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  116داخلی  051 -55258801: تماس تلفن

 dehghan63.ha@gmail.com ،h.dehghan@kashmar.ac.ir :پست الکترونیکی

  گروه علوم و مهندسی آب -مرکاشمر، بلوار سید مرتضی، مرکز آموزش عالی کاش: آدرس

  عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر: شغل

  

  

  

  

  وضعیت تحصیلی

  رشته تحصیلی  سال اخذ مدرك  سال شروع  نام دانشگاه  مدرك تحصیلی

  آب - مهندسی کشاورزي  1386  1382  دانشگاه زابل  کارشناسی

  1389  1387  مشهد فردوسیدانشگاه   ارشد کارشناسی
 - کشاورزي مهندسی

  آبیاري و زهکشی

  1394  1389  مشهد فردوسیدانشگاه   تخصصی دکتري
 - مهندسی کشاورزي

  آبیاري و زهکشی
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  اجراییسوابق 

  سازمان محل خدمت  سمت  تا تاریخ  از تاریخ

  کارشناس آبیاري  31/6/87  1/12/86
جنوب سازمان جهاد کشاورزي 

  استان کرمان

  اي جنوب استان کرمانفتر منطقهمدیر د  ---   1/7/93
شرکت مهندسین مشاور نقش 

  پژوهان اترك

  مرکز آموزش عالی کاشمر  عضو شوراي رفاهی اعضاء هیات علمی  ---   12/8/95

6/9/95   ---  
رئیس کمیته اصالح الگوي مصرف شوراي 

  راهبردي مدیریت سبز
  مرکز آموزش عالی کاشمر

  مرکز آموزش عالی کاشمر  سبزعضو شوراي راهبري مدیریت   ---   15/7/97

  

  سوابق تدریس

هاي آبیاري سطحی، خاکهاي شور و سدیمی، کشی، طراحی سیستمتدریس دروس رسم فنی و نقشه

آشنایی با نرم افزارهاي تخصصی، خاکشناسی عمومی، حفاظت آب وخاك، آبهاي زیرزمینی، مکانیک 

  )رمرکز آموزش عالی کاشم( سیاالت، هیدرولیک، محاسبات عددي

  

  

  پژوهشی چاپ و پذیرش شده-مقاالت علمی

 

در اقلیم  هاي آب و هوایی فراسنجبررسی روند تغییرات  .علی اکبر عرب سلغار، فریدون کاوههادي دهقان،  )1

  .23-33ص  ،1388سال دوم، تابستان آب،  منابع خشک ایران، مجله مهندسی نیمه

 

رخ خاك  بینی رطوبت نیم پیش. قدم، حسین انصاري، امین علیزاده، سید ابوالقاسم حقایقی مهادي دهقان )2

، 1389دي  -، آذر5، شـماره  24آب و خاك، جلـد  نشریه ،  SWAPدر سه مزرعه گندم با استفاده از مدل 

 .1008 -1018ص 

 

تخمین اجزاي بیالن آب در مقیـاس مزرعـه بـا    . ، امین علیزاده، سید ابوالقاسم حقایقی مقدمهادي دهقان )3

، شـماره  24جلد ، آب و خاكنشریه ، )منطقه نیشابور: مطالعه موردي( SWAPسازي  بیهاستفاده از مدل ش

 .1265 -1275، ص 1389اسفند  -، بهمن6

 

تعرق سـاالنه بـا    -بینی تبخیر پیش .فرمحمد نادریان حسین صدقی وهادي دهقان،  علی اکبر عرب سلغار، )4

آب،  منـابع  خشک ایران، مجله مهندسی نیمهق مناطهاي  از ایستگاه شماريهاي هواشناسی در  داده کاربرد

 .21-31، ص 1390سال چهارم، بهار 

 



  ٣

 

وري  هاي بهـره  صبررسی شاخ .سید ابوالقاسم حقایقی مقدم و امین علیزاده، حسین انصاري ،هادي دهقان )5

، 2شـماره  آبیاري و زهکشی ایران،  نشریه، )دشت نیشابور: مطالعه موردي(آب در مزارع تحت آبیاري گندم 

 .263 -275. ، ص1390، تابستان 5جلد 

 

تعـرق گیـاه مرجـع در     -مختلف بـرآورد تبخیـر    هاي ارزیابی و واسنجی روش. امین علیزاده هادي دهقان، )6

علـوم و  (آب و خـاك  نشـریه  ، )استان خراسان رضـوي : مطالعه موردي(هاي اقلیمی  شرایط محدودیت داده

 .236 -250، ص 1391اردیبهشت  -، فروردین1، شماره 26، جلد )صنایع کشاورزي

 

رشد ریشه، عملکرد و اجزاي عملکـرد  . امین علیزاده، کاظم اسماعیلی و سید حسین نعمتیهادي دهقان،  )7

 -179، ص 1394، 2، شـماره  29، نشـریه پـژوهش آب در کشـاورزي، جلـد     گوجه فرنگی در تنش خشکی

169. 

