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 سوابق عضویت:
 

 تا تاريخ از تاريخ نوع عضويت مسؤليت نام محل خدمت

 تا كنون 1389/5/21 عادی عضو كشاورزی  و سازمان نظام مهندسی بسيج مهندسين

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

 تا كنون 1390/6/1 عادی عضو انجمن سيستم های سطوح آبگير ايران

 بازرس انجمن سيستم های سطوح آبگير 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 بسيج 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 از -درشركت خدمات مهندسی آب وخاک كشورمطالعات  كارشناس ارشد 

 1/8/1384مطالعات و مدير پروژه از آبخيزگستر شرق وكارشناس ارشد رئيس هيئت مديره شركت مهندسين مشاور 

 16/2/1386تا

 16/2/1386اور آبخيزگستر شرق ازمطالعات و مدير پروژه شركت مهندسين مش مديرعامل، عضو هيئت مديره، كارشناس ارشد  

 (1387-1386)مشهد  هاشمی نژاد كاربردی، مركزآموزش كشاورزی شهيد-مدرس دانشگاه جامع علمی 

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

 تا كنون(-1391دانشکده منابع طبيعی و محيط زيست ) -دانشگاه بيرجند )هيئت علمی( مدرس 

  تا كنون 1392مرتع و آبخيزداری دانشکده منابع طبيعی و محيط زيست دانشگاه بيرجند، مهندسی گروه معاون 

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

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

  ،1395عضو كميته علمی كنفرانس بين المللی عمران، معماری، مديريت شهری و محيط زيست در هزاره سوم، رشت 

  ،تا كنون1394بازرس در انجمن علمی سيستم های سطوح آبگير باران ايران 

  ،1395دبير علمی همايش منابع طبيعی و محيط زيست در خراسان جنوبی، چالش ها و چشم اندازها، بيرجند 

  ،1396دبير علمی همايش آينده پژوهی در حوزه منابع طبيعی و محيط زيست خراسان جنوبی، بيرجند 

  ،1395استاد راهنمای استعدادهای درخشان دانشکده منابع طبيعی و محيط زيست دانشگاه بيرجند 

  1396، دانشگاه بيرجند، "آينده پژوهی در حوزه منابع طبيعی"مسئول راه اندازی گروه پژوهشی 

  ،1396مسئول هسته كارآفرينی و ارتباط با صنعت دانشکده منابع طبيعی و محيط زيست دانشگاه بيرجند 

  1397-1398آسيب های اجتماعی شهرستان كاشمر، و كاهش كارگروه تخصصی كنترل عضو 
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  1398با رويکرد فرصت ها و چالش های سرمايه گذاری در منطقه ترشيز، رئيس همايش ملی توسعه پايدار نايب 

  تا كنون 1397مركز آموزش عالی كاشمر، رئيس 

  تا كنون 1397ی فرهنگ عمومی شهرستان كاشمر، شوراعضو 

  1398كارگروه بررسی آسيب های سيالب شهرستان كاشمر، عضو 

  تا كنون 1397رضوی، كميته پژوهش و فناوری اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان عضو 

 

 ها  مهارت -

  نرم افزارهاای ماورد اساتفاده در بخاش     آشنايی باGIS    و سانجش از دور شااملArcVeiw ،ArcGIS ،Auto CAD 

,Envi, Erdas,  .... و 

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

 آشنايی بامديريت پروژه ونرم افزارMS Project وگذراندن دوره مديريت پروژه درجامعه مهندسين مشاورايران 

   آشااااااانايی كامااااااال بامدلساااااااازی درفرساااااااايش باااااااادی وآبااااااای ومااااااادلهای برآوردفرساااااااايش باااااااادی

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

  آشنايی باHydroGIS  :و مدل های نرم افزاری مرتبط شاملSWAT, KINEROS2, HEC-GeoHMS, HEC- 

GeoRAS, WMS, LISEM 

 ( آشنايی با سامانه های پشتيبان تصميم گيریDecision Support Systems) 

  مرتبط مانند: آشنايی با روش های بهينه سازی مدل های هيدرولوژيک و نرم افزارهایSUFI-2, GLUE, ParaSol 

  :آشنايی با روش های بهينه سازی كاربری اراضی و تکنيک های مرتبط مانندLP, GA, WGP, AHP-WGP 

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

  :آشنايی با مدل های تحليل سری های زمانی و نرم افزارهای مرتبط مانندR, XLSTAT, Minitab 

   مانناد:   منطاق فاازی ونارم افزارهاای مارتبط     الگاوريتم ژنتياک،   شابکه هاای عصابی هوشامند،      آشانايی بااMATLAB, 

NeuralWork, Neurosolutions 

 رم افزارهای مرتبط مانند آشنايی با الگوريتم های تحليل حساسيت و عدم قطعيت و ن@Risk 

 ،برنامه ريزی واجرای طرح های حفاظت آب وخاک متخصص درطراحی 

 زبان انگليسی  مهارت درIelts score: 6.0 

 

 مدیریت پروژه های:
 

  درشاركت مهندساين   1386تاا  1384مديريت منابع جنگلی )ارس( درمناطق: قره قرمزچناران، حيدری نيشابوروزرقان سابزواراز

 مشاورآبخيزگسترشرق

 درشركت مهندسين مشاورآبخيزگسترشرق1386تا 1384مديريت منابع جنگلی )پسته( درمنطقه: رحيم آبادرضويه مشهداز 

     تهيه طرح اجرايی بهره برداری ازمحصوالت فرعی جنگلی ومرتعی درمناطق: قوری سلخ قوچان، فيروزكوه تربات جاام، اماام

 درشركت مهندسين مشاورآبخيزگسترشرق 1385تا1384بردسکن، زنگالنلوی درگز از بادقوچان، كوه دريوارگناباد، درونه
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             تهيه طرح اجرايی بهره برداری ازمحصاوالت فرعای جنگلای ومرتعای درمنااطق: پاس حصاار قوچاان، مياامی مشاهد، ارتانج

 رشرقدرشركت مهندسين مشاورآبخيزگست 1386تا1385ارسک بشرويه وآبگرم فردوس از-وجهانگيرسرخص، فتح آبد

  درشركت مهندسين مشاورآبخيزگسترشرق 1386تا1385فخران درميان از حوزهآبخيزداری 

 درشركت مهندسين مشاورآبخيزگسترشرق 1386تا 1385مديريت مناطق بيابانی منطقه چاه گوجی مه والت از 

  درشاااركت مهندساااين  1387تاااا 1386مکاااان ياااابی كاااانون توساااعه عشاااايری درساااامان قشاااالقی آب تلاااخ سااارخس از

