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 :مشخصات  (1

 عطاءاله: نام  
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 هلأمت هل:أوضعیت ت 

 

  تحصیالت:  (2
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 1388تا  1385، از سال گاه شیراز، دانشهیدروژئولوژی کارشناسی ارشد. 

 1394تا 1388از سال ، ، دانشگاه شیرازهیدروژئولوژی دکتری. 

 

 :و مورد عالقه هاي تخصصيحوزه (3

 در آبخوان آاليندهانتقال و  زيرزمینیسازی جريان آبمدل. 

 کیفیت منابع آب و هیدروژئوشیمی. 

  آب. حسابداریبیالن و 

 سازیو بهینه ت منابع آبديريم. 

 
 

 دکتري:عنوان پايان نامه  (4

  مديريت منابع آب زيرزمینی در شرايط عدم قطعیت 

 

 :دعنوان پايان نامه کارشناسي ارش (5

  توسط تهیه مدل رياضی آبخوان دشت. ،بررسی امکان به تعادل رساندن آب زيرزمینی دشت فیض آباد 
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 .صفحه 240آفتاب عالمتاب، مشهد، 

 

 (.C.V) زندگي نامه علمي
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 :پژوهشي-مجالت علميب( 

آلودگی منابع آب زيرزمینی  سکيرارائه يک روش جديد برای ارزيابی  ،(1395) و صفا خزائی عطاءاله ،ودویج  -1

، 10، جل د   2، ش ماره  راني  ا یو زهکش   یاریآب هينشر. سازی عددیيی و مدلایسامانه اطالعات جغرافی بر پايه

 .251 تا 241 صفحه

رودخان ه و آبخ وان    یکیدرولی  ارتب ا  ه  یابي  ارز ،(1398) یجوودو  عطاءالهو  یائیض نقیلیع ،عیدس یسرور -2

 .5، شماره 33 دوره ،در دشت بجنورد. آب و خاک یعدد یسازمدل و یدانیم یهایریگاندازه لهیوسبه

ه ای  م روری ب ر م دل    ،(1398) یجودو عطاءالهو  قهرم ان  ، بیژنکامران داوری ،سید سجادرضوی کهنموئی  -3

 .136تا 125 صفحه، 35 شماره مجله پژوهش آب ايران. .برای حوضه های رياضی مفهومیبررسی مدل آب:بیالن 

http://www.mdpi.com/search?authors=Osman%20Abdalla&orcid=0000-0001-5150-416X
http://www.mdpi.com/search?authors=Mingjie%20Chen&orcid=
http://dx.doi.org/10.1007/s00477-015-1049-x
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 :هاهمايش( ج

ی دش ت  یدروژئوشیمی و منشا ش وری آب زيرزمین   ه، (1387) اعتمادی و بیژن زارع ، محمدطاءالهع ،یودوج -1
 .417تا  411 صفحه، دومد جلاهواز،  ،همايش انجمن زمین شناسی ايران دوازدهمین ،فیض آباد

        ش   رايط  برنام   ه ري   زی من   ابع آب زيرزمین   ی در   ،(1388) زارع و محم   د طاءالوووهع ،ودویجووو -2
""groundwater mining منابع آب المللیکنفرانس بین ، مطالعه موردی: دشت فیض آباد (ICWR2009) ،

 .57تا  52 صفحه، جلد دوم شاهرود،عتی شاهرود، ندانشگاه ص

منظور ارزي ابی کیفی ت آب زيرزمین ی جه ت     به GQIمعرفی شاخص  ،(1388) زارع و محمد طاءالهع ،ودویج -3
 ،ته ران  ،فتمین گردهمايى علوم زمین و سیزدهمین همايش انجمن زم ین شناس ى  ه بیست و ،اهداف آب شرب

 .4 صفحه

ا اس تفاده از تحلی ل سلس له    غ ب  وان قره ب ا ارزيابی آسیب پذيری آبخ ،(1389)زارع مد و مح عطاءاله ،ویدوج -4
 ص فحه  د،، مشهنور امیدانشگاه پ یشناس نیزم یمل شيهما نیچهارم .GISو  DRASTIC، مدل (AHP) مراتبی

403. 

