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 سوابق عضویت:
 

 تا تاريخ از تاريخ نوع عضويت مسؤليت نام محل خدمت

 تا كنون 1389/5/21 عادی عضو كشاور ی  و سا مان نظام مهندسی ب يج مهندسين

 1386/6/31 1384/6/31 عادی عضو انجمن شركت های ساختمانی و تاسي اتی خراسان

 تا كنون 1390/6/1 عادی عضو انجمن سي تم های سطوح آبهير ايران

 با رس انجمن سي تم های سطوح آبهير ايران
 

 تا كنون 1394/6/1

 1390 1384/6/31 عادی عضو مهندسين مشاور ايرانانجمن 

 تا كنون 1392شهريور  عادی عضو انجمن آبخيزداری ايران

 تا كنون 1393 عادی عضو ب يج اساتيد ايران

 تا كنون 1395 عادی عضو انجمن هيدرولوژی ايران

 

 مهارت ها و تجارب كاری:

 

 و اجرايي تجارب کاري -

 31/6/1384تا 1/11/1382نمايندگی خراسان ا  -درشركت خدمات مهندسی آب وخاک كشورمطالعات  كارشناس ارشد 

 1/8/1384مطالعات و مدير پروژب ا  آبخيزگ تر شرق وكارشناس ارشد رئيس هيئت مديرب شركت مهندسين مشاور 

 16/2/1386تا

 اور آبخيزگ تر شرق مطالعات و مدير پروژب شركت مهندسين مش مديرعامل، عضو هيئت مديرب، كارشناس ارشد

  16/2/1386ا 

 (1387-1386)مشهد  هاشمی نژاد كاربردی، مركزآمو ش كشاور ی شهيد-مدرس دانشهاب جامی علمی 

  دستيار تحقيق، تحت گرنت تحقيقاتی دانشهابUPM (2012-2013) 

 تا كنون(-1391دانشهدب منابی ی يعی و محي   ي ت ) -دانشهاب بيرجند )هيئت علمی( مدرس 

  تا كنون 1392مرتی و آبخيزداری دانشهدب منابی ی يعی و محي   ي ت دانشهاب بيرجند، مهندسی گروب معاون 

  ،1393دبير علمی دهمين همايش ملی علوم و مهندسی آبخيزداری، دانشهاب بيرجند 

 1396-1394، انه های سطوح آبهير باران ايرانهمايش ملی سامو ششمين پنجمين ، عضو كميته علمی چهارمين 

  ،1395عضو كميته علمی كنفرانس بين المللی عمران، معماری، مديريت شهری و محي   ي ت در هزارب سوم، رشت 

  ،تا كنون1394با رس در انجمن علمی سي تم های سطوح آبهير باران ايران 

  ،1395دبير علمی همايش منابی ی يعی و محي   ي ت در خراسان جنوبی، چالش ها و چشم اندا ها، بيرجند 

  ،1396دبير علمی همايش آيندب پژوهی در حو ب منابی ی يعی و محي   ي ت خراسان جنوبی، بيرجند 

  ،1395استاد راهنمای استعدادهای درخشان دانشهدب منابی ی يعی و محي   ي ت دانشهاب بيرجند 

  1396، دانشهاب بيرجند، "آيندب پژوهی در حو ب منابی ی يعی"م ئول راب اندا ی گروب پژوهشی 
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  ،1396م ئول ه ته كارآفرينی و ارت اط با صنعت دانشهدب منابی ی يعی و محي   ي ت دانشهاب بيرجند 

 

 مهارتها   -

  ندرم افزارهدای مدورد اسدتفادب در بخدش      آشنايی باGIS    و سدنجش ا  دور شداملArcVeiw ،ArcGIS ،Auto CAD 

,Envi, Erdas,  .... و 

  آشنايی با دانشGIS و الهوريتم های پردا ش دادب های ماهوارب ای سنجش ا دور و 

 آشنايی بامديريت پروژب ونرم افزارMS Project وگذراندن دورب مديريت پروژب درجامعه مهندسين مشاورايران 

      آشدددددددنايی كامدددددددل بامدل دددددددا ی درفرسدددددددايش بدددددددادی وآبدددددددی ومددددددددلهای برآوردفرسدددددددايش بدددددددادی

 ات حاصل ا فرسايش بادی( ومنشأ يابی رسوب…,WEPS,WEPP,RUSLE,WEQ,IRIFRوآبی)

  آشنايی باHydroGIS  :و مدل های نرم افزاری مرت   شاملSWAT, KINEROS2, HEC-GeoHMS, HEC- 
GeoRAS, WMS, LISEM 

 ( آشنايی با سامانه های پشتي ان تصميم گيریDecision Support Systems) 

  مرت   مانند: آشنايی با روش های بهينه سا ی مدل های هيدرولوژيک و نرم افزارهایSUFI-2, GLUE, ParaSol 

  :آشنايی با روش های بهينه سا ی كاربری اراضی و تهنيک های مرت   مانندLP, GA, WGP, AHP-WGP 

 (  آشنايی با مدل های پيش بينی تغييرات لنديوLUCC :مانند )GEOMOD, CA-Markov, CLUE-s 

  :آشنايی با مدل های تحليل سری های  مانی و نرم افزارهای مرت   مانندR, XLSTAT, Minitab 

   ماننددد:  منطددق فدا ی ونددرم افزارهدای مدرت     الهددوريتم ژنتيدک،  شدد هه هدای عصدد ی هوشدمند،    آشدنايی بداMATLAB, 

NeuralWork, Neurosolutions 

 رم افزارهای مرت   مانند آشنايی با الهوريتم های تحليل ح اسيت و عدم قطعيت و ن@Risk 

 ،برنامه ريزی واجرای یرح های حفاظت آب وخاک متخصص دریراحی 

 بان انهلي ی  مهارت در Ielts score: 6.0 

 

 مدیریت پروژه های:
 

  درشركت مهندسدين  1386تا 1384مديريت منابی جنهلی )ارس( درمنایق: قرب قرمزچناران، حيدری نيشابورو رقان س زوارا

 مشاورآبخيزگ ترشرق

  درشركت مهندسين مشاورآبخيزگ ترشرق1386تا 1384مديريت منابی جنهلی )پ ته( درمنطقه: رحيم آبادرضويه مشهدا 