 

هـاي  آبیـاري بـا اسـتفاده از مـدل    رایط کـم بررسی میزان جذب آب ریشه گیاه نخود در شـ . هادي دهقان )8

 ).97پاییز (مختلف، نشریه آبیاري و مهندسی آب ایران، پذیرش شده در نوبت چاپ 

 

تعرق گیاه مرجع در شـرایط کمبـود    -هاي والیانتز براي برآورد تبخیرارزیابی و اصالح مدل. هادي دهقان )9

 ).98تابستان (نوبت چاپ نشریه آبیاري و مهندسی آب ایران، پذیرش شده در  داده،

 

  تألیفات

  انتشارات کتابداران -افزارهاي تخصصی مهندسی خاكکتاب نرم

  
  



  ٤

  هاي علمی شرکت در همایش

تعرق گیاه مرجـع،   بررسی روند تغییرات تبخیر. فر، مژده ساالري ، علی اسدي، محمد نادریانهادي دهقان )1

مـاه   اسـفند  لگوهاي توسعه پایدار در مدیریت آب،دما و بارندگی در اقلیم نیمه خشک ایران، همایش ملی ا

 .شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن. ، مشهد مقدس 1388

 
بینـی تغییـرات سـطح آب زیرزمینـی      پیش. مژده ساالري هادي دهقان،فر، حسین انصاري،  محمد نادریان )2

مـاه   اسـفند  آب،هاي زمانی، همایش ملی الگوهاي توسـعه پایـدار در مـدیریت     دشت نیشابور با مدل سري

 .شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن. ، مشهد مقدس 1388

 

بررسی روند ماهانه تغییرات تبخیر تعرق گیاه  .مژده ساالري هادي دهقان،فر، علی اسدي ،  محمد نادریان  )3

مـاه   اسـفند  مرجع در استان سیستان و بلوچستان، همایش ملی الگوهاي توسـعه پایـدار در مـدیریت آب،   

 .شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن. هد مقدس، مش 1388

بررسـی  . ، علی اسدي خروي، محمد نادریان فر، علی اکبر عرب سلغار، اسماعیل مقبلی دامنههادي دهقان )4

همایش ملی مدیریت بحران آب، دانشـگاه آزاد  . خشک ایرانروند تغییرات پارامترهاي اقلیمی در اقلیم نیمه

 .1388اسالمی واحد مرودشت، اسفند 

 
هـاي  ارزیـابی کـارایی مـدل    .، حسین انصاري، مژده ساالريهادي دهقان فر، حوریه مرادي،محمد نادریان )5

بـر آن بـا اسـتفاده از گامـا      ثرمـؤ شبکه عصبی و رگرسیونی در برآورد نیاز آبی گندم با انتخاب پارامترهاي 

کرمـان، دانشـگاه شـهید    ، 1389بهمن  10و  9تست، دومین کنفرانس سراسري مدیریت جامع منابع آب، 

 .باهنر کرمان

 
-هاي افزایش عملکـرد و بهـره  ارزیابی روش .فرامین علیزاده، حسین انصاري، محمد نادریانهادي دهقان،  )6

، چهـارمین کنفـرانس   )دشت نیشابور: مطالعه موردي( SWAPهاي مدل وري آب گندم با استفاده از گزینه

 .دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ،1390اردیبهشت  14و  13مدیریت منابع آب، 

 

-هاي افزایش بهرهارزیابی روش. ، سید ابوالقاسم حقایقی مقدممجتبی شفیعی، امین علیزادههادي دهقان،  )7

ین همایش ملـی  اول. ، مطالعه موردي مزارع نیشابور SWAPوري آب گندم با کاربرد مدل آگروهیدرولوژي 