 شاورآبخيزگسترشرقم

  درشركت مهندسين مشاورآبخيزگسترشرق 1387تا 1386های زهان وكبودان قاين از حوزهآبخيزداری 

  درشركت خدمات مهندسی كوهستان سازه شرق 1385شهری كاشمر، حوزهاجرای بندخاكی 

 درشركت خدمات مهندسی كوهستان سازه شرق 1386تا1385باقره فارسی رشتخوار، از حوزهاجرای سازه های گابيونی در 

      بهکاده رضاوی ماناه وساملقان      و اجرای طرحهای بيولوژيک درمراتاع چخماقداشای جااجرم، جعفرآبادوحسان آباادبجنورد

 درشركت خدمات مهندسی كوهستان سازه شرق 1386تا 1385از

 1392يات، مهندسين مشاور آبخيز گستر شرق، پروژه مميزی اراضی و صدور گواهی مستثن  

  ،1392پروژه كنترل رسوب مزرعه پرورش ماهی و حوزه آبخيز باالدست بابا رمضان، مهندسين مشاور آبخيز گستر شرق 

  ،1393مطالعات تهيه طرح مديريت جنگل های دست كاشت مناطق بيابانی، مهندسين مشاور آبخيز گستر شرق 

 

 كارشناس پروژه های:
 

 1380بيابانزدايی خوربيرجند، بخش فرسايش ورسوب، اداره كل منابع طبيعی خراسان،  -1

 1383شاخن قاين، بخش فرسايش ورسوب، سازمان جهادكشاورزی خراسان،  حوزهآبخيزداری  -2

 1384بيدمشک سربيشه، بخش فرسايش ورسوب، سازمان جهادكشاورزی خراسان،  حوزهآبخيزداری  -3

 1380ناری فريمان، بخش فرسايش ورسوب، سازمان جهادكشاورزی خراسان،  حوزهآبخيزداری  -4

 1380، سازمان جهادكشاورزی خراسان، GISهای فری آبادوكرديان تايباد، بخش فرسايش ورسوب و حوزهآبخيزداری  -5

 1380، سازمان جهادكشاورزی خراسان، GISشهری كاشمر، بخش فرسايش ورسوب و حوزهآبخيزداری  -6

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

1382 

 1382، شركت خدمات مهندسی آب وخاک خراسان، GISشهری بجستان، بخش فرسايش ورسوب و حوزهآبخيزداری  -8

ات مهندسی آب وخاک كالته سادات سبزوار، بخش فرسايش ورسوب وتلفيق وبرنامه ريزی، شركت خدم حوزهآبخيزداری  -9

 1383خراسان، 

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

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

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

سيج وآل مشهد، بخش فرسايش ورسوب وتلفيق وبرنامه ريازی ، شاركت خادمات مهندسای آب وخااک       حوزهآبخيزداری  -13

 1383خراسان، 
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های شيزن وسمنگان تايباد، بخش فرسايش ورسوب وتلفيق وبرنامه ريزی ، شركت خادمات مهندسای آب    حوزهآبخيزداری  -14

 1383وخاک خراسان، 

پالکانلوی شيروان، بخش فرسايش ورسوب وتلفيق وبرنامه ريزی ، شركت خدمات مهندسای آب وخااک    حوزهآبخيزداری  -15

 1384خراسان، 

يش ورسوب ومنشأ يابی رسوبات بادی وتلفيق وبرناماه ريازی، شاركت خادمات     بيابانزدايی منطقه فديشه نيشابور، بخش فرسا -16

 1383مهندسی آب وخاک خراسان، 

بيابانزدايی مناطق چاه زول خواف، ريگ عمرانی گناباد، گارجگان بيرجناد، ساه قلعاه فاردوس وچاهداشای نهبنادان، بخاش         -17

 1383، شركت خدمات مهندسی آب وخاک خراسان، GISفيزيوگرافی و

قلعه حسن شايروان، بخاش فرساايش ورساوب)ارزيابی عملکردساازه هاا درتلاه         حوزهبی عمليات اجرايی آبخيزداری درارزيا -18

 1383اندازی رسوب( ، شركت خدمات مهندسی آب وخاک خراسان، 

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

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

كانون بحران فرسايش بادی منطقه ريگ نخ كوه گناباد، بخش تلفيق وبرناماه ريازی، شاركت مشااورآبادگران فاالت شارق،        -20

1384 

مديريت جنگلهای دست كاشت تاغ منطقه سه قلعه فردوس، بخش فرسايش ورساوب ومنشاأ ياابی رساوبات باادی، شاركت        -21

 1384ورسازآب شرق، مشا

تهيه طرح بهره برداری ازمحصوالت فرعی جنگلی ومرتعی، منطقه درونه بردسکن، شركت مهندسين مشاورآبخيزگسترشارق،   -22

1385 

تهياااه طااارح بهاااره بااارداری ازمحصاااوالت فرعااای جنگلااای ومرتعااای، منطقاااه زنگالنلاااوی درگاااز، شاااركت مهندساااين    -23

 1385مشاورآبخيزگسترشرق، 

ازمحصوالت فرعی جنگلی ومرتعی، منطقه آبگرم فردوس، شركت مهندسين مشاورآبخيزگسترشارق،  تهيه طرح بهره برداری  -24

1386 

ارسااک بشاارويه، شااركت مهندسااين  -تهيااه طاارح بهااره باارداری ازمحصااوالت فرعاای جنگلاای ومرتعاای، منطقااه فااتح آباااد    -25

 1386مشاورآبخيزگسترشرق، 

 1386مهندسين مشاورآبخيزگسترشرق،  فورگ درميان، بخش تلفيق وبرنامه ريزی، شركت حوزهآبخيزداری  -26

 1385بنی تاک تربت جام، بخش فيزيوگرافی وهيدرولوژی، شركت مهندسين مشاورآبخيزگسترشرق،  حوزهآبخيزداری  -27

مديريت منابع جنگلی ارس منطقه قره قرمزچناران، بخاش تلفياق وبرناماه ريازی، شاركت مهندساين مشاورآبخيزگسترشارق،         -28

1385 

منطقااه چاااه گااوجی مااه والت، بخااش ژئومرفولااوژی وتليفااق وبرنامااه رياازی، شااركت مهندسااين    مااديريت مناااطق بيابااانی -29

 1386مشاورآبخيزگسترشرق، 

 1386ايورجاجرم، بخش تلفيق وبرنامه ريزی، شركت مهندسين مشاورآبخيزگسترشرق،  حوزهآبخيزداری وپخش سيالب  -30