     تهيه یرح اجرايی بهرب برداری ا محصوالت فرعی جنهلی ومرتعی درمنایق: قوری سلخ قوچان، فيرو كوب تربدت جدام، امدام

 درشركت مهندسين مشاورآبخيزگ ترشرق 1385تا1384بردسهن،  نهالنلوی درگز ا  بادقوچان، كوب دريوارگناباد، درونه

              تهيه یرح اجرايی بهرب بدرداری ا محصدوالت فرعدی جنهلدی ومرتعدی درمندایق: پدس حصدار قوچدان، ميدامی مشدهد، ارتدنج

 رشرقدرشركت مهندسين مشاورآبخيزگ ت 1386تا1385ارسک بشرويه وآبهرم فردوس ا -وجهانهيرسرخص، فتح آبد

  درشركت مهندسين مشاورآبخيزگ ترشرق 1386تا1385فخران درميان ا  حو بآبخيزداری 

  درشركت مهندسين مشاورآبخيزگ ترشرق 1386تا 1385مديريت منایق بيابانی منطقه چاب گوجی مه والت ا 
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           درشددركت مهندسدددين   1387تددا  1386مهددان يددابی كددانون توسددعه عشددايری درسددامان قشددالقی آب تلددخ سددرخس ا

 شاورآبخيزگ ترشرقم

  درشركت مهندسين مشاورآبخيزگ ترشرق 1387تا 1386های  هان وك ودان قاين ا  حو بآبخيزداری 

  درشركت خدمات مهندسی كوه تان سا ب شرق 1385شهری كاشمر، حو باجرای بندخاكی 

 درشركت خدمات مهندسی كوه تان سا ب شرق 1386تا1385باقرب فارسی رشتخوار، ا  حو باجرای سا ب های گابيونی در 

       بههددب رضدوی مانده وسدملقان      و اجرای یرحهای بيولوژيدک درمراتدی چخماقداشدی جداجرم، جعفرآبادوح دن آبدادبجنورد

 درشركت خدمات مهندسی كوه تان سا ب شرق 1386تا 1385ا 

 1392يات، مهندسين مشاور آبخيز گ تر شرق، پروژب مميزی اراضی و صدور گواهی م تثن  

  ،1392پروژب كنترل رسوب مزرعه پرورش ماهی و حو ب آبخيز باالدست بابا رمضان، مهندسين مشاور آبخيز گ تر شرق 

  ،1393مطالعات تهيه یرح مديريت جنهل های دست كاشت منایق بيابانی، مهندسين مشاور آبخيز گ تر شرق 

 

 كارشناس پروژه های:
 

 1380بيابانزدايی خوربيرجند، بخش فرسايش ورسوب، ادارب كل منابی ی يعی خراسان،  -1

 1383شاخن قاين، بخش فرسايش ورسوب، سا مان جهادكشاور ی خراسان،  حو بآبخيزداری  -2

 1384بيدمشک سربيشه، بخش فرسايش ورسوب، سا مان جهادكشاور ی خراسان،  حو بآبخيزداری  -3

 1380ناری فريمان، بخش فرسايش ورسوب، سا مان جهادكشاور ی خراسان،  حو بآبخيزداری  -4

 1380، سا مان جهادكشاور ی خراسان، GISهای فری آبادوكرديان تاي اد، بخش فرسايش ورسوب و حو بآبخيزداری  -5

 1380، سا مان جهادكشاور ی خراسان، GISشهری كاشمر، بخش فرسايش ورسوب و حو بآبخيزداری  -6

، شركت خدمات مهندسی آب وخاک خراسان، GISسدشهيدپارسای فردوس، بخش فرسايش ورسوب و  بحوآبخيزداری  -7
1382 

 1382، شركت خدمات مهندسی آب وخاک خراسان، GISشهری بج تان، بخش فرسايش ورسوب و حو بآبخيزداری  -8

ات مهندسی آب وخاک كالته سادات س زوار، بخش فرسايش ورسوب وتلفيق وبرنامه ريزی، شركت خدم حو بآبخيزداری  -9

 1383خراسان، 

 1383بارنيشابور، بخش فرسايش ورسوب ، شركت خدمات مهندسی آب وخاک خراسان،  حو بآبخيزداری  -10

 1383گنجدان اسفراين، بخش فرسايش ورسوب ، شركت خدمات مهندسی آب وخاک خراسان،  حو بآبخيزداری  -11

 1383كت خدمات مهندسی آب وخاک خراسان، گريوان بجنورد، بخش فرسايش ورسوب ، شر حو بآبخيزداری  -12

سيج وآل مشهد، بخش فرسايش ورسوب وتلفيق وبرنامه ريدزی ، شدركت خددمات مهندسدی آب وخداک       حو بآبخيزداری  -13

 1383خراسان، 

های شيزن وسمنهان تاي اد، بخش فرسايش ورسوب وتلفيق وبرنامه ريزی ، شركت خددمات مهندسدی آب    حو بآبخيزداری  -14

 1383وخاک خراسان، 

پالهانلوی شيروان، بخش فرسايش ورسوب وتلفيق وبرنامه ريزی ، شركت خددمات مهندسدی آب وخداک     حو بآبخيزداری  -15

 1384خراسان، 
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يش ورسوب ومنشأ يابی رسوبات بادی وتلفيدق وبرنامده ريدزی، شدركت خددمات      بيابانزدايی منطقه فديشه نيشابور، بخش فرسا -16

 1383مهندسی آب وخاک خراسان، 

بيابانزدايی منایق چاب  ول خواف، ريگ عمرانی گناباد، گارجهدان بيرجندد، سده قلعده فدردوس وچاهداشدی نه نددان، بخدش          -17

 1383، شركت خدمات مهندسی آب وخاک خراسان، GISفيزيوگرافی و

قلعه ح ن شديروان، بخدش فرسدايش ورسدوب)ار يابی عملهردسدا ب هدا درتلده         حو ببی عمليات اجرايی آبخيزداری درار يا -18

 1383اندا ی رسوب( ، شركت خدمات مهندسی آب وخاک خراسان، 

كانون بحران فرسايش بادی منطقه قلعه خاكی تربت جام، بخش ژئومرفولوژی، فرسايش رسوب ومنشأ يابی رسدوبات وتلفيدق    -19

