند سبز در قالب ک-1ارائه و چاپ دومقاله در دومین همایش ملی بیابان تحت عنوان  -23

 مینمفهوم تاب آوری و ارتباط آن با مدیریت پایدار سرز-2ه ارومیه در اراضی جنوبی و غربی دریاچ
ها  لشچا نوانعتحت ارائه و چاپ مقاله در پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران  -24

اه دانشگ-93 شهریور-) با تاکید بر مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی( کشاورزی در سبز وری و راهبردها ی بهره

 زنجان

 بیارزیاان: حت عنوارائه و چاپ مقاله در همایش تغییر اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ت -25

همدان -SWOTعوامل موثر بر خشکیدگی دریاچه ارومیه و تعیین راهبردهای مطلوب با استفاده از مدل راهبردی 

 93تابستان 

رتع مگل و نشریه جن-ش از دور در ارزیابی و پایش تخریب سرزمین و بیابان زداییچاپ مقاله کاربردهای سنج-26

 100شماره 

-طبیعی نابعم و کشاورزی پایدار توسعه حصول برای ابزاری زمینی، اطالعات کسب نوین های فناوریچاپ مقاله  -27

 یستحیط زمنابع طبیعی و م ارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی واولین کنفرانس ملی راهک

ی راهکارهای دستیابی اولین کنفرانس مل -اکوتوریسم توسعه طریق از ایران بیابانی مناطق پایدار توسعهچاپ مقاله  -28

 به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست

خستین همایش ن-)جهانی های راهکار و ها لشچا بر مروری( پایدار توسعه و آب اقلیم،امنیت تغییرچاپ مقاله  -29

 تغییر اقلیم و راهی به سوی توسعه پایدار

ب آوری و هوم تابا عنوان مف چاپ مقاله در دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی -30

 ارتباط آن با مدیریت پایدار سرزمین
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 Assessment ofبا عنوان  Journal of Rangeland Scienceچاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی  -31

Drought Severity Using Vegetation Temperature Condition Index (VTCI) by 

Terra/MODIS Satellite Data in the Markazi Province Rangelands,Iran 

 Soil Salinity Mapping Based با عنوان Rangeland Science چاپ مقاله در ژورنال علمی پژوهشی-32

on ETM+ Data in Iran Arid Rangeland (case study: Damghan region) 
 

 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی:

)مطالعه  GIS - AHPدار تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از روش تلقیقی تعیین مناطق پتانسیل -1

دانشگاه سمنان،الهام  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیابان زدایی-موردی شهرستان سمنان(

 1393سلیمانی ساردو،

امه ان نپای -ه از داده های هواشناسی و سنجش از دوربررسی روند بیابان زایی در دامغان با استفاد -2

 1393کارشناسی ارشد رشته بیابان زدایی دانشگاه سمنان،مریم میر دیلمی،

ن مدل سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از پارامتر های هواشناسی کشاورزی در استان خراسا -3

گاه سمنان،ملیحه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هواشناسی کشاورزی دانش -رضوی

 1394ابارشی،

  RS & GISتعین روند تخریب پوشش جنگلی حوضه آبخیز سیمره در چهار دهه گذشته ) به کمک -4

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کنترل پیامد های اقلیمی در جنگل دانشگاه جامع علمی (

 1395کاربردی،محمد عسگری کارچانی،

 مورد 20 استاد راهنمای پروژه کارشناسی بیش از -5

 متفرقه:

 (515عضو شبکه ملی پژوهش وفناوری محیط زیست)شماره عضویت  -

 1380از سال  ـ عضو انجمن آبخیزداری ایران

 عضو کمیته علمی فنی مرکز تحقیقات حفاظت خاک وآبخیزداری - 

 با درجه خبره عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران -

 1393از سال  ن علمی سنجش از دور و جی ای اس ایرانانجم پیوسته عضو-

 1387الی  1377طراح سواالت آزمون سراسری علمی کاربردی رشته های منابع طبیعی  -

 1387الی 1382طراح سواالت و عضو پانل مسابقات مقاالت دانشجویی مراکز جهاد کشاورزی  -

 1387الی  1382طراح سواالت علمی عملی دانشجویان   -

 خذ گواهینامه صالحیت تدریس علمی کاربردی از دانشگاه جامع علمی کاربردی ا -

موسسه آموزش عالی علمی  برای انتشارات  ب علمی کاربردیاکت 8بیش از  علمی یویراستار و داور -

 و دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد کشاورزی کاربردی

  اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن ملی همایشسومین داور -

موسسه علمی کاربردی  ع طبیعی وآب وخاکمسئول رشته های بیابان وآبخیزداری گروه تخصصی مناب -

 جهاد کشاورزی

http://jwmsei.ir/article-1-466-fa.pdf
http://jwmsei.ir/article-1-466-fa.pdf
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 1390-1386عضو کمیسیون تدوین منابع و انتشارات موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی  -

 1391-1390عضو کمیسیون پژوهشی و کمیته علمی فنی موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی  -

 1398-هشکده حفاظت خاک و آبخیزداریعضو کمیته علمی و فنی پژو -

 موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 21و کمیته ماده عض-

-  

 

 

 داوری مقاالت و کتب -

 Rangeland Scienceداور ژورنال علمی پژوهشی -

 داور ژورنال علمی پژوهشی سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی -

 دانشگاه شهید بهشتی-داور مجله علمی پژوهشی سنجش از دور و جی آی اس-

 دانشگاه حکیم سبزواری-داور مجله علمی پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک -

و جزوات مختلف مربوط به منابع طبیعی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت داوری مقاالت و کتب  --

 1377-1393جهاد کشاورزی 

 

 آشنایی با نرم افزارها
 نرم افزارهای آفیس -

  ArcGIS-ENVI-Idrisi-Erdas Imagineآشنایی با نرم افزارهای سنجش از دور و جی آی اسی  -

 SPIوSPSS-DIPآشنایی با نرم افزار های  -

 

 

 

 –کشاورزی  و ترویج ,موسسه آموزش  – 108جنب کالنتری  –تقاطع نواب  –خیابان آزادی  –تهران  : آدرس
 گروه منابع طبیعی، آب و خاک – 5طبقه 
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