 1386هندسين مشاورآبخيزگسترشرق، فخران درميان، بخش تلفيق وبرنامه ريزی، شركت م حوزهآبخيزداری  -31
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گيسااورگناباد، بخااش فرسااايش ورسااوب وتلفيااق وبرنامااه رياازی ، شااركت مهندسااين   حااوزهآبخياازداری وپخااش ساايالب  -32

 1387مشاورآبخيزگسترشرق، 

جهااان اساافراين، بخااش فرساايش ورسااوب وتلفيااق وبرنامااه رياازی، شااركت مهندسااين   حااوزهآبخيازداری وپخااش ساايالب   -33

 1387مشاورآبخيزگسترشرق، 

وتلفياق وبرناماه ريازی، شاركت مهندساين       GISمکان ياابی كاانون توساعه عشاايری درساامان قشاالقی آب تلاخ سارخس،          -34

 1387مشاورآبخيزگسترشرق، 

 1387اداره كل منابع طبيعی خراسان شمالی، -سامان عرفی 6نظارت مطالعات مرتعداری در -35

ناماه ريازی، شاركت مهندساين مشاورآبخيزگساتر شارق،       آبخيزداری حوزه سبه سبزوار، بخش فرسايش ورسوب وتلفياق وبر  -36

1388 

 1388نظارت بر مطالعات ارزيابی حوزه آبخيز اره كمر فريمان، شركت مهندسين مشاورآبخيزگستر شرق،  -37

  Cameron Highland( پروژه پايش آفات و عملکرد آفت كش هاا در منطقاه   GeoStatisticsمطالعات زمين آماری ) -38

 (1390در مالزی )

 Increasing the precision of on-farm fertilizer experiments via removal ofناس پاروژه  كارشا  -39

spatial effects ( 1391در مالزی) 

، هواشناسی، هيدرولوژی، زمين شناسی و فرسايش و رسوب حوزه آبخيز بابا رمضاان، مهندساين   GISمطالعات فيزيوگرافی،  -40

 1392مشاور آبخيز گستر شرق، 

 1392زمين لغزش بابارمضان )تحليل عددی و راهکارهای اجرايی(، مهندسين مشاور آبخيز گستر شرق، پروژه  -41

شاانديز، مهندساين مشااورآبخيز گساتر شارق،      -ابرده شهرستان طرقباه -مطالعات هيدرولوژی و سيلخيزی حوزه آبخيز زشک -42

1393 

 1393مشاور آبخيز گستر شرق،  مطالعات فرسايش و رسوب حوزه آبخيز رودسرآب شهرستان خوشاب، مهندسين -43

 1394مطالعات تلفيق و برنامه ريزی حوزه آبخيز رودسراب خوشاب، مهندسين مشاور آبخيز گستر شرق،  -44

، در منااطق قااين، سربيشاه و طابس     تهيه طرح مديريت جنگل های دست كاشت مناطق بياباانی  تلفيق و برنامه ريزی مطالعات -45

 1394مهندسين مشاور آبخيز گستر شرق، 

 

 :های آموزشي فعالیت
 

o  ،1384مدرس اولين دوره كارگاه آموزشی آبخيزداری، مديريت آبخيزداری استان خراسان شمالی، شيروان 

o  آموزش نرم افازار(مدرس اولين دوره كارگاه آموزشی سيستم های اطالعات جغرافيايیArc View    دانشاگاه پياام ناور ،)

 1385منطقه هشت كشور، مشهد، 

o 1383وتاه مدت سازه های كوچک تأمين آب، مركزآموزش كشاورزی مشهد، مدرس دوره های ك 

o (مدرس كارگاه آموزش كاربردی سيستم های اطالعات جغرافيايیGIS  مركزآموزش كشااورزی شاهيد ،)    ،هاشامی ناژاد

 1387مشهد، 

o (مدرس كارگاه آموزش كاربردی سيستم موقعيت يابی جهانیGPSمركزآموزش كشاورزی شهيدهاشمی نژاد ،)  ،مشاهد ،

1387 
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o  : سانجش ازدور)دوره   -2روش های احياء بيولوژيک حوزه هاای آبخياز)دوره كااردانی آبخيازداری(      -1مدرس دروس

سيستم اطالعات جغرافياايی)دوره كارشناسای انتقاال آب(، دانشاگاه جاامع علمای كااربردی،         -3كارشناسی آبخيزداری( 

 1387-1386مشهد،

o سادهای سابک فلازی درعلاوم ومهندسای آبخيازداری، اداره كال مناابع طبيعای           مدرس كارگاه آموزشی معرفی وكاربرد

 1387خراسان رضوی، مشهد، 

o       اداره كال مناابع طبيعای خراساان     ، مدرس كارگاه آموزشی بهينه سازی كااربری اراضای در ماديريت حاوزه هاای آبخياز

 1390رضوی، مشهد، 

o  مدرس كارگاه آموزشیGPS 1392منابع طبيعی خراسان رضوی، ، سازمان نظام مهندسی كشاورزی و 

o  مدرس دوره آموزشی ضمن خدمتGPS ،1392، مركزآموزش كشاورزی شهيد هاشمی نژاد مشهد 

o  مدرس كارگاه آموزشیSWAT ،1392، شركت مهندسی مشاور كاوش پی، مشهد 

o  ،1391بيرجند، مدرس كارگاه آموزشی مديريت جامع حوزه های آبخيز، اداره كل منابع طبيعی خراسان جنوبی 

o  مدرس كارگاه آموزشیSWAT ،1392، دومين همايش ملی سامانه های سطوح آبگير باران، مشهد 

o شابکه هاای     -مدرس دوره آموزشی ضمن خدمت اعضای هيئت علمی مركزآموزش كشاورزی شهيد هاشمی نژاد مشهد

 1392عصبی مصنوعی و كاربرد آن در علوم كشاورزی و منابع طبيعی، 

o  شبکه های عصابی و كااربرد آن در علاوم كشااورزی، مناابع       -آموزشی اعضای هيئت علمی دانشگاه بيرجندمدرس دوره

 1392طبيعی و محيط زيست، 

o  مدرس دوره آموزشیGIS  ،1393برای كارشناسان رسمی دادگستری، موسسه مهد دانش پارسيان، مشهد 

o     مدرس كارگاه آموزشی مدل سازی تغييارات زماين در محايطidrisi GIS      و كااربرد آن در ساناريو ساازی و ماديريت

 .1393حوزه های آبخيز، كنگره بين المللی استحصال آب و آبخيزداری، دانشگاه بيرجند، 

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

Precision Agriculture, Malaysia, 2011-2012. 

o 1395، دانشگاه بيرجند، "راهکارها و چالش های تجارت كربن در منابع طبيعی" كارگاه آموزشی مدرس. 

o  مدرس كارگاه آموزشیSWAT ،1396، دانشگاه آزاد اسالمی خمينی شهر، اصفهان. 

o  1398كارآفرينی، مركز آموزش عالی كاشمر، مدرس  . 