 1384رنامه ريزی، شركت خدمات مهندسی آب وخاک خراسان، وب

كانون بحران فرسايش بادی منطقه ريگ نخ كوب گناباد، بخش تلفيدق وبرنامده ريدزی، شدركت مشداورآبادگران فدالت شدرق،         -20

1384 

مديريت جنهلهای دست كاشت تاغ منطقه سه قلعه فردوس، بخش فرسدايش ورسدوب ومنشدأ يدابی رسدوبات بدادی، شدركت         -21

 1384ورسا آب شرق، مشا

تهيه یرح بهرب برداری ا محصوالت فرعی جنهلی ومرتعی، منطقه درونه بردسهن، شركت مهندسين مشاورآبخيزگ ترشدرق،   -22
1385 

تهيددده یدددرح بهدددرب بدددرداری ا محصدددوالت فرعدددی جنهلدددی ومرتعدددی، منطقددده  نهالنلدددوی درگدددز، شدددركت مهندسدددين     -23

 1385مشاورآبخيزگ ترشرق، 

ا محصوالت فرعی جنهلی ومرتعی، منطقه آبهرم فردوس، شركت مهندسين مشاورآبخيزگ ترشدرق،  تهيه یرح بهرب برداری  -24
1386 

ارسددک بشددرويه، شددركت مهندسددين  -تهيدده یددرح بهددرب بددرداری ا محصددوالت فرعددی جنهلددی ومرتعددی، منطقدده فددتح آبدداد     -25

 1386مشاورآبخيزگ ترشرق، 

 1386مهندسين مشاورآبخيزگ ترشرق،  فورگ درميان، بخش تلفيق وبرنامه ريزی، شركت حو بآبخيزداری  -26

 1385بنی تاک تربت جام، بخش فيزيوگرافی وهيدرولوژی، شركت مهندسين مشاورآبخيزگ ترشرق،  حو بآبخيزداری  -27

مديريت منابی جنهلی ارس منطقه قرب قرمزچنداران، بخدش تلفيدق وبرنامده ريدزی، شدركت مهندسدين مشاورآبخيزگ ترشدرق،          -28
1385 

منطقدده چدداب گددوجی مدده والت، بخددش ژئومرفولددوژی وتليفددق وبرنامدده ريددزی، شددركت مهندسددين     مددديريت منددایق بيابددانی  -29

 1386مشاورآبخيزگ ترشرق، 

 1386ايورجاجرم، بخش تلفيق وبرنامه ريزی، شركت مهندسين مشاورآبخيزگ ترشرق،  حو بآبخيزداری وپخش سيالب  -30

 1386هندسين مشاورآبخيزگ ترشرق، فخران درميان، بخش تلفيق وبرنامه ريزی، شركت م حو بآبخيزداری  -31

گي ددورگناباد، بخددش فرسددايش ورسددوب وتلفيددق وبرنامدده ريددزی ، شددركت مهندسددين    حددو بآبخيددزداری وپخددش سدديالب  -32

 1387مشاورآبخيزگ ترشرق، 

جهددان اسددفراين، بخددش فرسددايش ورسددوب وتلفيددق وبرنامدده ريددزی، شددركت مهندسددين  حددو بآبخيددزداری وپخددش سدديالب  -33

 1387مشاورآبخيزگ ترشرق، 

وتلفيدق وبرنامده ريدزی، شدركت مهندسدين       GISمهان يدابی كدانون توسدعه عشدايری درسدامان قشدالقی آب تلدخ سدرخس،          -34

 1387مشاورآبخيزگ ترشرق، 
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 1387ادارب كل منابی ی يعی خراسان شمالی، -سامان عرفی 6نظارت مطالعات مرتعداری در -35

نامده ريدزی، شدركت مهندسدين مشاورآبخيزگ دتر شدرق،       آبخيزداری حو ب س ه س زوار، بخش فرسايش ورسوب وتلفيدق وبر  -36
1388 

 1388نظارت بر مطالعات ار يابی حو ب آبخيز ارب كمر فريمان، شركت مهندسين مشاورآبخيزگ تر شرق،  -37

  Cameron Highland( پروژب پايش آفات و عملهرد آفت كدش هدا در منطقده    GeoStatisticsمطالعات  مين آماری ) -38

 (1390در مالزی )

 Increasing the precision of on-farm fertilizer experiments via removal ofناس پدروژب  كارشد  -39

spatial effects ( 1391در مالزی) 

، هواشناسی، هيدرولوژی،  مين شناسی و فرسايش و رسوب حو ب آبخيز بابا رمضدان، مهندسدين   GISمطالعات فيزيوگرافی،  -40

 1392مشاور آبخيز گ تر شرق، 

 1392 مين لغزش بابارمضان )تحليل عددی و راههارهای اجرايی(، مهندسين مشاور آبخيز گ تر شرق، پروژب  -41

شدانديز، مهندسدين مشداورآبخيز گ دتر شدرق،      -ابردب شهرسدتان یرق ده  -مطالعات هيدرولوژی و سيلخيزی حو ب آبخيز  شک -42
1393 

 1393مشاور آبخيز گ تر شرق،  مطالعات فرسايش و رسوب حو ب آبخيز رودسرآب شهرستان خوشاب، مهندسين -43

 1394مطالعات تلفيق و برنامه ريزی حو ب آبخيز رودسراب خوشاب، مهندسين مشاور آبخيز گ تر شرق،  -44

، در مندایق قداين، سربيشده و ید س     تهيه یرح مديريت جنهل های دست كاشت مندایق بيابدانی   تلفيق و برنامه ريزی مطالعات -45

 1394مهندسين مشاور آبخيز گ تر شرق، 

 

 :های آموزشي فعالیت
 

o  ،1384مدرس اولين دورب كارگاب آمو شی آبخيزداری، مديريت آبخيزداری استان خراسان شمالی، شيروان 

o   آمو ش ندرم افدزار(مدرس اولين دورب كارگاب آمو شی سي تم های ایالعات جغرافيايیArc View    دانشدهاب پيدام ندور ،)

