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 مهدی مکاری

 :اطالعات شخصي
 1358تاريخ تولد: 

 سبزوار-محل تولد: ايران

 وضعيت تأهل: متأهل

 کاشمر، مرکز آموزش عالی کاشمر، گروه علوم و مهندسی آبآدرس:  

 05155194572-09398821960 تلفن:
m.mokari@kashmar.ac.ir;   mokari6019@yahoo.com;  mehdimokari@gmail.comEmail:  

 

 :وضعيت آموزشي

 

 رشته تحصيلي محل آموزش درجه معدل
 تاريخ اخذ

 مدرك

A Ph.D 1394تيرماه  گرايش آبياری و زهکشی -کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 

 

 دوره دکترا: پايان نامه عنوان

-تعرق تصاوير ماهواره -زماني تبخيرريز مقياس کردن مکاني و 

 با استفاده از  8اي موديس به کمک تصاوير لندست 

 هاي مختلفهاي رگرسيون، تفريق و فاکتور مقياسروش

 ی علمي:مقام ها
 

  کالس در مقطع کارشناسي ارشدرتبه اول 
 

 

 

 سوابق عضویت:
 

 

 مهارت ها و تجارب كاری:

 

 و اجرايي تجارب کاري -

 

  هکتار از اراضی شرکت سهامی زراعی نيلشهر تربت جام. 170آبياری تحت فشار )رول الين( در مهندس ناظر 

  های مهندسين مشاور هيدروتک توس، دشت آب هکتار در شرکت 1000طراحی آبياری تحت فشار )قطره ای و بارانی( بالغ بر

 مشهد و عمران جوياب بيهق سبزوار.

  ماه به عنوان سرباز سازندگی. 18جام به مدت کشاورزی تربت -همکاری با اداره جهاد 
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  همکاری با طرح حذف فلزات سنگين از آب شرب تصفيه خانه اکباتان شهرستان همدان با استفاده از صافی تند شنی )مجری

 طرح: دکتر حسين بانژاد(.

 بيون در بند يام شهرستان های آبخيزداری شامل بند و گاکشاورزی شهرستان سبزوار در اجرای طرح-همکاری با اداره جهاد

 ماه. 3نقاب در غالب طرح دانشجويی )پروژه( به مدت 

 

 مهارتها   -

 

  نرم افزارهای مورد اسننتفاده در بخش آشنننايی باGIS   و سنننجش از دور شنناملArcVeiw ،ArcGIS ،Auto CAD  

,Envi, Erdas,  .... و 

  آشنايی با دانشGIS و الگوريتم های پردازش داده های ماهواره ای سنجش ازدور و 

 

 مانند:  ونرم افزارهای مرتبطتبديالت موجک شبکه های عصبی هوشمند،  آشنايی باMATLAB, NeuralWork,  

 
 

 مدیریت پروژه های:
 

 

 

 كارشناس پروژه های:
 

های هکتار از اراضننی شننهرسننتان 2400های آبياری تحت فشننار و کم فشننار برداری سننيسننتمکارشننناس پروژه نرارت بر بهره

 ، شرکت مهندسين مشاور هيدروتک توس1396تا  1394نيشابور، فيروزه، خوشاب، سبزوار، جوين و جغتای، سال 

ستم     سي شناس فنی طراحی  شار    کار شار و کم ف ستان     1000های آبياری تحت ف شهر ضی  شاب، جوين و  هکتار از ارا های خو

 مشاور عمران جوياب بيهقماه، شرکت مهندسين  6جغتای، به مدت 

 :های آموزشي فعاليت
 

 دروس طراحی سيستمهای آبياری، رابطه آب و خاک و گياه و فاضالب روستايی در دانشگاه پيام نور )واحد جوين شهرستان نقاب(  مدرس

 ترم. 2به مدت 

 ترم. 2درس مهندسی زهکشی و عملی اصول مهندسی زهکشی در دانشگاه فردوسی مشهد به مدت  مدرس 

 ترم(. 8سال ) 4دروس طراحی سيستم های آبياری، آبياری عمومی، هيدروليک انهار در دانشگاه پيام نور مشهد به مدت  مدرس 

 وژی آبهای زيرزمينی، دروس نقشه برداری، مهندسی زهکشی، هيدرولوژی آبهای سطحی و هيدرول مدرسGIS   و سنجش از دور  در

 ترم(. 10سال ) 5مرکز آموزش عالی کاشمر به مدت 
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 مقاالت فارسي )مجالت علمي پژوهشي(

 