 

 مقاالت فارسي )مجالت علمي پژوهشي(
 

 منشأ يابی رسوبات بادی منطقاه رفسانجان، مجلاه علمای وپژوهشای       ، احمدی، اختصاصی وعلوی پناه.معماريان خليل آباد

 1384، 3، شماره 58منابع طبيعی ايران، جلد

 مقايسه روش های فازی وحداكثراحتمال درتهياه الياه كااربری اراضای بااساتفاده       .معماريان خليل آباد اكبرپور، شريفی و

، شاماره  13لمی وپژوهشی تحقيقات مرتع وبيابان ايران، جلدمعرف كامه(، مجله ع حوزه)مطالعه موردی:  ETM+ازداده های 

1 ،1385 
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 منشأ يابی رسوبات بادی منطقه فديشه نيشابور، مجله علمی وپژوهشی تحقيقات مرتع وبيابان  ، صفدری.معماريان خليل آباد

 1387، 1، شماره 15ايران، جلد

 منطقه دشت مختاران بيرجند، مجلاه علمای وپژوهشای    منشأ يابی رسوبات بادی  .معماريان خليل آباد صفدری، محمودی و

 1387، 3، شماره 15تحقيقات مرتع وبيابان ايران، جلد

  مکان گزينی كانون های توسعه عشايری با رويکرد توسعه و تجهيز منابع  .معماريانطالشی وGIS     مطالعاه ماوردی: ساامانه ،

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

  ،تحليل پايداری شيب با استفاده از مدل فرآيندی  و آسيايی. معماريانتاجبخشSINMAP   شای  ز)مطالعه ماوردی: پهناه لغ

 .1393، 19-34، صص 12شماره ، محيطیمجله جغرافيا و مخاطرات هاونان بيرجند(، 

  ،شابکه  كاربرد سری های زمانی بارش و نمايه هاای آمااری اقليمای در پايش بينای خشکساالی باه كماک          .معماريانرضايی

CANFIS 1394، 51-67، صص2، شماره 5جلد خراسان جنوبی(، مجله خشکبوم، -)مطالعه موردی: بيرجند. 

 ارزيابی اثرات توسعه در حوزه آبخيز شهری النگات مالزی بر كميات و كيفيات    ، تاجبخش، عباسپور، باالسوندرام.معماريان

 .1393، 51-60، صص 2، شماره 3، مجله سامانه های سطوح آبگير باران، جلد SWATرواناب با استفاده از مدل 

 ن آب شارب در  تهيه دستورالعمل جهت طراحی و بهيناه ساازی مخااز    تاجبخش، كومه، عباسی، پارسايی.توسلی، ، معماريان

 .1393، 55-68، صص 4، شماره 5ساختمان ها )مطالعه موردی: استان گلستان(، مجله سامانه سطوح آبگير باران، جلد 

  ،بررسی عملکرد هيدرولوژيک سيستم استحصال آب باران از سطح پشت بام و بهينه سازی حجم  ، تاجبخش.معماريانكومه

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

  ،مکان يابی پروژه های استحصال آب در حوزه های آبخيز مناطق خشاک و نيماه خشاک باا      .معمارياننورمحمدی، يوسفی

)مطالعه موردی: حاوزه آبخياز رود ساراب شهرساتان      GISاستفاده از روش تصميم گيری چند معياره سلسله مراتبی در محيط 

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

  ،سازی آب باران با استفاده از تحليل  سلساله مراتبای در   . تعيين مناطق مستعد استحصال و ذخيرهمعماريانخيرخواه، محمدی

)مطالعه موردی: حوضه آبخيز رود سراب شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی(، مجله سامانه ساطوح آبگيار    GISمحيط 

 .1394، 1-16، صص 8باران، جلد 

  ،تعيين مدل شايستگی مرتع برای چرای گوسافند باا اساتفاده از سيساتم اطالعاات جغرافياايی       . معماريانجلورو، روحی مقدم

 .1394، 180-193، صص 2. فصلنامه اكوسيستم های طبيعی ايران، شماره قران()مطالعه موردی: حوزه آبخيز با

  ،مکانی -بر منابع آب زيرزمينی با استفاده از تحليل سری های زمانی عنصر بارشبررسی اثر . معمارياننورمحمدی، تاجبخش

صاص   ،21، شاماره  6سال  (. جغرافيا و مخاطرات محيطی،: دشت مشهد درحوزه آبخيز كشف رودمطالعه موردی)خشکسالی 

44-19، 1396 . 

  ،استفاده از رواناب های سطوح سنگی در آبيااری تکميلای )مطالعاه ماوردی: حوضاه آبخياز       معماريانرحيم پور، تاجبخش .

 .1395، 3شماره ،  4شانديز(. مجله سامانه های سطوح آبگير باران، دوره -ابرده شهرستان طرقبه-زشک

  ،تعيين شايستگی مرتع بارای چارای گوسافند باا اساتفاده از روش تصاميم گياری چناد معيااره          ، مودی. معماريانقالسی مود

Fuzzy-AHP )66. نشريه مرتعداری، سال دوم، شماره دوم، صاص  )مطالعه موردی: مرتع فورگ در ميان، خراسان جنوبی-

45 ،1394  . 
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  ،عمليات اجرايی آبخيزداری با استفاده از تحليال  . بررسی آماری روند رسوب معلق در ارتباط با معماريانسبحانی، تاجبخش

، 37سری های زمانی )مطالعه موردی: حوزه آبخيز بار نيشابور(. مجله علوم و مهندسی آبخيزداری ايران، سال يازدهم، شاماره  

 .1396، 69-84صص 

  ،مرفولاوژی رودخاناه    . بررسی نقش بار گاذاری رساوبات معلاق بار تغييارات     معماريانجهان تيغ، تاجبخش، ميراب شبستری

 .1398، 478-492، شماره دوم، 11، جلد و مديريت آبخيز هندسی. نشريه م)بازه مطالعاتی رودخانه سيستان( هيرمند

 ازی كااربری اراضای   . مقايسه الگوريتم ژنتيک و برنامه ريزی خطی برای حل مسائل بهيناه سا  تاجبخش، معماريان، خيرخواه

 .1398، 252-263صص ماره اول، ، ش11جلد ، زنشريه مهندسی و مديريت آبخي .حوزه های آبخيز

  ،محمدی. مقايسه كارايی شبکه عصبی معماريانتاجبخش ،CANFIS ،MLP و ،MLP  بهينه شده بروش ژنتيک در شبيه

. 1396ابرده، شاانديز(. پژوهشانامه ماديريت حاوزه آبخياز.      -سازی رسوب معلق رودخانه )مطالعه موردی: حوزه آبخيز زشک

 منتظر چاپ. 

