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:هماالذ اًگلیؿی
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management using the geographic information system(GIS)in the Loumir watershed if Guilan
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5. Habibnejad, M. Mojaddadi,H. Solaimani,k Ahmadi, MZ. Hadian, M. (2009). An Investigation
of Efficiency of Outlet Runoff Assessment Models:Navroud Watershed,Iran. Journal of Applied
Sciences 9(1):105-112,2009
6. Habibnejad, M., Slaimani, K., Fattahi, R., and Jalilvand, H., (2010), Effect of watershed
characteristics on suspended load using Multiple Regresions (Case study: Neka River and
Gorgan Bay), African Journal of Agricultural Research, Vol. 5(12),pp. 1373-1379 June, 2010
7. Habibnejad, M., Solaimani., Zareii., Azmoodeh.,A.(2010). Investigation of Dominat
Changes Trent in Gorganrod Watershed Iran. Journal of Environmental Hydrology. Vol. 18,
Dec.2010.
8. Kavian,A. Fathollah Nejad, Y. Habibnejad,M. Solaimani,K.(2011). Modelling seasonal
erosivity on a regional scale: A case study from northeastern Iran.International Journal of
Environmental Reserch. 16 March 2011.
9- Solaimani,K. Habibnejad, M. Pirnia,A.(2012). Temporal trends of hyro-climatic variables
and their relevance in water resource management. International Research and Training Center
on Erosion and Sedimentation.(IRTCES). Vol.26, No.4 pp 501-515.


10. Solaimani, K. Habibnejad,M. Hamidi, A.(2011). The effects of removing bed materials
on flow velocity(case studi: Zaremrood River, Iran. Arab J. Geosci. Published online; 17 May
2011.
11. Akbari, M. Solaimani,K. Mahdavi, M. Habibnejad, M.(2011). Monitoring of Regional
Low-Flow Frequency Using Artificial Neural Networks.Journal of Water Sciences Reserch,
ISSN: 2251-7405 Vol:3, No.1 Summer 2011.pp 1-17.
12-Alahbakhshian, P. Habibnejad, M. Vahabzadeh, G. Solaimani, K. (2013). Investigation of
variation trends of precipitaion in last 50 year in northern karoon watershed of iran. International
Journal of Agricultural Sciences and Research (ISI). Vol:3, No.2 . 2013.pp 317-330.
13- Alahbakhshian, P. Habibnejad, M. Vahabzadeh, G. Solaimani, K. (2013). Investigation of
trends of precipitaion precipitaion variation using non- parametric methods in charamahal o
bakhtiari provience. International Journal of Advanced Biological and B iomedical Research.
Vol:1, I:5 . 2013.pp 547-555.
14- Safari shad, M., Habibnejad roshan, M., Ildoromi, A. (2013). Integration of the MODIS
Snow Cover Produced Into Snowmelt Runoff Modeling. Journal of the Indian Society of Remote
Sensing. ISSN 0255-660X, DOI 10.1007/S12524-013-0279-y. Oct. 2013. (Springer-ISI)
15- Safari shad, M., Habibnejad roshan, M., Ildoromi, A., Dashti marvili, M. (2013). Impact of
snowmelt study for managing mountain basins (Case study: Hamedan province west of Iran).
European Journal of Experimental Biology. 3(3): 218-227. (ISI)
16- Alahbakhshian, P. Habibnejad, M. Vahabzadeh, G. Solaimani, K. (2013). An investigation
of the rainfall trend in monthly, seasonal and annual scale (Case study: Esfahan province).
International Journal of Ecology, Environmental and Conservation. Vol. 3, 2013. (ISI)
17- Noormohammadi, F. Fattollahi, T. Mirzaei, J. Solaimani, K. Habibnejhad, M and Kavian
Attaollah. (2013). Estimation of Stormwise Sediment yield of gully Erosion Using Important
Rainfall Component in different Land use of Zaagros Forest, Iran. Journal of Rangeland Science.
Vol 3. No 4.