روژئولوژيکی آبخوان ن و بیالن هیدتهیه مدل جريا ،(1389)غالمرضا نیک صفت و  ودویج عطاءالهنظری، رضا،  -5
 یشناس   نیزم   یمل   شيهما نیچهارم .MODFLOWاده کد تفاضل محدود م( با استفیالن )استان اياللدشت هِ

 .410 صفحه ، مشهد،نور امیدانشگاه پ

ه با استفاد لرداوُچَو بیالن هیدرولوژيکی آبخوان دشت رياضی تهیه مدل ، (1389) ودویج هعطاءالنظری، رضا،  -6
 .213 صفحه ،تهران، ینهمین گردهمايى علوم زمن بیست و. MODFLOWمحدود  کد تفاضل

ل های محاسبه پارامتر پراکندگی و تاثیر آن ب ر انتق ا  مروری بر روش ،(1390)و نوذر سامانی  عطاءاله ،ودویج -7
 اهرود،ص نعتی ش    دانش گاه  ،راني  ا س ت يز طیو مح یمهندس یشناس نیکنفرانس زم نیمهفت .های محلولآالينده

 .318 صفحه شاهرود،

در  ینیرزميمنابع آب ز تيريمد یبرا کیاستوکست ديمدل جد یمعرف، (1393)مد زارع و مح عطاءاله ،ودویج -8
 .12 صفحه، شیراز، شیراز دانشگاه ،در علوم زمین اولین همايش ملی کاربرد رياضیات. تیعدم قطع طيشرا

9- Joodavi A, Zare M (2014) Development of a new stochastic optimization model for 

groundwater management using constrained state formulation. Proceeding of the 3rd International 

Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2014), Vienna, 

Austria, pp 389-390. 

نخستین کنگ ره مل ی آبی اری و    . و چالشهامدلهای رياضی آب زيرزمینی، فرصتها ، (1394) عطاءاله ،ودویج -10

 .165 صفحه ،، مشهدزهکشی ايران
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 دش ت  در ش هری  ه ای زبال ه  دفن بهینه جايگاه بیيامکان، (1394) زاده سرابیشیوا قلیعطاءاله و  ،ودویج -11
 ص فحه  ،، مش هد نخستین کنگره ملی آبی اری و زهکش ی اي ران   . GIS  و بیمرات لهسلس تحلیل از استفاده با باغقره

436. 

 تلفیقی مدلسازی بوسیله سد مخزن از نشت میزان بررسی  ،(1394)و محمد تقی کرباسی عطاءاله  ،ودویج -12

 .166 صفحه ،، مشهدنخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ايران. بار سد موردی نی، مطالعهزيرزمی -سطحی آب

 ی، زاده س     راب، ج     واد مش     کینی، ش     یوا قل     ی  ک     امران داورینق     ی، ض     یايی، عل     ی  -13

سازی جري ان و  شبیه، (1394) االمین بهرامی، زبیده جعفری و میثم مجیدیروحعطاءاله جودوی، عزيزا... ايزدی، 
، ی و زهکشی ايراننخستین کنگره ملی آبیار. بیالن آب زيرزمینی در دشت بجنورد با استفاده از کد مادفلو محاسبه

 .167 صفحه ،مشهد

14- Izady A, Osman A, Joodavi A (2015) A simple daily surface water balance method to estimate 

groundwater recharge in an arid North Oman Mountains. Proceeding of the seventh environmental 

symposium of German-Arab scientific forum for environmental studies, Environmental protection 

and water resources in the Middle East and North Africa – Water Resources, Air and Soils, At 

Sultan Qaboos University, Muscat, Sultanate of Oman, pp 25-26. 

 

، حس ین  می ثم مجی دی  ، مجتب ی ش فیعی   ،عزيزا... اي زدی ، کامران داوریضیايی، نقی علی ،ودویعطاءاله ج -15

با ارائ ه س امانه پش تیبان     یش بینی وضعیت منابع آب در حوضه های آبريزپ(. 1395) زاده سرابیشیوا قلیانصاری، 

 ،«ع ه م وردی حوض ه آبري ز نیش ابور     زمان منابع آب سطحی و زيرزمینی: مطالسازی هم( توسط مدلDSSتصمیم )

 .275 صفحه تهران،فرهنگستان علوم،  همايش علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور،

 تيمامور فيآب: لزوم تعر یحسابدار(. 1396)پوالد کريمی  عطاءاله جودوی، مجیدی،میثم  مجتبی شفیعی، -16