 پوررضا بيلندی، كومه. بهينه سازی پارامترهاای مادل   معماريان ،KINEROS2     باا اساتفاده از الگاوريتمPSO    بارای شابيه

، صص 18سال نهم، شماره ، (. پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيزسازی رخداد سيالب )مطالعه موردی: حوزه تمر استان گلستان

110-91 ،1397  . 

 ،عصبی هایشبکه كارآيی مقايسه ، محمدی.معماريان تاجبخش CANFIS، MLP و MLP ژنتياک  روش باه  شاده  بهينه 

، ماديريت حاوزه آبخياز   پژوهشنامه . (شانديز ابرده، -زشک آبخيز حوزه: موردی مطالعه) رودخانه معلق رسوب سازیشبيه در

 . 1397، 119-131، صص 17شماره ، نهمسال 

 ،در آبخيازداری  شاده  بينای  پايش  هاای  پروژه با شده انجام های فعاليت بين تحليلی ی مقايسه، تاجبخش. اريانمعم ابراهيمی 

 . 1397، 1-10صص ، 21سال ششم، شماره و توسعه آبخيزداری، ترويج . جنوبی خراسان مختاران، دشت آبخيز حوزه

 اوج دبای  بار  آبخيازداری  هاای  فعاليت تأثير بررسی و خيز سيل مناطق تفکيک و شناسايیيوسفی، آقاخانی افشار.  ،معماريان 

جلاد بيسات و پانجم،    پژوهش هاای حفاظات آب و خااک،    . نشريه (نيشابور بار آبخيز حوضه: موردی مطالعه)حوضه  سيالب

 . 1397، 35-59شماره اول، صص 

  بيدساکان  رويشاگاه : ماوردی  )مطالعا   زيساتی  تناو   باا  آن رابطا   و ساماق  رويشگاه ادافيکی بررسی. معماريانمود، قالسی 

 .1397، 17-32، صص 19، سال هفتم، شماره وهشی مهندسی اكوسيستم بيابانعلمی پژ. مجله جنوبی( خراسان فردوس

 ،در ساطح  تاراكم  و مصانوعی  عصابی  شابکه  فاازی،  مراتبی سلسله تحليل فرآيند روش سه مقايسه. معماريانكومه،  بختياری 

جغرافيا . (هوميان سيمره آبخيز حوزه: موردی مطالعه) GIS محيط در لغزش زمين پذيری حساسيت بندی پهنه و كمی ارزيابی

 . 1397، 19-40، صص 27شماره و مخاطرات محيطی، 

  هيرمناد   رود سايالبی  دشت خاک شيميايی و فيزيکی های ويژگی بر معلق بار اثر. معماريانتيغ، جهان تيغ، تاجبخش، جهان

 .1397، 31-42، صص 121شماره های آبخيزداری، پژوهش . سيستان در

  علام  از استفاده با زايى بيابان بحران مديريت جهت راهبردى هاى برنامه ارائه، اعظمی راد. معماريانكبری، كوشکی، افيضی 

 . 1397، 401-414اره چهارم، صص دوره هشتم، شمدانش پيشگيری و مديريت بحران، فصلنامه . پژوهى آينده

 مطالعه( كارلو مونت ساز هيشب از استفاده با رسوب سنجه معادله يبضرا يتقطع عدم و يتحساس يلتحلدهقان.  ،معماريان 

، 90-102، صاص  44سال سيزدهم، شاماره  و مهندسی آبخيزداری ايران، . علوم )يزشاند ابرده، - زشک يزآبخ حوزه :یمورد

1398  . 
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 (كنفرانس های علميمقاالت فارسي )
 

 منشأ يابی رسوبات بادی منطقه فديشه نيشابور، ساومين هماايش ملای فرساايش      صفدری واختصاصی.، معماريان خليل آباد

 1384ورسوب، كرج، 

 شاوريجه درمحايط    پهنه بندی آماری خطرزمين لغزش برروی ساازند  ، تاجبخش، صفدری وآخوندی.معماريان خليل آباد

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

 ر،يكاو  یملا  شيهماا  نياولا منشأ يابی و تحليل رخساره هاای فرساايش باادی،     ، صفدری و تاجبخش.معماريان خليل آباد 

 1389، رجنديب-دهايفرصت ها و تهد

  ،منشأ يابی رساوبات باادی منطقاه دشات مختااران بيرجناد ،        ش.، تاجبخمعماريان خليل آبادعلی اكبر صفدری، محمودی

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

  ،بررسی متغيرهای تاثير گذار بر ميازان مشااركت مردمای در اجارای طارح هاای حفاظات         ، فود، مشايخی.معماريانگلرنگ

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

  ،ارزيابی عملکرد اقتصادی روش های بيولوژيک در ماديريت حاوزه آبخياز )مطالعاه      ، توسلی، صفدری.معماريانتاجبخش

 .1392موردی: حوزه دوآب سد بارزو شيروان(، نهمين همايش ملی علوم و مهندسی آبخيزداری، يزد، 

 ،ارزيابی عمليات آبخيزداری با رويکردی جامع نگار )مطالعاه ماوردی: حاوزه آبخياز       صفدری. ،معماريان تاجبخش، توسلی

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

 ارزيابی اثرات توسعه در حوزه آبخيز شهری النگات مالزی بر كميات و كيفيات    ، تاجبخش، عباسپور، باالسوندرام.معماريان

 .1392لی سطوح آبگير باران، مشهد، ، دومين همايش مSWATاستفاده از مدل  رواناب با

  ،بررسی و مقايسه ميزان كربن، ازت و نسبت كربن به ازت در خااک و انادام هاای     ، فروغی فر.معماريانحسينی، افخم شعرا

در مراتع جنوبی شهرستان بيرجند، اولين همايش سراسری كشااورزی و مناابع طبيعای پايادار،      Lactuca orientalisهوايی 

 .1392تهران، 

  ،بررسی و مقايسه ميزان كربن، ازت و نسبت كربن به ازت در خااک و انادام هاای     ، فروغی فر.معماريانحسينی، افخم شعرا

اولاين هماايش   مراتع جنوبی شهرستان بيرجناد،   در Acanthophyllum squarrosumو  Lactuca orientalisهوايی 

 .1392سراسری كشاورزی و منابع طبيعی پايدار، تهران، 

  ،بررساای و مقايسااه مياازان كااربن، ازت و نساابت كااربن بااه ازت در خاااک     ، فروغاای فاار.معماريااانحسااينی، افخاام شااعرا

Acanthophyllum squarrosum  ،سراسری كشاورزی و مناابع طبيعای   اولين همايش در مراتع جنوبی شهرستان بيرجند

 .1392پايدار، تهران، 

  ،اثر گونه های گيااهی   بررسی .معماريانحسينی، افخم شعرا، فروغی فرLactuca orientalis  وAcanthophyllum 

squarrosum   ،اولاين هماايش سراساری كشااورزی و مناابع      بر پتانسيل ترسيب كربن خاک مراتع جنوبی شهرستان بيرجناد

 .1392پايدار، تهران، طبيعی 
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   ،اثار گوناه گيااهی     بررسای  .معمارياان حسينی، افخم شعرا، فروغی فارAcanthophyllum squarrosum    بار پتانسايل

، تهاران،  محيط زيست، انرژی و پدافند زيساتی اولين همايش سراسری ترسيب كربن در خاک مراتع جنوبی شهرستان بيرجند، 

1392. 