II – Conference Papers
1. Habibnejad, M., Hosseini, M., and Safaei, M. (1997). Rainwater collection, Storage and
Utilization for purpose of Agricultural development Behshar and Neka Plains. The 8th
International Conference on rainwater catch men system. 22-29 April 1997, Tehran, Iran.
2. Habibnejad, M. and Soalaimani, K. (2001). Remote Sensing Classification of the Arid
Watershed of Iran. 8th International Symposium of Remote Sensing. 17-21 Sept. 2001. ToulouseFrance.



3.Habibnejad, M. (2003). Flood So recasting in Semi-arid Parts of Neka Basin. Iran. Second
circular and draft programme. International Conference. 1-4 April 2003. Montpellier- France.
4. Habibnejad, M. Soalimani, K. Mousavi, R. (2004). Active faults evaluation using Remote
Sensing and Photogrammetric methods for Great Tehran region, Iran. Remote Sensing
Conference, Edinburgh, Uk.
5.Habibnejad, M. Solaimani, K.Bayat,F. (2005). Efficiency of empirical relation on peak
discharge estimation of flood (Case study Neka River, Iran). Conference Geomatics 2005, Map
India 2005.
6. Habibnejad, M. and Gholami, A. Kalarestaghi, A. (2005). GIS based rockfall hazard zonation
road Iran, Conference Geomatics 2005. Map India,. Feb. 7-9 2005.
7. Habibnejad, M. Solaimani, K. Ahmadi, M.Z.Akbari. 2005. Problems of water resources,
geothermics and geology. Proceedings of the International Sciemtific Conference devoted to the
100 th anniversary of academician G.V. Bogomolove Minsk, June 1-3, 2005.
8. Habibnejad, M. Solaimani,K. Mohammadi,H. Ahmadi.M.Z. 2005. Flood Occurrence Hazard
Forecastings Based on G.I.S. (case study: Kasillian Watershed, Iran). Problems of Water
Resources, Geothermics and Geology. Proceedings of the International Sciemtific Conference
devoted to the 100 th anniversary of academician G.V. Bogomolove Minsk, June 1-3, 2005.
9.Habibnejad, M. Jalilvand, H. Fatahi, R.(2006).Using Multiple Regression Models to
Investigate Effectiveness of Watersheds Properties on Suspended Sediment Yield(SSY).
International Symposium on Dry lands Ecology and Human Security(ISDEHS). Dubai (Sharjah).
4-7 Dec. 2006.
10.Habibnejad, M. Soalimani, K. Piri, A. Ahmadi, M.K. (2006). Optimization of the
Relationship Between Water and Sediment Discharge Rate(Case Study Amameh indicator
Watershed of Iran).1th International conference Water, Ecosystems and Sustainable Development
in Arid and Semi-Arid Zones 9-15 October 2006, Xingjian University, Urumqi, China.

Persian Papers:

:هماالذ فاضؾی
پژٍّشی-هقاالت ػلوی

 تطضؾی زطویثاذ اظذ زض اب ظیطظهیٌی ؾفطُ ظاّساى هٌغمِ ذكه زض خٌَب قطق ایطاى.)1380(  م، حثیة ًژاد. ا، ذعایی.1
.2 ُ قواض، خلس قكن، زاًكگاُ زْطاى،هدلِ تیاتاى