 .1391خاك، کرج، خرداد  مدیریت آب در مزرعه، موسسه تحقیقات آب و

 

اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزاي عملکرد و رشد ریشـه گوجـه فرنگـی    . میثم عابدین پورهادي دهقان،  )8

 .1395سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران، تهران، آذر . ايتحت شرایط گلخانه

 

سومین . هاي اگروهیدرولوژیکی در برآورد بیالن آب در مزرعهکاربرد مدل. میثم عابدین پورهادي دهقان،   )9

 .1395کنفرانس ملی علوم زیستی ایران، تهران، آذر 

 



  ٥

سـومین  . تخمین نیاز آبی گندم بـا اسـتفاده از تکنیـک سـنجش از دور    . ، هادي دهقانمیثم عابدین پور  )10

 .1395کنفرانس ملی علوم زیستی ایران، تهران، آذر 

 

. هاي جذب آب ریشه گیاه نخـود در شـرایط تـنش خشـکی    ارزیابی مدل. م عابدین پورمیثهادي دهقان،   )11

 .1396، دانشگاه شهید باهنر کرمان، آبان چهاردهمین همایش ملی آبیاري و کاهش تبخیر

 

چهـاردهمین  . اي بر مدیریت پایدار منـابع آب در جنـوب اسـتان کرمـان    اثر کشت گلخانه. هادي دهقان  )12

 .1396، دانشگاه شهید باهنر کرمان، آبان کاهش تبخیر همایش ملی آبیاري و

 

 .اي در باغـات شهرسـتان کاشـمر   هاي آبیاري قطـره ارزیابی فنی سیستم .هادي دهقان میثم عابدین پور،  )13

 .1396، دانشگاه شهید باهنر کرمان، آبان چهاردهمین همایش ملی آبیاري و کاهش تبخیر

 
 

تعرق مرجع -مانتیث در برآورد تبخیر -پنمن -ابی عملکرد روش فائوارزی. میثم عابدین پور، هادي دهقان  )14

، دانشـگاه تخصصـی   هـاي نـوین در علـوم   اولین کنفرانس بین المللی فناوري. هاي مفقود هواشناسیداده با

 .1396هاي نوین آمل، شهریور فناوري

 

مصـرف آب برخـی از    تعیین و ارزیـابی شـاخص کـارایی   . هادي دهقانمهدي مکاري، میثم عابدین پور،   )15

، دانشـگاه  اولین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعـی و بـاغی  . هاي عمده در استان خراسان رضويمحصول

 .1396گنبد کاووس، بهمن 

 

. پهنه بندي نیازآبی گیاه پنبه در استان خراسـان رضـوي  . هادي دهقانمیثم عابدین پور، مهدي مکاري،   )16

 .1396، دانشگاه گنبد کاووس، بهمن اعی و باغیاولین همایش ملی تولیدات گیاهان زر

 

ریزمقیاس نمـایی زمـانی تبخیـر و تعـرق واقعـی تصـاویر        .هادي دهقانمهدي مکاري، میثم عابدین پور،  )17

موسسـه تحقیقـات آب و   سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعـه،  . به کمک تصاویر مودیس 8لندست 

 .1396فند اس خاك، کرج،

 

. سازي در مـدیریت آبیـاري گنـدم   هاي شبیهکاربرد مدل. مکاري، میثم عابدین پور مهدي، هادي دهقان  )18

  .1396، دانشگاه شهید بهشتی تهران، اسفند آب، خاك و علوم محیطی بین المللی اولین کنگره

 

تخمین تبخیر و تعرق واقعـی بـا اسـتفاده از شاخصـهاي     . میثم عابدین پور، هادي دهقانمهدي مکاري،   )19

آب، خـاك و علـوم    بین المللـی  اولین کنگره. )بخشی از اراضی زراعی دشت مشهد: العه مورديمط(گیاهی 

 .1396، دانشگاه شهید بهشتی تهران، اسفند محیطی

 



  ٦

اي مـودیس بـه   ریزمقیاس نمایی مکانی دماي سطح زمین تصـاویر مـاهواره   .هادي دهقان مهدي مکاري،  )20

دومـین کنفـرانس ملـی آب و     .هـاي ادغـام تصـاویر   ز روشبا اسـتفاده ا  8اي لندست کمک تصاویر ماهواره

 . 1397هواشناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت 

 