 1385منطقه هشت كشور، مشهد، 

o 1383وتاب مدت سا ب های كوچک تأمين آب، مركزآمو ش كشاور ی مشهد، مدرس دورب های ك 

o (مدرس كارگاب آمو ش كاربردی سي تم های ایالعات جغرافيايیGIS  مركزآمو ش كشداور ی شدهيد ،)    ،هاشدمی ندژاد

 1387مشهد، 

o (مدرس كارگاب آمو ش كاربردی سي تم موقعيت يابی جهانیGPSمركزآمو ش كشاور ی شهيدهاشمی نژاد ،)  ،مشدهد ،
1387 

o  : سدنجش ا دور)دورب   -2روش های احياء بيولوژيک حو ب هدای آبخيدز)دورب كداردانی آبخيدزداری(      -1مدرس دروس

سي تم ایالعات جغرافيدايی)دورب كارشناسدی انتقدال آب(، دانشدهاب جدامی علمدی كداربردی،         -3كارشناسی آبخيزداری( 

 1387-1386مشهد،

o  سددهای سد ک فلدزی درعلدوم ومهندسدی آبخيدزداری، ادارب كدل مندابی ی يعدی           مدرس كارگاب آمو شی معرفی وكداربرد

 1387خراسان رضوی، مشهد، 

o       ادارب كدل مندابی ی يعدی خراسدان     ، مدرس كارگاب آمو شی بهينه سا ی كداربری اراضدی در مدديريت حدو ب هدای آبخيدز

 1390رضوی، مشهد، 
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o  مدرس كارگاب آمو شیGPS 1392منابی ی يعی خراسان رضوی، ، سا مان نظام مهندسی كشاور ی و 

o  مدرس دورب آمو شی ضمن خدمتGPS ،1392، مركزآمو ش كشاور ی شهيد هاشمی نژاد مشهد 

o  مدرس كارگاب آمو شیSWAT ،1392، شركت مهندسی مشاور كاوش پی، مشهد 

o  ،1391بيرجند، مدرس كارگاب آمو شی مديريت جامی حو ب های آبخيز، ادارب كل منابی ی يعی خراسان جنوبی 

o  مدرس كارگاب آمو شیSWAT ،1392، دومين همايش ملی سامانه های سطوح آبهير باران، مشهد 

o  شد هه هدای     -مدرس دورب آمو شی ضمن خدمت اعضای هيئت علمی مركزآمو ش كشاور ی شهيد هاشمی نژاد مشدهد

 1392عص ی مصنوعی و كاربرد آن در علوم كشاور ی و منابی ی يعی، 

o  ش هه هدای عصد ی و كداربرد آن در علدوم كشداور ی، مندابی        -آمو شی اعضای هيئت علمی دانشهاب بيرجندمدرس دورب

 1392ی يعی و محي   ي ت، 

o  مدرس دورب آمو شیGIS  ،1393برای كارشناسان رسمی دادگ تری، موس ه مهد دانش پارسيان، مشهد 

o       مدرس كارگاب آمو شی مدل سدا ی تغييدرات  مدين در محديidrisi GIS      و كداربرد آن در سدناريو سدا ی و مدديريت

 .1393حو ب های آبخيز، كنهرب بين المللی استحصال آب و آبخيزداری، دانشهاب بيرجند، 

 Co-Instructor of Precision Farming Course in UPM, GIS/GPS/RS Applications in 

Precision Agriculture, Malaysia, 2011-2012. 

o 1395، دانشهاب بيرجند، "راههارها و چالش های تجارت كربن در منابی ی يعی" كارگاب آمو شی مدرس. 

o  مدرس كارگاب آمو شیSWAT ،1396، دانشهاب آ اد اسالمی خمينی شهر، اصفهان. 

 

 مقاالت فارسي )مجالت علمي پژوهشي(
 

 منشأ يابی رسوبات بدادی منطقده رف دنجان، مجلده علمدی وپژوهشدی        ، احمدی، اختصاصی وعلوی پناب.معماريان خليل آباد

 1384، 3، شمارب 58منابی ی يعی ايران، جلد

 مقاي ه روش های فا ی وحدداكثراحتمال درتهيده اليده كداربری اراضدی بااسدتفادب        .معماريان خليل آباد اك رپور، شريفی و

، شمارب 13لمی وپژوهشی تحقيقات مرتی وبيابان ايران، جلدمعرف كامه(، مجله ع حو ب)مطالعه موردی:  ETM+ا دادب های 

1 ،1385 

 منشأ يابی رسوبات بادی منطقه فديشه نيشابور، مجله علمی وپژوهشی تحقيقات مرتی وبيابدان   ، صفدری.معماريان خليل آباد

 1387، 1، شمارب 15ايران، جلد

 منطقه دشت مختاران بيرجند، مجلده علمدی وپژوهشدی    منشأ يابی رسوبات بادی  .معماريان خليل آباد صفدری، محمودی و

 1387، 3، شمارب 15تحقيقات مرتی وبيابان ايران، جلد

  مهان گزينی كانون های توسعه عشايری با رويهرد توسعه و تجهيز منابی  .معماريانیالشی وGIS     مطالعده مدوردی: سدامانه ،

 .1388، 14، شمارب 11قشالقی آب تلخ سرخس، نشريه تحقيقات كاربردی علوم جغرافيايی، جلد 

  ،تحليل پايداری شيب با استفادب ا  مدل فرآيندی  و آسيايی. معماريانتاج خشSINMAP    شدی  ز)مطالعده مدوردی: پهنده لغ

 .1393، 19-34، صص 12شمارب ، محيطیمجله جغرافيا و مخایرات هاونان بيرجند(، 
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  ،شد هه  كاربرد سری های  مانی بارش و نمايه هدای آمداری اقليمدی در پديش بيندی خشه دالی بده كمدک          .معماريانرضايی

CANFIS 1394، 51-67، صص2، شمارب 5جلد خراسان جنوبی(، مجله خشه وم، -)مطالعه موردی: بيرجند. 