 .2ؾلیواًی ،ن .حثیة ًژاد ،م (. )1380تطضؾی ػلل ٍلَع ؾیل زاتؿساى ؾال  1380حَضِ ًىاضٍز (هدلِ هٌاتغ عثیؼی ایطاى،
چاج قواضُ  55تْاض ).1381
 .3حثیةًژاد ،م ٍ احوسی ،م ٍ گٌح ذاًلَ ،ح .)1383(.تطضؾی واضآیی آتٌوَز ٍاحس لحظِ ای غئَهَضفَلَغیه ٍ
غئَهَضفَولیوازیه ٍ آتٌوَز ٍاحس گطی زض حَضِ آتریع ًاٍضٍز هدلِ هٌاتغ عثیؼی ایطاى،قواضُ  ،3خلس .57
 .4ؾلیواًی،ن .حثیة ًژاد ،م .آتىاض،ع .تٌی اؾسی،م .)1385(.زحلیل هٌحٌی ّای ػوك،ؾغح ٍ زساٍم تاضًسگی () D.A.Dتا
اؾسفازُ اظ ضٍـ ّای ظهیي آهاضی زض هٌاعك ذكه ٍ ًیوِ ذكه.هدلِ تیاتاى ،خلس یاظزّن.قواضُ 1زاًكگاُ زْطاى.
 .5والضؾسالی ،ع .ا حثیة ًژاد ،م .حوسی ،ح .1386 .هغالؼِ ٍلَع ظهیي لغعـ ّا زض اضزةاط تا زغییط واضتطی اضاضی ٍ خازُ
ؾاظی (هغالؼِ هَضزی :حَضِ آتریع زدي ؾاضی) .خػٍّكْای خغطافیایی زاًكگاُ زْطاى .قواضُ  ،62ظهؿساى .1386
 .6ظاضػی،م .لٌثطخَض ،م .حثیة ًژاد ،م .قاّسی ،ن .)1388(.قثیِ ؾاظی خطیاى ضٍز ذاًِ تا اؾسفازُ اظ هسل تاضـ-

ضٍاًاب

( .)IHACRESهدلِ ػلَم ٍ هٌْسؾی آتریعزاضی ایطاى .ؾال ؾَم.قواضُ 8
 .7شٍالفماضی ،ؼ .لٌثطخَض ،م .حثیة ًژاد ،م .افروی،م .)1388(.تطضؾی ٍ اضظیاتی خطیاى ظیؿر هحیغی تا اؾسفازُ اظ ضٍـ ّای
ّیسضٍلَغیىی (هغالؼِ هَضزی زاالب قازگاى) .هدلِ ػلَم ٍ هٌْسؾی آتریعزاضی ایطاى .ؾال ؾَم.قواضُ .8
 -8اوثطی ،م .ؾلیواًی ،ن .هْسٍی ،م .حثیة ًژاد ،م .)1389( .خایف اثطاذ زغییط اللین تط هٌاتغ آب ؾغحی (هغالؼِ هَضزی :
حَظُ آتریع وطذِ لطؾساى) .گَاّی چاب زض هدلِ خػٍّف ٓب ایطاى زاًكگاُ قْط وطز.
 -9ظاضػی ،م .حثیة ًژاد ،م .قاّسی ،ن .لٌثطخَض ،م.)1390(.والیثطؾیَى ٍ اضظیاتی هسل ّیسضٍلَغیىی ( )IHACRESتِ