 ای  میک»ب ه  « خ ام داده دی  تول»از  ک رد يرو رییکشور با هدف تغ یاآب منطقه یهاشرکت هيدفاتر مطالعات پا ديجد

بس ته  مجموعه مقاالت تهران،  وزارت نیرو،، زيست اولین اجالس همانديشی با متخصصان علوم آب و محیط، «یگر

 .منابع آب کشور یابياول: ارز یموضوع

17- Shiva Gholizadeh-Sarabi, Bijan Ghahraman, Mojtaba Shafiei, Kamran Davari, Maysam Majidi, 

Ata Joodavi. Developing a perceptual model for socio-hydrological modelling in a semi-arid region 

of Iran. EGU2018-13741. 

ل احتما یهانقشه هیته(. 1397) ، تکتم شازادهيیدلو ینیحس الیسه ،این یبيمحمد جواد اد ،یعطاءاله جودو -18

کنگ ره عل وم و    نیدوم  . یدر استان خراسان رض و  ینیرزميزدر منابع آب زادنیزم وميو واناد کیوجود کروم، آرسن

 فهان.ص، اآب و فاضالب یمهندس

 هیته(. 1398) زادهیموس یهد آباد،لیخل یدیمج ثمیم ،یدیمج دیمقدم، ناه انیزهرا رجب ،یعطاءاله جودو -19

من ابع   کپارچ ه ي تيريبه عنوان ابزار مد یاستان خراسان جنوب ینیرزميزمنابع آب تیفیو ک زادنیزم یاطلس آلودگ

 ، کاشمر.(زیدر منطقه ترش یگذارهيسرما یهاو چالش هافرصت کرديبا رو) داريتوسعه پا یمل شيهما .آب

https://www.researchgate.net/researcher/2082424609_Osman_Abdalla
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 زادهیموس   یه د  آب اد، لیخل یدیمج ثمیم ،یسراب زادهیقل وایش آباد،لیخل یدینجمه مج ،یعطاءاله جودو -20

 .(WSPآب ) یمن  يبرنام ه ا  یآب ش رب ش هر ق ائن ب ا اج را      نیدر سامانه تأم سکير تيريو مد یابيارز (.1398)

 ، کاشمر.(زیدر منطقه ترش یگذارهيسرما یهاو چالش هافرصت کرديبا رو) داريتوسعه پا یمل شيهما

 یدینجمه مج ،یعطاءاله جودو ،یبسرا زادهیقل وایش ،یعیشف یمجتب فر،نيسجاد زر آباد،لیخل یدیمج ثمیم -21

 داريتوسعه پا یمل شيهما .تی! توهم تا واقعیاریارتقاء راندمان آب قيبحران آب از طر یبخشعالج (.1398) آبادلیخل

  ، کاشمر.(زیدر منطقه ترش یگذارهيسرما یهاو چالش هافرصت کرديبا رو)

 واسطه دیوح ،یرضا نماز ،یعطاءاله جودو ،یعیشف یمجتب اد،آبلیخل یدینجمه مج آباد،لیخل یدیمج ثمیم -22

از  ن ه یبه یب ردار و بهره تيريبرداران در مدو ارتقاء دانش بهره یرساناطالع ،یمشارکت مردم ریتأث یبررس (.1398)

 یه ا ه ا و چ الش  فرص ت  ک رد يب ا رو ) داري  توس عه پا  یمل   شيهم ا . نيدش ت اس فرا   -یمنابع آب: مطالعه م ورد 

 ، کاشمر.(زیدر منطقه ترش یگذارهيسرما

 یبس را  زادهیقل   وایش  ، یعطاءاله جوودو  آباد،لیخل یدینجمه مج ،یعیشف یمجتب آباد،لیخل یدیمج ثمیم -23

 یه ا ه ا و چ الش  فرصت کرديبا رو) داريتوسعه پا یمل شيهما .ايجاد و استقرار حسابداری آب یراهبردها (.1398)

 ، کاشمر.(زیدر منطقه ترش یگذارهيسرما

 تيريم د  (.1398) آب اد، لی  خل یدی  نجم ه مج  ،یعطاءاله جوودو  ،یعیشف یمجتب آباد،لیخل یدیمج ثمیم -24

فرص ت ه ا و    ک رد يب ا رو ) داري  توس عه پا  یمل   شيهم ا  .داري  آب و توس عه پا  یها و راهبردهاآب؛ چالش یفرانهاد