  ،اثر گوناه گيااهی    بررسی .معماريانحسينی، افخم شعرا، فروغی فرLactuca orientalis      بار پتانسايل ترسايب كاربن در

 .1392، تهران، محيط زيست، انرژی و پدافند زيستیاولين همايش سراسری خاک مراتع جنوبی شهرستان بيرجند، 

  ،اساتبرق ) مقايسه برخی خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک در زيراشاکوب   .معماريانراوری، افخم شعراCalotropis 

procera L.اولاين هماايش سراساری كشااورزی و     ، مراتع جنوبی استان كرمان(-( با منطقه عاری از پوشش )مطالعه موردی

 .1392منابع طبيعی پايدار، تهران، 

 ل اساتفاده از ماد  باا   تحليال هيادرولوژيک حاوزه هاای آبخياز منااطق گرمسايری        ، باالسوندرام، عباساپور، راوری. معماريان

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

  ،تحليل ويژگی های محيط زيستی حريم شاهر بيرجناد در ارزياابی روناد توساعه آتای شاهر        .معمارياندنيوی، احمدی زاده ،

 .1393همدان، دومين همايش ملی و تخصصی پژوهش های محيط زيست ايران، 

  ،اولاين  مروری بر كاربرد و مقايسه روش های كمای جهات ارزياابی تاوان توساعه شاهری       .ماريانمععباسپور، احمدی زاده ،

همايش ملی افق های نوين در توانمند سازی و توسعه پايدار معماری، عمران، گردشگری، انارژی و محايط زيسات شاهری و     

 .1393روستايی، همدان، 

  ،مدل سازی تغييرات كاربری اراضی حاوزه هاای آبخياز شاهری )مطالعاه ماروری(، دوماين هماايش ملای           .معماريانمرادی

 .1393معماری، عمران و محيط زيست شهری، همدان، 

  ،استفاده از سری های زمانی بارش و نمايه های بزرگ مقيااس اقليمای بمنظاور پايش بينای خشکساالی باه         .معماريانرضايی

خراساان جناوبی(، دهماين هماايش ملای علاوم و مهندسای آبخيازداری         -ماوردی: بيرجناد  )مطالعه  CANFISكمک شبکه 

 . 1393)آبخيزداری سازگار(، بيرجند، 

  ،ارزيابی عملکرد سطوح پشت بام جهت تاامين نيازهاای آبای سااكنان شاهری )مطالعاه ماوردی:         ، تاجبخش.معماريانكومه

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

  ،بررسی عملکرد هيدرولوژيک سيستم استحصال آب باران از سطح پشت بام و بهينه سازی حجم  ، تاجبخش.معماريانكومه

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

 نحوه ارزيابی كيفی طرح های آبخيزداری انجام شده در حوزه هاای آبخياز،    ، مشايخی.معماريان، محمدی گلرنگ، صادقی

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

  ،بررسی محدوديت ها و قابليت های اجرايی طارح هاای مرتعاداری زيربناای ماديريت جاامع        .معماريانشاهرخی، تاجبخش

رضاوی(، دهماين هماايش ملای علاوم و مهندسای آبخيازداری         طارح مرتعاداری اساتان خراساان     134آبخيز )نموناه ماوردی   

 .1393)آبخيزداری سازگار(، بيرجند، 

  ،ركتی در طرح های آبخيزداری، دهمين همايش ملی علوم و بررسی مدل مشا ، مشايخی.معماريانمحمدی گلرنگ، صادقی

 .1393مهندسی آبخيزداری )آبخيزداری سازگار(، بيرجند، 
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  ،بررسی رابطه وضعيت پوشش گياهی با مسايل اجتماعی و اقتصادی در مناطق خشک و  .معماريانحسين پور، مودی، قالسی

ماين هماايش ملای علاوم و مهندسای آبخيازداری )آبخيازداری        نيمه خشک )مطالعه موردی: حوزه آبخيز فورگ درميان(، ده

 .1393سازگار(، بيرجند، 

  ،بررسی رابطه وضعيت پوشش گياهی با مسايل اجتماعی و اقتصادی در مناطق خشک و نيمه خشک  .معماريانيامی، قالسی

آبخيزداری سازگار(، بيرجند، )مطالعه موردی: حوزه آبخيز دهک نهبندان(، دهمين همايش ملی علوم و مهندسی آبخيزداری )

1393. 

  ،بررسی تحليلی وضعيت مميزی مراتع در مناطق حفاظت شده بعنوان راهکاری اجرايای بارای    .معماريانشاهرخی، تاجبخش

مديريت جامع آبخياز )مطالعاه ماوردی: منطقاه حفاظات شاده بيناالود(، دهماين هماايش ملای علاوم و مهندسای آبخيازداری              

 .1393)آبخيزداری سازگار(، بيرجند، 

  ،ط پوشش گياهی با عوامل محيطی مراتع منااطق خشاک و بياباانی )مطالعاه     مطالعه ارتبا .معماريانحسين پور، مودی، قالسی

، سامنان،  موردی: حوزه آبخيز فورگ درميان، بيرجند(، دومين همايش ملی بيابان با رويکرد مديريت مناطق خشاک و بياباانی  

1393. 

  ،ارزيابی شايستگی منابع آب با كمک  ، حسينی.معماريانجلورو، روحی مقدمGIS بخيز باقران بيرجناد، دوماين   در حوزه آ

 . 1393همايش سراسری كشاورزی و منابع طبيعی پايدار، تهران، 

  ،معمارياان راوری، افخم شعرا.      ( بررسای برخای خصوصايات اكولوژياک اساتبرقCalotropis procera L.  در مراتاع )

 . 1393، دومين همايش سراسری كشاورزی و منابع طبيعی پايدار، تهران، جنوب استان كرمان

  ،بررسی و مقايسه ميازان كاربن، ازت و نسابت كاربن باه ازت در خااک و انادام هاای هاوايی           .معماريانراوری، افخم شعرا

Calotropis procera L.  ،1393در مراتع جنوبی كرمان، دومين همايش سراسری كشاورزی و منابع طبيعی پايدار، تهران. 