 ار يابی اثرات توسعه در حو ب آبخيز شهری النهات مالزی بر كميدت و كيفيدت    ، تاج خش، ع اسپور، باالسوندرام.معماريان

 .1393، 51-60، صص 2، شمارب 3، مجله سامانه های سطوح آبهير باران، جلد SWATرواناب با استفادب ا  مدل 

 ن آب شدرب در  تهيه دستورالعمل جهت یراحی و بهينده سدا ی مخدا     تاج خش، كومه، ع اسی، پارسايی.توسلی، ، معماريان

 .1393، 55-68، صص 4، شمارب 5ساختمان ها )مطالعه موردی: استان گل تان(، مجله سامانه سطوح آبهير باران، جلد 

  ،بررسی عملهرد هيدرولوژيک سي تم استحصال آب باران ا  سطح پشت بام و بهينه سا ی حجم  ، تاج خش.معماريانكومه

  .1394، 23-32، صص 7جلد  جله سامانه سطوح آبهير باران،مخزن )مطالعه موردی: شهرستان بيرجند(، م

  ،مهان يابی پروژب های استحصال آب در حو ب های آبخيز منایق خشدک و نيمده خشدک بدا      .معمارياننورمحمدی، يوسفی

)مطالعه موردی: حدو ب آبخيدز رود سدراب شهرسدتان      GISاستفادب ا  روش تصميم گيری چند معيارب سل له مرات ی در محي  

 .1394، 61-75، صص 8جلد خوشاب استان خراسان رضوی(، مجله سامانه سطوح آبهير باران، 

  ،سا ی آب باران با استفادب ا  تحليدل  سل دله مرات دی در    . تعيين منایق م تعد استحصال و ذخيربمعماريانخيرخواب، محمدی

)مطالعه موردی: حوضه آبخيز رود سراب شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی(، مجله سدامانه سدطوح آبهيدر     GISمحي  

 .1394، 1-16، صص 8باران، جلد 

  ،تعيين مدل شاي تهی مرتی برای چرای گوسدفند بدا اسدتفادب ا  سي دتم ایالعدات جغرافيدايی       . معماريانجلورو، روحی مقدم

 .1394، 180-193، صص 2. فصلنامه اكوسي تم های ی يعی ايران، شمارب قران()مطالعه موردی: حو ب آبخيز با

  ،مهانی -بر منابی آب  ير مينی با استفادب ا  تحليل سری های  مانی عنصر بارشبررسی اثر . معمارياننورمحمدی، تاج خش

صدص   ،21، شمارب 6سال  (. جغرافيا و مخایرات محيطی،: دشت مشهد درحو ب آبخيز كشف رودمطالعه موردی)خشه الی 

44-19، 1396 . 

  ،استفادب ا  رواناب های سطوح سنهی در آبيداری تهميلدی )مطالعده مدوردی: حوضده آبخيدز       معماريانرحيم پور، تاج خش .

 .1395، 3شمارب ،  4شانديز(. مجله سامانه های سطوح آبهير باران، دورب -ابردب شهرستان یرق ه- شک

  ،تعيين شاي تهی مرتدی بدرای چدرای گوسدفند بدا اسدتفادب ا  روش تصدميم گيدری چندد معيدارب           ، مودی. معماريانقالسی مود

Fuzzy-AHP )66. نشريه مرتعداری، سال دوم، شمارب دوم، صدص  )مطالعه موردی: مرتی فورگ در ميان، خراسان جنوبی-

45 ،1394 . 

  ،عمليات اجرايی آبخيزداری با استفادب ا  تحليدل  . بررسی آماری روند رسوب معلق در ارت اط با معماريانس حانی، تاج خش

، 37سری های  مانی )مطالعه موردی: حو ب آبخيز بار نيشابور(. مجله علوم و مهندسی آبخيزداری ايران، سال يا دهم، شدمارب  

 .1396، 69-84صص 

  ،مرفولدوژی رودخانده    . بررسی نقش بار گدذاری رسدوبات معلدق بدر تغييدرات     معماريانجهان تيغ، تاج خش، ميراب ش  تری

 . نشريه مهندسی و مديريت آبخيز. منتظر چاپ.1396هيرمند )با ب مطالعاتی رودخانه سي تان(. 

  ،مقاي ه الهوريتم ژنتيک و برنامه ريزی خطی برای حل م ائل بهينده سدا ی كداربری اراضدی     معماريانخيرخواب، تاج خش .

 ز. منتظر چاپ.نشريه مهندسی و مديريت آبخي .1396حو ب های آبخيز. 
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  ،محمدی. مقاي ه كارايی ش هه عص ی معماريانتاج خش ،CANFIS ،MLP و ،MLP  بهينه شدب بروش ژنتيک در ش يه

. 1396ابردب، شانديز(. پژوهشدنامه مدديريت حدو ب آبخيدز.     -سا ی رسوب معلق رودخانه )مطالعه موردی: حو ب آبخيز  شک

 منتظر چاپ. 

 پوررضا بيلندی، كومه. بهينه سا ی پارامترهدای مددل   معماريان ،KINEROS2     بدا اسدتفادب ا  الهدوريتمPSO    بدرای شد يه

 . منتظر چاپ. 1396سا ی رخداد سيالب )مطالعه موردی: حو ب تمر استان گل تان(. پژوهشنامه مديريت حو ب آبخيز. 

 

 (كنفرانس های علميمقاالت فارسي )
 

 منشأ يابی رسوبات بادی منطقه فديشه نيشابور، سدومين همدايش ملدی فرسدايش      صفدری واختصاصی.، معماريان خليل آباد

 1384ورسوب، كرج، 

 شدوريجه درمحدي     پهنه بندی آماری خطر مين لغزش برروی سدا ند  ، تاج خش، صفدری وآخوندی.معماريان خليل آباد

GIS  :1384ايش ورسوب، كرج، اسطرخی شيروان(، سومين همايش ملی فرس حو ب)مطالعه موردی 

 ر،يكدو  یملد  شيهمدا  نياولد منشأ يابی و تحليل رخ دارب هدای فرسدايش بدادی،      ، صفدری و تاج خش.معماريان خليل آباد 

 1389، رجنديب-دهايفرصت ها و تهد

  ،منشأ يابی رسدوبات بدادی منطقده دشدت مختداران بيرجندد ،        ش.، تاج خمعماريان خليل آبادعلی اك ر صفدری، محمودی

 1389، رجنديب-دهايفرصت ها و تهد ر،يكو یمل شيهما نياول

  ،بررسی متغيرهای تاثير گذار بر ميدزان مشداركت مردمدی در اجدرای یدرح هدای حفاظدت         ، فود، مشايخی.معماريانگلرنگ