 ، کاشمر.(زیدر منطقه ترش یگذارهيسرما یهاچالش

. (1398) ، حسین نخعی ص دقی آباد، میثم مجیدی خلیلیعطاءاله جودوقدم، ناهید مجیدی، ان مرجبیزهرا  -25

. سی و هشتمین گردهمايی ملی پشتکوه با تأکید بر فلزات سنگین -زيرزمینی دشت خاشارزيابی کیفیت منابع آب

 ران.، تهشناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین انمسازعلوم زمین، 

 

 ي:ژوهشهاي پ( طرح8

 دفتر استاندارها و  ،سنجی تهیه اطلس منابع آبسازی اطلس منابع آب: مرحله اول، امکاننگامهراهنمای به

 .1399، وزارت نیرو ،آب و آبفا یهاطرح

 آمار زيرزمینی توسط مدلسازی زمینشناسايی مناطق با ريسک آلودگی زمین زاد عناصر سمی در منابع آب

ک د  ) از پژوهشگران و فن اوران کش ور   تيحماصندوق ، استان خراسان رضوی ردی:و هوش مصنوعی؛ مطالعه مو

 .1398، (97008161طرح: 

  ش رکت آب  )مطالع ه م وردی: دش ت نیش ابور(     یتهیه مدل مفهومی کم  توسعه يک روش کاربردی برای ،

 .1397ای خراسان رضوی، منطقه

 شرکت آب ، رضوی ب استان خراسانفاضالدر شرکت آب و  یکاربرد قاتی( تحقیازسنجینقشه راه )ن نيتدو

   .1397، رضوی و فاضالب استان خراسان

  یخراسان رض و شرب استان  یهاآب چاه تیفیبر ک یشناسنیزم یاثر سازندها یبررس»پروژه تحقیقاتی» ،

 . 1396، یآب و فاضالب استان خراسان رضو شرکت
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 Comprehensive Assessment of Water and Food Security in Mashhad Basin; Phase 1: Water 

Accounting, 2018. In collaboration with IHE Delft Institute for Water Education. 

 SMART-WADI (SMART WAter Decisions for Iran), 2019. In collaboration with 

FutureWater company and IHE Delft Institute for Water Education 

 حقیقاتي:ت مطالعاتي و هايهدر پروژارکت ( مش9

  ؛ مش اور: ش رکت   ش رکت س اختمانی کوله ام    :کارفرم ا ؛ همکاری در طرح رديابی در ساختگاه سد دوس تی

 .1386اه شیراز، دانشگطرف قرارداد:  ؛آبمهندسین مشاور طوس

  شرکت سهامی  -یرورت نوزا :کارفرما؛ پیرابی مواد رنگین سد ششمطالعات کارستی و رديهمکاری در طرح

 .1389دانشگاه شیراز،  بخش علوم زمین؛ مشاور: رسای فاآب منطقه

  س رخس   ،آبادصالح-آبادنتج ،گناباد ،محدوده مطالعاتی سبزوار پیشنهاد تمديد ممنوعیت پنجتهیه گزارش

 .1393توس،  هیدروتکمهندسین مشاور ؛ مشاور: ویخراسان رضای شرکت آب منطقه؛ کارفرما: و درونه

 دقیق برنامه ريزی منابع آب سد بوسیله مدلس ازی تلفیق ی آب س طحی   سی اثرات نشت از مخزن در تبرر-

 .1393زيرزمینی )مطالعه موردی سد بار(؛ مهندسین مشاور آب پوی، 

  1393 ،توس هیدروتک؛ مهندسین مشاور آب زيرزمینی دشت بجنوردتهیه مدل رياضی. 

 بان تص میم  پش تی  مانهو س ا  آب زيرزمینی تهیه مدل رياضی(DSS)    ؛ دش ت نیش ابور  ابع آب م ديريت من

 .1393، توس هیدروتکمهندسین مشاور 

 مش اور   ن؛ مهندس ی ان ش مالی( )خراس های پمپاژ در دشت سملقاننظارت بر انجام و تهیه گزارش آزمايش

 .1394توس،  هیدروتک

  مهندس ین مش اور   ی(ن رضواسا)خر فیروزهکمی و کیفی منابع آب شهرستان مطالعات مرحله اول توسعه ،

 .)مدير پروژه( 1395توس،  هیدروتک

  ت وس،   هی دروتک مهندس ین مش اور    ،زيرزمینی در آبخ وان آبرفت ی س ملقان   رياضی جريان آبتهیه مدل

1395. 