هٌظَض قثیِ ؾاظی خطیاى ضٍظاًًِ .كطیِ ػلوی خػٍّكی آب ٍذان زاًكگاُ فطزٍؾی هكْس.خلس  25قواضُ  1ل.104-114
 -10وطیوی .ٍ ،حثیة ًژاد ،م آتىاض ،ع )1390( .تطضؾی قاذم ّای ذكىؿالی َّاقٌاؾی زض ایؿسگا ّای ؾیٌَخسیه
هاظًسضاى .فهلٌاهِ ػاهی خػٍّكی اًدوي آتیاضی ٍآب ایطاى .ؾال زٍم قواضُ  5خاییع .1390
 -11قیطظازی،ا .ؾلیواًی،ن .حثیة ًژاد،مٍ .فاذَاُ،م ( )1389همایؿِ هسل ّای ضگطؾیَى لدؿسیه ٍ ًؿثر فطاٍاًی زض
خٌِْ تٌسی ذغط ضیعـ ؾٌگً .كطیِ هطزغ ٍ آتریعزاضی ،هدلِ هٌاتغ عثیؼی ایطاى ،ؾال  89قواضُ 4
 -12حثیة ًژاد سٍشي،م .اتطاّیوی ،م  ،ؾلیواًی ،نٍ .فاذَاُ  )1389(.ٍ،زدعیِ ٍ زحلیل خطیاى ّای حس الل زض حَظُ ّای
ًیوِ ذكه قوال ذطاؾاى ضضَی.خػٍّكٌاهِ هسیطیر حَظُ آتریع .قواضُ اٍل تْاض .89
 -13هدسزی ،ح .حثیة ًػاز ،م  .هْسٍی ،م .)1391( .زؼییي ًمف خایِ ّای ظهاًی هرسلف تاضـ زض هیعاى زلر ّیسضٍگطاف
ٍاحس ههٌَػی ( SCSهغالِ هَضزی :اؾساى زْطاى ٍ الثطظ)ً .كطیِ هطزغ ٍ آتریع زاضی هدلِ هٌاتغ عثیؼی ایطاى زاًكگاُ زْطاى.
زٍضُ  65قواضُ  1تْاض .1391
 -14هیط یؼغَب ظازُ،م  .لٌثط خَض ،م ،حثیة ًژاد سٍشي ،م )1390(.هسلؿاظی خطیاى ًاقی اظ شٍب تطف تا اؾسفازُ اظ هسل
ّیسضٍلَغیىی( ) SRMهغالؼِ هَضزی :حَظُ آتریع ؾس وطج .هدلِ زحمیماذ هٌاتغ آب ایطاى ،قواضُ  ،20ظهؿساى .1390
-15ذؿطٍی ،خ .حثیة ًػاز ،م .ؾلیواًی ،ن .تاتایی ،خ .)1391(.اضظیاتی آؾیة خصیطی آب ّای ظیط ظهیٌی تا اؾسفازُ اظ هسل
زضاؾسیه تط خایِ ( GISهٌغمِ هَضز هغا لؼِ :زقر زّگالى اؾساى وطزؾساى) .خػٍّكٌاهِ هسیطیر حَظُ آتریع .قواضُ 5
تْاض ٍ زاتؿساى .91
ٍ -16ضزیاى،ف  .قاّسی،ن .حثیة ًژاد سٍشي ،م .ظاضػی ،م)1391( .اضظیاتی واضایی هسل تاضـ -ضٍاًاب  IHACRESزض