 .1392خاک و آبخيزداری، نهمين همايش ملی علوم و مهندسی آبخيزداری، يزد، 

  ،ار يابی عملهرد اقتصادی روش های بيولوژيدک در مدديريت حدو ب آبخيدز )مطالعده       ، توسلی، صفدری.معماريانتاج خش

 .1392موردی: حو ب دوآب سد بار و شيروان(، نهمين همايش ملی علوم و مهندسی آبخيزداری، يزد، 

 ،ار يابی عمليات آبخيزداری با رويهردی جامی نهدر )مطالعده مدوردی: حدو ب آبخيدز       صفدری. ،معماريان تاج خش، توسلی

 .1392بهورد گرم ار(، نهمين همايش ملی علوم و مهندسی آبخيزداری، يزد، 

 ار يابی اثرات توسعه در حو ب آبخيز شهری النهات مالزی بر كميدت و كيفيدت    ، تاج خش، ع اسپور، باالسوندرام.معماريان

 .1392لی سطوح آبهير باران، مشهد، ، دومين همايش مSWATاستفادب ا  مدل  رواناب با

  ،بررسی و مقاي ه ميزان كربن، ا ت و ن  ت كربن به ا ت در خداک و انددام هدای     ، فروغی فر.معماريانح ينی، افخم شعرا

در مراتی جنوبی شهرستان بيرجند، اولين همايش سراسدری كشداور ی و مندابی ی يعدی پايددار،       Lactuca orientalisهوايی 

 .1392تهران، 

  ،بررسی و مقاي ه ميزان كربن، ا ت و ن  ت كربن به ا ت در خداک و انددام هدای     ، فروغی فر.معماريانح ينی، افخم شعرا

اولدين همدايش   مراتی جنوبی شهرسدتان بيرجندد،    در Acanthophyllum squarrosumو  Lactuca orientalisهوايی 

 .1392سراسری كشاور ی و منابی ی يعی پايدار، تهران، 

   ،بررسددی و مقاي دده ميددزان كددربن، ا ت و ن دد ت كددربن بدده ا ت در خدداک     ، فروغددی فددر.معماريااانح ددينی، افخددم شددعرا

Acanthophyllum squarrosum  ،سراسری كشداور ی و مندابی ی يعدی    اولين همايش در مراتی جنوبی شهرستان بيرجند

 .1392پايدار، تهران، 
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  ،اثر گونه هدای گيداهی    بررسی .معماريانح ينی، افخم شعرا، فروغی فرLactuca orientalis  وAcanthophyllum 

squarrosum    ،اولدين همدايش سراسدری كشداور ی و مندابی      بر پتان يل ترسيب كربن خاک مراتی جنوبی شهرسدتان بيرجندد

 .1392پايدار، تهران، ی يعی 

    ،اثدر گونده گيداهی     بررسدی  .معمارياان ح ينی، افخم شعرا، فروغدی فدرAcanthophyllum squarrosum    بدر پتان ديل

، تهدران،  محي   ي ت، انرژی و پدافند  ي دتی اولين همايش سراسری ترسيب كربن در خاک مراتی جنوبی شهرستان بيرجند، 

1392. 

  ،اثدر گونده گيداهی     بررسی .معماريانح ينی، افخم شعرا، فروغی فرLactuca orientalis      بدر پتان ديل ترسديب كدربن در

 .1392، تهران، محي   ي ت، انرژی و پدافند  ي تیاولين همايش سراسری خاک مراتی جنوبی شهرستان بيرجند، 

  ،اسدت رق ) مقاي ه برخی خصوصيات فيزيهی و شيميايی خاک در  يراشدهوب   .معماريانراوری، افخم شعراCalotropis 

procera L.اولدين همدايش سراسدری كشداور ی و     ، مراتی جنوبی استان كرمدان( -( با منطقه عاری ا  پوشش )مطالعه موردی

 .1392منابی ی يعی پايدار، تهران، 

 ل اسدتفادب ا  مدد  بدا   تحليدل هيددرولوژيک حدو ب هدای آبخيدز مندایق گرم ديری        ، باالسدوندرام، ع اسدپور، راوری.  معماريان

KINEROS2 محي   درGIS  ،1393، همايش علوم جغرافيايی ايران، تهران. 

  ،تحليل ويژگی های محي   ي تی حريم شدهر بيرجندد در ار يدابی روندد توسدعه آتدی شدهر        .معمارياندنيوی، احمدی  ادب ،

 .1393همدان، دومين همايش ملی و تخصصی پژوهش های محي   ي ت ايران، 

  ،اولدين  مروری بر كاربرد و مقاي ه روش های كمدی جهدت ار يدابی تدوان توسدعه شدهری       .ماريانمعع اسپور، احمدی  ادب ،

همايش ملی افق های نوين در توانمند سا ی و توسعه پايدار معماری، عمران، گردشدهری، اندرژی و محدي   ي دت شدهری و      

 .1393روستايی، همدان، 

  ،مدل سا ی تغييرات كاربری اراضدی حدو ب هدای آبخيدز شدهری )مطالعده مدروری(، دومدين همدايش ملدی            .معماريانمرادی

 .1393معماری، عمران و محي   ي ت شهری، همدان، 

  ،استفادب ا  سری های  مانی بارش و نمايه های بدزرگ مقيداس اقليمدی بمنظدور پديش بيندی خشه دالی بده          .معماريانرضايی

خراسدان جندوبی(، دهمدين همدايش ملدی علدوم و مهندسدی آبخيدزداری         -مدوردی: بيرجندد  )مطالعده   CANFISكمک ش هه 

 . 1393)آبخيزداری سا گار(، بيرجند، 

  ،ار يابی عملهرد سطوح پشت بام جهدت تدامين نيا هدای آبدی سداكنان شدهری )مطالعده مدوردی:          ، تاج خش.معماريانكومه

 .1393سطوح آبهير باران، بيرجند، شهرستان بيرجند(، سومين همايش بين المللی سامانه های 

  ،بررسی عملهرد هيدرولوژيک سي تم استحصال آب باران ا  سطح پشت بام و بهينه سا ی حجم  ، تاج خش.معماريانكومه