 خراسان شمالی( و ايجاد سامانه پشتیبان تصمیم  بجنوردحدوده مطالعاتی مدلسازی آب سطحی م((DSS) ،

 .1395، توس هیدروتکمهندسین مشاور 

 ش رق مرک ز پژوهش ی آب و مح یط زيس ت     ، چن اران -ان آبرفتی مشهدوزيرزمینی آبخع آبمطالعات جام-

   .1397 ،مهار آبمهندسین مشاور 

 مهندس ین  -سرخس، مرکز پژوهشی آب و محیط زيست ش رق تی زيرزمینی آبخوان آبرفت جامع آبلعامطا

   .1397، مهار آبمشاور 

 آبري ز نمک زار    یه ا ه ای مطالع اتی حوض ه   منابع آب در مح دوده  تیفیمع کجا تيريمد یخدمات مهندس

-رقزيس ت ش    ی آب و مح یط هش  ومرک ز پژ ، یان جن وب استان خراس  ، یمرکز ريکو و دق پترگان-خواف

 .1397، آبخیز گستر شرقمهندسین مشاور 



 

 
7 

 در ه ا  م ديريت آبخ وان   و یوکیف   یکم   یه ا دلمنابع آب و مطالعات م   یفیمطالعات مديريت حفاظت ک

مهندسین مشاور -رقی آب و محیط زيست شمرکز پژوهش ،لوچستان()سیستان و ب پشتکوه-محدوده خاش

 .1398، آبخیز گستر شرق

 ی آب و وهشژمرکز پ ،یاستان خراسان شمال منابع آب یفیجامع حفاظت ک تيريمد یلیانجام مطالعات تکم

 .1398، آبخیز گستر شرقشاور مهندسین م-رقمحیط زيست ش

 ه ا در  و م ديريت آبخ وان   یوکیف   یکم   یه ا بع آب و مطالعات م دل منا یفیمديريت حفاظت ک مطالعات

-رقی آب و مح یط زيس ت ش    مرکز پژوهش ،(لوچستان)سیستان و بشورو -های گوهرکوه و کورينمحدوده

 .1398، قآبخیز گستر شراور مهندسین مش

 زي  آبر یه ا حوض ه  یمطالع ات  یهامنابع آب در محدوده تیفیجامع ک تيريمطالعات مد یخدمات مهندس 

مهندس ین  -رقی آب و محیط زيس ت ش   هشومرکز پژ، یاستان خراسان جنوب رمند،یه-لوت و هامون ريکو

 .1398، شرق آبخیز گسترمشاور 
 

 ( راهنمايي و مشاوره پايان نامه دانشجويي:10

 ( 1397سروری سعید .)نامه  انيپا .ه و آبخواننش رودخانکراند یبا مدل ساز آبخوان بجنورد هيمطالعه تغذ

  .تاد مشاور()اس آب یو مهندس ومعله وی، گرکشاورز شکدهدانمشهد، دانشگاه فردوسی  ،ارشد یکارشناس

 

 اي آموزشي:ه( فعالیت11

 ( دستیار آموزشیTAدرس آب )     ،ه ای  نیمس ال دوم س ال   ه ای زيرزمین ی )کارشناس ی(، دانش گاه ش یراز

 .1389-1390 و 1388-1389 تحصیلی

 یار آموزشی دست(TAدرس مدل آب ) ،)دوم سال و  نیمسال اولیراز، دانشگاه شزيرزمینی )کارشناسی ارشد

 .1389-1390 تحصیلی

 دستی( ار آموزشیTAد )نیمس ال   ريزی منابع آب )کارشناسی ارشد(، دانشگاه ش یراز، رس مديريت و برنامه

 .1389-1390 اول سال تحصیلی

 دستی( ار آموزشیTAد )1391نیمس ال اول   کارشناسی ارشد(، دانشگاه ش یراز، )لیم شناسی هوا و اق سر-

1390. 

  دستیار آموزشی(TA درس )نیمسال اول س ال تحص یلی   ز،د(، دانشگاه شیراکارشناسی ارش) آلودگی خاک 

1391-1390. 