  ،تعيين شايستگی مرتع برای چرای گوسفند با استفاده از روش تصميم گيری چند معياره  ، افخم شعرا.معماريانمودی، قالسی

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

  ،بررسی زيراشکوب رويشگاه های طبيعی سماق، ششمين همايش ملای مرتاع و مرتعاداری اياران،      ، آموسی.معماريانقالسی

 .1394ساری، 

 مقايسه الگوريتم های پيکسل مبنا و شیء گرا در طبقه بندی تصااوير مااهواره ای   ، باالسوندرام، قالسی، معماريان.اريانمعم 

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

  ،ن آب و ماديريت آن  بحران آب در دشت كاشمر، عوامل، پيامدها و راهکارها، اولين همايش ملی بحرا .معماريانخيرخواه

 .1394در مناطق خشک، يزد، 

  ،بحران آب در ماهيدشت كرمانشاه، عوامل و راهکارها، اولين همايش ملای بحاران آب و ماديريت آن در     .معماريانمرادی

 .1394مناطق خشک، يزد، 

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

 .1394مناطق خشک، يزد، 

  ،بحران آب در دشت نيشابور، عوامل، پيامدها و راهکارها، اولين همايش ملی بحاران آب و ماديريت آن    .معماريانسبحانی

 .1394در مناطق خشک، يزد، 
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 بهينه سازی مخازن آب باران در ساختمان ها )مطالعاه ماوردی: اساتان     ، كومه، تاجبخش، عباسی، پارسايی.ی، توسلمعماريان

 .1394گلستان(، چهارمين همايش ملی سامانه های سطوح آبگير باران ايران، مشهد، 

 آبگير پشت باام در  مالحظات اجتماعی و اقتصادی سامانه های سطوح  ، توسلی، تاجبخش، عباسی، پارسايی.، كومهمعماريان

  .1394استان گلستان، چهارمين همايش ملی سامانه های سطوح آبگير باران ايران، مشهد، 

 مالحظات و استانداردهای زيست محيطای اجارای سيساتم    ی، كومه، تاجبخش، عباسی، پارسايی.، حسين نيا، توسلمعماريان-

 .1394سامانه های سطوح آبگير باران ايران، مشهد، ، چهارمين همايش ملی های استحصال آب باران در منازل مسکونی

  ،مروری بر سازه های سبک فلزی و نقاش آن هاا در ماديريت حاوزه هاای آبخياز و كنتارل        . معماريانگل نرگسی، جعفری

 . 1394جريان های واريزه ای. دومين همايش ملی آب، انسان، زمين، اصفهان، 

  ،مکانی رشد شهری بيرجند طای ساه دهاه اخيار. كنفارانس باين المللای معمااری،         -تحليل زمانی. معماريانمرادی، تاجبخش

 . 1394شهرسازی، عمران، هنر و محيط زيست، تهران، 

  ،ارزيابی پتانسيل استحصال آب در حوزه های آبخيز مناطق خشک و نيمه خشک باا اساتفاده   . معماريانيوسفی، نورمحمدی

سلسله مراتبی )مطالعه موردی: حوزه آبخيز رودساراب شهرساتان خوشااب اساتان خراساان       از روش تصميم گيری چند معياره

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

  ،تعيين مناطق مستعد استحصال آب باران باا اساتفاده از تحليال سلساله مراتبای در محايط       . معماريانخيرخواه، محمدیGIS 

)مطالعه موردی: حوزه آبخيز رودسراب شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی(. چهارمين همايش ملی سامانه هاای ساطوح   

 .1394آبگير باران، مشهد، 

  ،پهنه بندی حساسيت خطر وقو  زمين لغزش با استفاده از مدل تصميم گيری چناد معيااره   معماريانغفاری، شبان .Fuzzy 

AHP د شوريجه، اسطرخی شيروان(. چهارمين كنفارانس باين المللای برناماه ريازی و ماديريت محايط        )مطالعه موردی: سازن

 . 1396زيست، تهران، 

  ،استفاده از رواناب های ساطوح سانگی در آبيااری تکميلای )مطالعاه ماوردی: حاوزه پاارک         معماريانقلی زاده، تاجبخش .

 . 1395ايران، رشت، قهستان قاين(. پنجمين همايش سامانه های سطوح آبگير باران 

  ،تعيين ميزان رواناب با استفاده از مدل معماريانقلی زاده، تاجبخش .SWMM  .)مطالعه موردی: حوزه پارک قهستان قاين(

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

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

 .1395كنفرانس يافته های نوين در زيست شناسی، زاهدان، 

  ،تاجبخش. بررسی عوامل تاثير گذار بر روند رسوبدهی حوزه بار نيشابور با استفاده از تحليل سری زمانی. معماريانسبحانی ،

 . 1395پانزدهمين كنفرانس هيدروليک ايران، قزوين، 

  تيغ، جهان تيغ، تاجبخش، معماريان. تاثير پشته خاكی بر پوشش گياهی سطوح آبگيار منااطق خشاک )مطالعاه ماوردی:      جهان

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

 اكوسيستم. پنجمين همايش سامانه هاای ساطوح   . نقش استحصال آب باران در افزايش رفاه جامعه و بهبود خدمات معماريان

 . 1395آبگير باران ايران، رشت، 

  ،منابع پايدار مديريت ملی همايش دومين. بحران آب دشت بيرجند، عوامل، پيامدها و راهکارها. معماريانمحمدی گيوشاد 

 .1395زيست، كرمان،  محيط و خاک
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  ،مناابع  پايدار مديريت ملی همايش دومين. بحران آب در دشت رفسنجان، داليل، پيامدها و راهکارها. معماريانرحيم پور 

 .1395زيست، كرمان،  محيط و خاک

  ،استفاده از شبکه عصبی فازی معماريانمحمدی، تاجبخش .CANFIS       در تخمين باار رساوب رودخاناه )مطالعاه ماوردی

، تربات  چهاارمين هماايش ملای كااربرد فنااوری هاای ناوين در علاوم مهندسای         ابرده شهرستان شانديز(. -حوزه آبخيز زشک

 . 1395حيدريه، 

  ،استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند اليه معماريانمحمدی، تاجبخش .MLP  و بهينه سازی آن با روش الگوريتم ژتيک

ز(. چهاارمين هماايش ملای كااربرد     ابرده شهرستان شااندي -در تخمين بار رسوب رودخانه )مطالعه موردی حوزه آبخيز زشک