 .1393مخزن )مطالعه موردی: شهرستان بيرجند(، سومين همايش بين المللی سامانه های سطوح آبهير باران، بيرجند، 

 نحوب ار يابی كيفی یرح های آبخيزداری انجام شدب در حو ب هدای آبخيدز،    ، مشايخی.معماريان، محمدی گلرنگ، صادقی

 . 1393دهمين همايش ملی علوم و مهندسی آبخيزداری )آبخيزداری سا گار(، بيرجند، 

  ،بررسی محدوديت ها و قابليت های اجرايی یدرح هدای مرتعدداری  يربندای مدديريت جدامی        .معماريانشاهرخی، تاج خش

رضدوی(، دهمدين همدايش ملدی علدوم و مهندسدی آبخيدزداری         یدرح مرتعدداری اسدتان خراسدان     134آبخيز )نمونده مدوردی   

 .1393)آبخيزداری سا گار(، بيرجند، 
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  ،ركتی در یرح های آبخيزداری، دهمين همايش ملی علوم و بررسی مدل مشا ، مشايخی.معماريانمحمدی گلرنگ، صادقی

 .1393مهندسی آبخيزداری )آبخيزداری سا گار(، بيرجند، 

  ،بررسی رابطه وضعيت پوشش گياهی با م ايل اجتماعی و اقتصادی در منایق خشک و  .معماريانح ين پور، مودی، قالسی

مدين همدايش ملدی علدوم و مهندسدی آبخيدزداری )آبخيدزداری        نيمه خشک )مطالعه موردی: حو ب آبخيز فورگ درميدان(، ده 

 .1393سا گار(، بيرجند، 

  ،بررسی رابطه وضعيت پوشش گياهی با م ايل اجتماعی و اقتصادی در منایق خشک و نيمه خشدک   .معماريانيامی، قالسی

آبخيزداری سا گار(، بيرجندد،  )مطالعه موردی: حو ب آبخيز دهک نه ندان(، دهمين همايش ملی علوم و مهندسی آبخيزداری )

1393. 

  ،بررسی تحليلی وضعيت مميزی مراتی در منایق حفاظت شدب بعنوان راههاری اجرايدی بدرای    .معماريانشاهرخی، تاج خش

مدديريت جدامی آبخيدز )مطالعده مدوردی: منطقده حفاظدت شددب بيندالود(، دهمدين همدايش ملدی علدوم و مهندسدی آبخيدزداری                

 .1393)آبخيزداری سا گار(، بيرجند، 

  ،ط پوشش گياهی با عوامل محيطی مراتدی مندایق خشدک و بيابدانی )مطالعده      مطالعه ارت ا .معماريانح ين پور، مودی، قالسی

، سدمنان،  موردی: حو ب آبخيز فورگ درميان، بيرجند(، دومين همايش ملی بيابان با رويهرد مديريت منایق خشدک و بيابدانی  

1393. 

  ،ار يابی شاي تهی منابی آب با كمک  ، ح ينی.معماريانجلورو، روحی مقدمGIS بخيز باقران بيرجندد، دومدين   در حو ب آ

 . 1393همايش سراسری كشاور ی و منابی ی يعی پايدار، تهران، 

  ،معمارياان راوری، افخم شعرا.      ( بررسدی برخدی خصوصديات اكولوژيدک اسدت رقCalotropis procera L.  در مراتدی )

 . 1393، دومين همايش سراسری كشاور ی و منابی ی يعی پايدار، تهران، جنوب استان كرمان

  ،بررسی و مقاي ده ميدزان كدربن، ا ت و ن د ت كدربن بده ا ت در خداک و انددام هدای هدوايی            .معماريانراوری، افخم شعرا

Calotropis procera L.           ،در مراتی جنوبی كرمدان، دومدين همدايش سراسدری كشداور ی و مندابی ی يعدی پايددار، تهدران

1393. 

  ،تعيين شاي تهی مرتی برای چرای گوسفند با استفادب ا  روش تصميم گيری چند معيارب  ، افخم شعرا.معماريانمودی، قالسی

Fuzzy AHP،1394 ساری، ، ششمين همايش ملی مرتی و مرتعداری ايران. 

  ،بررسی  يراشهوب رويشهاب های ی يعی سماق، ششمين همايش ملی مرتدی و مرتعدداری ايدران،     ، آموسی.معماريانقالسی

 .1394ساری، 

 مقاي ه الهوريتم های پيه ل م نا و شیء گرا در ی قه بنددی تصداوير مداهوارب ای    ، باالسوندرام، قالسی، معماريان.اريانمعم 

SPOT ،1394 ساری، ، ششمين همايش ملی مرتی و مرتعداری ايران. 

  ،ن آب و مدديريت آن  بحران آب در دشت كاشمر، عوامل، پيامدها و راههارها، اولين همايش ملی بحدرا  .معماريانخيرخواب

 .1394در منایق خشک، يزد، 

  ،بحران آب در ماهيدشت كرمانشاب، عوامل و راههارها، اولين همدايش ملدی بحدران آب و مدديريت آن در      .معماريانمرادی

 .1394منایق خشک، يزد، 

  ،بحران آب دشت مشهد، عوامل، پيامدها و راههارها، اولين همايش ملی بحران آب و مديريت آن در  .معمارياننورمحمدی

 .1394منایق خشک، يزد، 
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  ،بحران آب در دشت نيشابور، عوامل، پيامدها و راههارها، اولين همايش ملدی بحدران آب و مدديريت آن     .معماريانس حانی

 .1394در منایق خشک، يزد، 

 بهينه سا ی مخا ن آب باران در ساختمان ها )مطالعده مدوردی: اسدتان     ، كومه، تاج خش، ع اسی، پارسايی.ی، توسلمعماريان

 .1394گل تان(، چهارمين همايش ملی سامانه های سطوح آبهير باران ايران، مشهد، 

 آبهير پشت بدام در  مالحظات اجتماعی و اقتصادی سامانه های سطوح  ، توسلی، تاج خش، ع اسی، پارسايی.، كومهمعماريان

  .1394استان گل تان، چهارمين همايش ملی سامانه های سطوح آبهير باران ايران، مشهد، 

 مالحظات و استانداردهای  ي ت محيطدی اجدرای سي دتم    ی، كومه، تاج خش، ع اسی، پارسايی.، ح ين نيا، توسلمعماريان-