قثیِ ؾاظی خطیاى ّای ضٍظاًِ ٍهاّاًِ حَظُ آتریع هؼطف ًاٍ ضٍز  .گَاّی چاج زض هدلِ خػٍّف آب ایطاى  .زاًكگاُ قْط
وطز.
 -17ذؿطٍی ،خ .حثیة ًػاز ضٍقي ،م .نفطی ،ع .)1391( .اضظیاتی واضایی ضٍـ ّای هرسلف زدطتی تطآٍضز فطؾایف ٍ ضؾَب تا
همازیط هكاّسُ ای(هغالؼِ حَظُ آتریع تاتلطٍز اؾساى هاظًسضاى.
 -18یَؾفًَس،ـ .حثیة ًػاز ضٍقي ،م  .ؾلیواًی،ن .ضضایی خاقا،م .)1392( .تطضؾی زاثیط ػَاهل ذاوی ٍ ظهیي قٌاؾی تط ضٍی
فطؾایف آتىٌسی(هغالؼِ هَضزی :حَظُ آتریع ؾیف آتاز لطؾساى  .هدلِ ػلَم ٍ فٌَى وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی ،ػلَم آب ٍ ذان  .ؾال
 .17قواضُ .65
 -19هحوَزی،ى .حثیة ًػاز ضٍقي ،م .واٍیاى،ع .هغلَتی،ا .)1391(.زؼییي هٌاتغ ذان ضؼ تا اؾسفازُ اظ زىٌیه ّای عثمِ تٌسی
آًالیع زطویة عیفی ٍ عثمِ تٌسی زضحسی (هغالؼِ هَضز :حَظُ آتریع تاتلطٍزً .كطیِ ػلوی -خعٍّكی ؾٌدف اظ زٍض ٍ  GISایطاى .
ؾال چْاضم .قواضُ .1
ّ-20ازی ،ج .حثیة ًػاز ،مٍّ .اب ظازُ ،ق .ذالسی زضٍیكاى ،ع .)1391( .واضایی ضٍـّای زفىیه زازُ زض افعایف زلر ٍ نحر
هٌحٌی ؾٌدِ ضؾَب؛ هغالؼِ هَضزی تركی اظ حَظُ آتریع ؾفیس ضٍز  .فهلٌاهِ ػلوی خػٍّكی هٌْسؾی آتیاضی ٍ آب ،ؾال زٍم،
قواضُ ،7تْاض  .91ل .111-97
 -21ضٌّوا .ُ ،حثیة ًژاد سٍشي ،م .لٌثط خَض ،م .زازضؾی،ا .)1390(.تطضؾی ٍضؼیر ووی ٍ ویفی هٌاتغ آتْای ظیط ظهیٌی هغالؼِ
هَضزی زقر خَیي اؾساى ذطاؾاى ضضَی .هدلِ خغطافیا ٍ آهایف قْطی .قواضُ ؾَم ،زاتؿساى  ،91ل.46-31
ً -22یوَضی ،م .حثیة ًػاز،م .واٍیاى ،ع .قاّسی،ن .)1391( .قثیِ ؾاظی فط آیٌس تاضـ-ضٍاًاب زض حَضِّای تا آهاض ووثا اؾسفازُ
اظ هسل ( WMSهغالؼِ هَضزی :حَظُ آتریع چالَؼ) .فهلٌاهِ ػلوی خػٍّكی هٌْسؾی آتیاضی ٍ آب ،ؾال ؾَم ،قواضُ ًْن ،خاییع
 .91ل .25-12
 -23قیطظازی ،ا .ؾلیواًی،ن .حثیة ًژاد،م  .هَؾَی،ض.)1390(.هسل ؾاظی ذغط ضیعـ ؾٌگ زض عَل خازُ ّای وَّؿساًی تا
زىیِ تط واضایی ؾِ هسل ضگطؾیَى لدؿسیهً ،ؿثر فطاٍاًی ٍ قاذم ّودَقاًی (ً .)1390كطیِ ػلوی خػٍّف ؾاظًسگی ،قواضُ
 ،99زاتؿساى  .1392ل .92-84
 -24ظًسی ،ج .ؾلیواًی،ن .حثیة ًػاز،م .)1390(.الَیر تٌسی ًَاحی وٌسطل فطؾایف ذان تا اؾسفازُ اظ زىٌیه ّای چٌس هؼیاضُ ٍ
. GISهدلِ خغطافیا ٍ زَؾؼِ زاًكگاُ ؾیؿساى ٍ تلَچؿساى ،قواضُ  ،31زاتؿساى  .92ل.106-93
 -25زٍؾسی ،م .حثیة ًػاز ،م .قاّسی ،ن ٍ هیطیؼمَب ظازُ ،هیطحؿي  .)1392( .تطضؾی قاذم ّای اللیوی حَضِ آتریع زوط
اؾساى گلؿساى زض قطایظ زغییط اللین تا واضتطز هسل  .LARS-WGهدلِ فیعیه ظهیي ٍ فضا .زٍضُ  .39قواضُ .4
 -26ظًسی ،ج .حثیة ًػاز ،م  ٍ .ؾلیواًی ،ن  .)1392( .اضظیاتی ًمكِ ذغط فطؾایف ٍ اضزثاط آى تا تطذی ػَاهل هحیغی