رگرسـیون   .هـادي دهقـان  هدیه احمدپري، فاطمه احمدپري، مریم صـفوي گردینـی، ساسـان نجـاتی،       )21

در علوم کشـاورزي و  اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار . لجستیک و کاربرد آن در حل مسائل علوم مختلف

ها و سمینارهاي توسـعه پایـدار   مرکز بین المللی همایش. منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی

 .1397تیر . علوم جهان اسالمی

 

. رودخانـه هلیـل رود جیرفـت    ها برتغییرات دبیبررسی تأثیر خشکسالی .هادي دهقانمحمد نادریان فر،   )22

ندسی آبخیزداري ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و همایش ملی علوم و مه سیزدهمین

 . 1397، دانشگاه محقق اردبیلی، مهر محیط زیست

 
23) Maysam Abedinpour, Hadi Dehghan. Simulation of Maize Growth under 
Variable Water Supply Situations. First International Conference on Modern 
Technologies in Science. Amol University of Special Modern Technologies, 
September 7, 2017. 

  

  داوري مقاالت

  ISIمقاله  1پژوهشی و  -مقاله علمی 12داوري ) 1

  مجالت آبیاري زهکشی ایران، تحقیقات منابع آب ایران، آبیاري و مهندسی آب ایران

 Water Resources Management  

  مورد 1داوري طرح پژوهشی داخل موسسه ) 2

  هاي داخلیمقاله در همایش 17داوري ) 3

  

  ژوهشیطرح پ

گروه مهندسی آب، دانشـکده   -بررسی تأثیر عدم وجود پارامترهاي مؤثر بر هواشناسی بر تخمین نیاز آبی گیاهان*: 

  .16/5/90، 2/17421: کد و تاریخ تصویب طرح. همکار طرح. 1390 -کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد
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  پایان نامه

  کارشناسی) الف

جو در دشت سیستان در سال زراعی  ي به کار رفته در عملکرد محصول گندم وبررسی اثر مقدار آب آبیار: عنوان

86-85  

  دکتر رمضان طهماسبی: استاد راهنما

  

  کارشناسی ارشد )ب

  )دشت نیشابور: مطالعه موردي(  وري آب در مزارع تحت آبیاري گندم بررسی بهره: عنوان

  دکتر امین علیزاده: استاد راهنما

  ین انصاري، مهندس سید ابوالقاسم حقایقی مقدمدکتر حس: اساتید مشاور

  

  دکتري تخصصی) پ

  هاي خرد و کالن بررسی اثر تنش خشکی و خصوصیات ریشه بر میزان جذب آب در مدل: عنوان

  )گوجه فرنگی: مطالعه موردي( 

  

  ، دکتر کاظم اسماعیلیدکتر امین علیزاده: راهنما اساتید

  

  ر سید حسین نعمتیدکت: مشاور استاد

  

  

  هاي تخصصی دوره

دوره طراحی و اجراي سیستم هاي آبیاري تحت فشار، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی خراسان  ) 1

  .1388، خرداد ماه رضوي

  

، هتل پردیسان، مشهد شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن ،الگوهاي توسعه پایدار در مدیریت آب دوره آموزشی )2

  .1388مقدس، اسفند ماه 

  

، ، مرکز آمـوزش آزاد، دانشـکده کشـاورزي، دانشـگاه فردوسـی مشـهد       ISIدوره آموزشی تهیه و نگارش مقاالت  )3

  .1390اردیبهشت ماه 

  

وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري، سـازمان امـور       .کارگاه آموزشـی توانمندسـازي دانشـجویان بورسـیه داخـل      )4

  . 1391اسفند ماه . ی مشهددانشگاه فردوس: محل و تاریخ برگزاري. دانشجویان

  



  ٨

دانشـگاه  : محل و تاریخ برگـزاري  هاي آبریز، انجمن ملی آبیاري و زهکشی ایران،کارگاه حسابداري آب در حوضه )5

  .1393اردیبهشت ماه . فردوسی مشهد

  

  افتخارات

  آموختگی در دوره کارشناسی ارشدرتبه اول دانش )1

  

  ه فردوسی مشهدعضویت دفتر استعدادهاي درخشان دانشگا )2

  

  سهمیه استعداد درخشان: نوع پذیرش در دوره دکتري تخصصی )3

 
 

  زبان انگلیسی

  

 دانشگاه فردوسی مشهد ،TELP قبولی در آزمون زبان انگلیسی) 1