  ،مصدقی و دعايی. ارزيابی کارايی حذف ذرات معلق آب توسط صافی تند شنی با تغيير غلرت ذرات و اندازه مکاريبانژاد ،

 .1387، سال 4، شماره 19 دورهصافی، مجله علمی پژوهشی آب و فاضالب، دانه های محيط بستر 

 

 شنی بر کارايی حذف ذرات معلق، مجله علمی              مکاري صافی تند  ستر  سازی و عمق ب صافی  سرعت  صدقی. اثر  ، بانژاد و م

 .1390، سال 2، شماره 22 دورهپژوهشی آب و فاضالب، 

 

 موردی  کارلو مطالعه -، قهرمان و ثنايی نژاد. تحليل حسننناسنننيت تبخير و تعر  مرجا پنی الگوی رايی با روش مونتمکاري

 .1393، سال 6، شماره 28جلد نشريه آب و خاک )علوم و صنايا کشاورزی(، ايستگاه همديد بجنورد، 

 

 

 قهرمان و ثنايی نژاد. بهينه کردن شننناخ  مکاري ،SAVI تعر  واقعی با اسنننتفاده از تصننناوير ماهواره ای -و برآورد تبخير

 .1394، سال 3، شماره 9 دوره، مجله آبياری و زهکشی ايران، 8لندست 

 

 ست و موديس،     -ريزمقياس کردن زمانی و مکانی تبخير، قهرمان، ثنايی نژاد و عليزاده. مکاري صاوير لند جله متعر  واقعی ت

 .1394، سال 5، شماره 9 ورهدآبياری و زهکشی ايران، 

 

   ،های مختلف برای تعيين پارامترهای نفوذ و مقايسنننه آنها با دو روش         ارزيابی روش ، انصننناری و داوری. مکاري محمدی

  .1393، سال 15، شماره 18مجله پژوهش آب ايران، دوره  پسشنهادی،
 

 

 (كنفرانس های علميمقاالت فارسي )

 

های گياهی، اولين همايش بين المللی آب، خاک و تعر  واقعی با اسنننتفاده از شننناخ   -برآورد تبخير دهقان و عابدين پور.مکاری،  

 1396علوم محيطی، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، 

، اولين همايش بين المللی آب، خاک و علوم    سنننازی بر مديريت آبياری گندم     های شنننبيه   کاربرد مدل   و عابدين پور.   مکاری ، دهقان 

 1396دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، محيطی، 
 

 

 

سومين همايش  به کمک تصاوير موديس، 8ريزمقياس نمايی زمانی تبخير و تعر  واقعی تصاوير لندست  عابدين پور و دهقان.مکاری، 

 1396ملی مديريت آب در مزرعه، مؤسسه تحقيقات خاک و آب، کرج، 
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گياه پنبه در اسننتان خراسننان رضننوی، نخسننتين همايش ملی توليدات گياهان زراعی و  بندی نياز آبی و دهقان. پهنهمکاری  عابدين پور،

 1396، دانشگاه گنبد کاووس، باغی

 ،های عمده در اسنتان خراسنان رضنوی   تعيين و ارزيابی شناخ  کارايی مصنرف آب برخی از محصنول   و دهقان.  عابدين پور ،مکاری

 1396دانشگاه گنبد کاووس،  ،نخستين همايش ملی توليدات گياهان زراعی و باغی

با استفاده  8لندست  ایای موديس به کمک تصاوير ماهوارهريزمقياس نمايی مکانی دمای سطح زمين تصاوير ماهوارهو دهقان.  مکاری

  1397های ادغام تصاوير، دومين کنفرانس ملی آب و هواشناسی ايران، دانشگاه فردوسی مشهد، از روش

 

 

 

 (نمایه بين الملليو  ISI)مقاالت انگليسي 
 

 (كنفرانس های بين المللي علميمقاالت انگليسي )

 (فارسي) كتاب ها
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 ها و... CDجزوات، 
 

 

 :طرح های پژوهشي
 

  
 

 شركت در دوره ها و كارگاه های آموزشي:

 
 مدرک طراحی و اجرای آبياری تحت فشار از سازمان نرام مهندسی کشاورزی 

  مدرک آزمون زبانTELP  78با نمره 

 نويسی متلبگواهی شرکت در کارگاه آموزشی زبان برنامه 
 

 :و طرح های پژوهشي داوری كنفرانس ها و مجالت علمي
 

 تا کنون 1394از سال ، تهران ،داور نشريه علمی پژوهشی آبياری و زهکشی -1

 کنون تا 1394از سال ، مشهد ،داور مجله علمی پژوهشی علوم آب و خاک -2