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

  ،تاجبخش. مروری بر كاربرد روش های تحليل سری های زمانی و مکانی در شناخت تغييرات كمی و معمارياننورمحمدی ،

 . 1395كيفی منابع آب زيرزمينی. دومين كنفرانس هيدرولوژی مناطق نيمه خشک، سنندج، 

  ،برناماه  و ژنتيک الگوريتم كمک به بايگ شهری آبخيز حوزه اراضی كاربری سازی بهينه. معماريانخيرخواه، تاجبخش 

 .1395، تهران، زيست محيط و آب انرژی، مهندسی سيستمهای در پايدار توسعه ملی همايش دومين. خطی ريزی

  ،ماوردی  مطالعاه (آبخياز  های حوزه در خيز سيل مناطق تفکيک و شناسايی در رودخانه رونديابی . نقشمعماريانيوسفی 

 . 1395. چهارمين همايش ملی كاربرد فناوری های نوين در علوم مهندسی، تربت حيدريه، )نيشابور بار آبخيز حوزه
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  1392، دانشکده منابع طبيعی و محيط زيست دانشگاه بيرجند، 2و  1جزوه درسی ژئومرفولوژی. 

         جزوه درسی جمع آوری آب باران در مناطق خشک و نيمه خشاک، گاروه آبخيازداری دانشاکده مناابع طبيعای و محايط

 1392بيرجند، زيست دانشگاه 

 گروه آبخيزداری دانشکده منابع طبيعای و محايط زيسات دانشاگاه بيرجناد،      و عمومی جزوه درسی هيدرولوژی كاربردی ،
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 1394دانشگاه بيرجند، 

  1393طبيعی و محيط زيست دانشگاه بيرجند، جزوه درسی حفاظت خاک، گروه آبخيزداری دانشکده منابع 

  ،1396جزوه درسی برنامه ريزی سيمای سرزمين، كارشناسی ارشد ارزيابی و آمايش سرزمين، دانشگاه بيرجند 

  1398طبيعی و محيط زيست دانشگاه بيرجند، دانشکده منابع درسی مدل های پيش بينی و هشدار سيل، جزوه 
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  دستورالعمل جهت طراحی و بهينه ساازی مخاازن آب بااران در سااختمان هاا )مطالعاه ماوردی: شارق         طرح پژوهشی تهيه

 1393، كارفرما: انجمن علمی سيستم های سطوح آبگير باران ايران گلستان(،
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  كاربرد سری های زمانی بارش و نمايه های آماری اقليمی در پيش بينی خشکسالی به كماک شابکه   همکار طرح پژوهشی

 .1394، دانشگاه بيرجند، خراسان جنوبی(-)مطالعه موردی: بيرجند فازی-های عصبی
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 . 1396، دانشگاه بيرجند، سيالب )مطالعه موردی: حوزه تمر استان گلستان(

  ارزيابی عملکرد مدل مجری طرح پژوهشیLISEM   در شبيه سازی فرسايش و رسوب حوضه های مناطق خشک و نيماه

 .1397-1396خشک، دانشگاه بيرجند، 

  بررسی ادافيکی رويشگاه سماق طرح پژوهشی همکارRhus coriaria      عاه ماوردی:   و رابطاه آن باا تناو  زيساتی ) مطال

 . 1397، ، دانشگاه بيرجندخراسان جنوبی( _رويشگاه بيدستان فردوس
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o  1395، دانشگاه بيرجند، آب و امنيت ملی 

o  مدل سازی آب های زيرزمينی با استفاده از نرم افزارGMS   ،انجمن علمی سيستم های سطوح آبگير باران ايران، مشاهد ،
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o 1395بنياد ملی نخبگان، -تغييرات آب و هوايی، دانشگاه بيرجند 

o  1394راستای سازگاری با بحران آب، دانشگاه بيرجند، فرهنگ سازی در 

o  ،1395پيشگيری از وقو  جرم و آسيب های اجتماعی، دانشگاه بيرجند 

o  ،1395پيوست نگاری فرهنگی، بسيج اساتيد دانشگاه بيرجند 

o   1394، نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری، دانشگاه بيرجند، 2اخالق حرفه ای سطح 

o  1393، نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری، دانشگاه بيرجند، 1و مبانی انقالب اسالمی سطح انديشه سياسی اسالم 

o  1392، دانشگاه بيرجند، 2فضای مجازی وسايبری 

o  1397استاد و مسجد، بسيج اساتيد دانشگاه فردوسی، دوره. 

o GIS DAY 2010, UPM, Malaysia 

o Issues and Challenges of New Information and Communication Technology, UPM, 

Malaysia, 2009 

o Matlab and Artificial Intelligence Workshop, UPM, Malaysia, 2010. 

o Publishing for Postgraduates, UPM, Malaysia, 2009 
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 مشاوره پایان نامه:
 

بررسی تاثير گسترش فيزيکی شهر مشهد بر روند تغييرات مراتاع پيراماون شاهر باا بهاره گياری از تکنياک        يوسف شاهرخی،  -1

 . 1392، دانشگاه بيرجند، GISسنجش از دور و 

 .1393ارزيابی توان توسعه شهری با روش رياضی )مطالعه موردی: شهر قاين(، دانشگاه بيرجند، فاطمه عباسپور،  -2

ارزيابی پايداری محيط زيست محدوده حاريم شاهر بيرجناد باا اساتفاده از مادل تاپسايس و سيساتم اطالعاات          راضيه دنيوی،  -3

 .1392جغرافيايی، دانشگاه بيرجند، 

( در جناوب كرماان،   Calotropis proceraمطالعه برخی ويژگی هاای اكولوژياک گيااه اساتبرق )    هاجر حميدی راوری،  -4

 .1392دانشگاه بيرجند، 

و  Lactuca orientalisبررساای پتانساايل مياازان ترساايب كااربن در خاااک گونااه هااای گياااهی  فريااده حسااينی رمقااانی،  -5

Acanthophyllum squarrosum 1392جند، دانشگاه بيرجند، در مراتع بير. 

)مطالعه ماوردی:   Fuzzy_AHPبا تکنيک  FAOتعيين شايستگی مرتع برای چرای گوسفند با تلفيق روش حليمه جلورو،  -6

 .1393حوزه آبخيز كوه باقران بيرجند(، دانشگاه زابل، 

و مادل رياز مقيااس     SWATوزيعی ارزيابی اثرات هيادرولوژيکی تغييار اقلايم باا اساتفاده از تلفياق مادل تا        زينب بيرانوند،  -7

LARS-WG  ،1393)مطالعه موردی: حوضه آبخيز رودخانه خرم آباد(، دانشگاه زابل. 
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