 سازی جريان آب زيرزمینی توسط نرم اف زار  برگزاری دوره آموزشی مدلGMS،    روش رکت مهندس ی مش ا 

 .1389رس، شیراز، پاراب فا

 آب منابع میمسامانه پشتیبان تصآموزشی  کارگاه مدرس (DSS)، زهکش ی  نگره ملی آبی اری و  ک ننخستی

 .1394، مشهد ،دانشگاه فردوسی ،ايران

 ع آب سامانه پشتیبان تصمیم مناب رهیافتهای نوين در مديريت منابع آب،»با عنوان  علمی سمینار سخنران

(DSS)» ،1394بیرجند، ، نوبیخراسان ج ایآب منطقه تشرک. 
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 1394-95تحصیلی  نیمسال دوم سال ،هدمش فردوسی، دانشگاه کارشناسی(زيرزمینی )آبدرس درس م. 

 

 

 يت در مجامع علمي:( عضو12

  انجمن بین المللی متخصصین آب زيرزمینی(IAH) ،1391 ا کنون.  ت 

 
 

  هاي کامپیوتري:ارتهم (13

 نرم افزارهاي تخصصي: -1

- GMS (Groundwater Modeling System), ArcGIS, ArcView, AqQA, Aquifer Test, Surfer.  
 

 :عمومينرم افزارهاي  -2

- MATLAB, Adobe Photoshop, Microsoft Office. 

 :يو سمینارهاي تخصص هاي آموزشيدورهشرکت در  (14

 ایمنطق ه  سازمان آب) هروزی فربس مهند، "دهای کارستینازسمحل حفر چاه در ین تعی"آموزشی کارگاه -1

 .1386 سالدانشگاه شیراز، ، (شیراز

2- Workshop on “Groundwater Contamination by Petroleum Products and Remediation 

Approaches”, Dr. Jim Barker (Waterloo Uni.), Shiraz University, 2008. 

 س ال ز، انشگاه شیراد ،(رودشاه صنعتی دانشگاه) ظمیکا باسعغالم، دکتر "تعیین سن آب"آموزشی اهکارگ -3

1388. 

4- Workshop on “Evaporate karst processes and investigation methods with examples from 

salt diapirs”, Dr. Francisco Gutierrez (Zaragoza Uni.), Shiraz University, 2011. 

پ ائولو  دکتر  مدرسان:، "یطست محیمسائل مهندسی و زير د با تاکیب کارست و غارشناسی"آموزشی کارگاه -5

موسسه تحقیق ات   ،(سپانیا، اآلمريا)دانشگاه خوزه ماريا کوالفورا  دکتر ،(يتالیاابولونیا، ه )دانشگا و دوالو ج فورتی

 .1390 سالشیراز،  ،ندهای سختزاو تحقیقات س لعاتمرکز ملی مطا –آب 

6- Online course on “Linear and Integer Programming”, University of Colorado Boulder,      

Dr. S. Sankaranarayanan and Dr. S.D. Ruben, 2014. 

 نای خراساب منطقهشرکت آ، «هاها و محدوديتتوانمندی :سنجش از دور در منابع آب»تخصصی  سمینار -7

 .1394، سال مشهد، رضوی

ري زی  و برنام ه مان م ديريت  ز، س ا «لمديريت تعامل و تقابب: نابع آمديريت راهبردی م»سمینار تخصصی  -8

 .1394د، سال اسان رضوی، مشهخراستان 
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تعی ین ح ريم کیف ی من ابع آب زيرزمین ی ب ا اس تفاده از م دلهای         »تخصصی ب ا عن وان   -کارگاه آموزشی -9

Whaem  وMODPATH»1396مشهد، سال  ست شرق،ژوهشی آب و محیط زيپ ، مرکز. 

ش رکت آب و   ،«زيست، فاضالب و محیطر مديريت آبد بردهاروندی؛ مفاهیم و کارشه علم»ی سمینار علم -10

 .1396مشهد، سال الب فاض

11- 2nd International LIFE REWAT Summer School - Digital water management and water-

related agroecosystem services: geostatistics, hydroinformatics and groundwater flow numerical 

modelling, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Italy, 2019. 

 

 مجالتداوري ( 15

 Hydrogeology Journal 

 Water Resources Management 

 Arabian Journal of Geosciences 