 .1394سامانه های سطوح آبهير باران ايران، مشهد، ، چهارمين همايش ملی های استحصال آب باران در منا ل م هونی

  ،مروری بر سا ب های س ک فلزی و نقدش آن هدا در مدديريت حدو ب هدای آبخيدز و كنتدرل        . معماريانگل نرگ ی، جعفری

 . 1394جريان های واريزب ای. دومين همايش ملی آب، ان ان،  مين، اصفهان، 

  ،مهانی رشد شهری بيرجند یدی سده دهده اخيدر. كنفدرانس بدين المللدی معمداری،         -تحليل  مانی. معماريانمرادی، تاج خش

 . 1394شهرسا ی، عمران، هنر و محي   ي ت، تهران، 

  ،ار يابی پتان يل استحصال آب در حو ب های آبخيز منایق خشک و نيمه خشدک بدا اسدتفادب    . معماريانيوسفی، نورمحمدی

سل له مرات ی )مطالعه موردی: حو ب آبخيز رودسدراب شهرسدتان خوشداب اسدتان خراسدان       ا  روش تصميم گيری چند معيارب

 ، مشهد. 1394رضوی(. چهارمين همايش ملی سامانه های سطوح آبهير باران، 

  ،تعيين منایق م تعد استحصال آب باران بدا اسدتفادب ا  تحليدل سل دله مرات دی در محدي        . معماريانخيرخواب، محمدیGIS 

)مطالعه موردی: حو ب آبخيز رودسراب شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی(. چهارمين همايش ملی سامانه هدای سدطوح   

 .1394آبهير باران، مشهد، 

  ،پهنه بندی ح اسيت خطر وقوع  مين لغزش با استفادب ا  مدل تصميم گيدری چندد معيدارب    معماريانغفاری، ش ان .Fuzzy 

AHP د شوريجه، اسطرخی شيروان(. چهارمين كنفدرانس بدين المللدی برنامده ريدزی و مدديريت محدي         )مطالعه موردی: سا ن

 . 1396 ي ت، تهران، 

  ،استفادب ا  رواناب هدای سدطوح سدنهی در آبيداری تهميلدی )مطالعده مدوردی: حدو ب پدارک          معماريانقلی  ادب، تاج خش .

 . 1395ايران، رشت، قه تان قاين(. پنجمين همايش سامانه های سطوح آبهير باران 

  ،تعيين ميزان رواناب با استفادب ا  مدل معماريانقلی  ادب، تاج خش .SWMM  .)مطالعه موردی: حو ب پارک قه تان قاين(

 . 1395پنجمين همايش سامانه های سطوح آبهير باران ايران، رشت، 

  ،ی در جنوب فردوس، خراسان جنوبی. اولين ، مودی. بررسی روند كاهش تنوع گياهی در یی دو سال متوالمعماريانقالسی

 .1395كنفرانس يافته های نوين در  ي ت شناسی،  اهدان، 

  ،تاج خش. بررسی عوامل تاثير گذار بر روند رسوبدهی حو ب بار نيشابور با استفادب ا  تحليل سری  مانی. معماريانس حانی ،

 . 1395پانزدهمين كنفرانس هيدروليک ايران، قزوين، 

  تيغ، جهان تيغ، تاج خش، معماريان. تاثير پشته خاكی بر پوشش گياهی سطوح آبهيدر مندایق خشدک )مطالعده مدوردی:      جهان

 .1395منطقه سهل آباد شهرستان سربيشه(. پنجمين همايش سامانه های سطوح آبهير باران ايران، رشت، 

 اكوسي تم. پنجمين همايش سدامانه هدای سدطوح    . نقش استحصال آب باران در افزايش رفاب جامعه و به ود خدمات معماريان

 . 1395آبهير باران ايران، رشت، 
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  ،منابی پايدار مديريت ملی همايش دومين. بحران آب دشت بيرجند، عوامل، پيامدها و راههارها. معماريانمحمدی گيوشاد 

 .1395 ي ت، كرمان،  محي  و خاک

  ،مندابی  پايدار مديريت ملی همايش دومين. بحران آب در دشت رف نجان، داليل، پيامدها و راههارها. معماريانرحيم پور 

 .1395 ي ت، كرمان،  محي  و خاک

  ،استفادب ا  ش هه عص ی فا ی معماريانمحمدی، تاج خش .CANFIS        در تخمدين بدار رسدوب رودخانده )مطالعده مدوردی

، تربدت  چهدارمين همدايش ملدی كداربرد فنداوری هدای ندوين در علدوم مهندسدی         ابردب شهرستان شدانديز(.  -حو ب آبخيز  شک

 . 1395حيدريه، 

  ،استفادب ا  ش هه عص ی پرسپترون چند اليه معماريانمحمدی، تاج خش .MLP  و بهينه سا ی آن با روش الهوريتم ژتيک

ز(. چهدارمين همدايش ملدی كداربرد     ابردب شهرسدتان شداندي  -در تخمين بار رسوب رودخانه )مطالعه موردی حو ب آبخيز  شک

 . 1395فناوری های نوين در علوم مهندسی، تربت حيدريه، 

  ،تاج خش. مروری بر كاربرد روش های تحليل سری های  مانی و مهانی در شناخت تغييرات كمی و معمارياننورمحمدی ،

 . 1395كيفی منابی آب  ير مينی. دومين كنفرانس هيدرولوژی منایق نيمه خشک، سنندج، 

  ،برنامه و ژنتيک الهوريتم كمک به بايگ شهری آبخيز حو ب اراضی كاربری سا ی بهينه. معماريانخيرخواب، تاج خش 

 .1395، تهران،  ي ت محي  و آب انرژی، مهندسی سي تمهای در پايدار توسعه ملی همايش دومين. خطی ريزی

  ،مدوردی  مطالعده (آبخيز های حو ب در خيز سيل منایق تفهيک و شناسايی در رودخانه رونديابی . نقشمعماريانيوسفی 

 . 1395. چهارمين همايش ملی كاربرد فناوری های نوين در علوم مهندسی، تربت حيدريه، )نيشابور بار آبخيز حو ب
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