(هغالؼِ

هَضزی :حَظُ آتریع ٍاظضٍز هاظًسضاى)ً .كطیِ هطزغ ٍ آتریعزاضی .زٍضُ  .66قواضُ .3
 -27واٍُ ،ع .حثیة ًػاز ،م .قاّسی ،ن ٍ لطتاًی ،ج  .)1392( .تطضؾی زغییطاذ ظهاًی ٍ هىاًی ویفیر آب (هغالؼِ هَضزی :ضٍززاالض،
اؾساى هاظًسضاى) .هدلِ هٌْسؾی هٌاتغ آب .ؾال قكن.
 -28وطیوی .ٍ ،ؾلیواًی ،ن .حثیة ًػاز ،م ٍ قاّسی ،ن  .)1392( .همایؿِ تطذی ضٍـ ّای زؼییي الگَی زَظیغ ظهاىی تاضـ خْر
تطآٍضز ؾیالب ّای قْطی (هغالؼِ هَضزی تاتلؿط) .هٌْسؾی آب ٍ آتیاضی -گَاّی چاج.


مقاالت ػلوی -تشٍیجی
 - 1واظوی ویا،ؼ .ؾلیواًی،ن .حثیة ًژاد،م .ػمثطی 1385 .ُ،خیف تیٌی خطیاى ضٍز ذاًِ تا اؾسفازُ اظ قثىِ ػهثی
ههٌَػی(هغا لؼِ هَضزی :حَظُ تاضًساظ چای).خػٍّكٌاهِ ػلَم وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی (هٌاتغ عثیؼی) .ؾال چْاضم،قواضُ
ؾَم،خاییع1385.
 - 2حثیة ًژاد،م .زیوَضی،م .لٌثطخَض،م, .ػثاؾی،ا.1386 .قثیِ ؾاظی زتی اٍج ّیسضٍگطاف ؾیل تا اؾسفازُ اظ ضٍـ زَظیؼی هاز
والضن(هغا لؼِ هَضزی حَضِ آتریع وؿیلیاى) خػٍّكٌاهِ ػلَم وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی(هٌاتغ عثیؼی) .ؾال خٌدن ،قواضُ
اٍل،هطزاز ٍ قْطیَض 1386
 - 3والضؾسالی،ع .فسح اهلل ًعاز،ی .حثیة ًژاد،م .ؾلیواًی،ن )1388(.تطضؾی زغیطاذ ظهاًی ٍ هىاًی تاضـ ٍفطؾایٌس گی تاضاى زض
حَظُ آتریع گطگاى ضٍزً .كطیِ ػلوی زطٍیدی حفاظر آب ٍذان(گَاّی چاج).

هقاالت کٌفشاًسْای تیي الوللی ٍ داخلی
 .1حثیة ًژاد ،م (.)1380قٌاؾایی ظهیي لغعقْای ذغطًان زض زاهٌِ ّای قوالی الثطظ

(ؾویٌاض زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی ،زاًكگاُ

هاظًسضاى ،تْاض .)81
 .2ؾلیواًی ،ن .حثیة ًژاد ،م ٍ قیری ،ا.)1381(.خٌِْتٌسی لغعـ زض حَضِ آتریع زدي تا اؾسفازُ اظ ( GISاضائِ همالِ زض قكویي
ّوایف ظلعلِ ٍ لغعـ الیِ ّای ظهیي اؾساى هاظًسضاى ،هْط هاُ .)81
 .3غالهیٍ ،حیس .ؾلیواًی،ن .حثیة ًژاد.،م .والضؾسالی ،ع.)1384(.اضائِ ضاّىاضّایی تطای واّف ذغط ضیعـ زض اهسساز هؿیط خازُ
ّای وَّؿساًی هغالؼِ هَضزی خازُ ّطاظ ،همغغ ٍاًا -خلَض،وٌفطاىؼ تیي الوللی هراعطاذ ظهیي ،تالیای عثیؼی ٍ ضاُ واضّای هفاتلِ
تا آًْا7-5 ،هْط هاُ  ،84زاًكگاُ زثطیع.
 .4حثیة ًژاد ،م ٍ خلیلًَس ،ح ٍ ؾلیواًی ،ن .)1382(.تطضؾی ٍیػگی اللین ؾاحلی خٌَتی ذعض ،اضائِ همالِ زض ّوایف تیي الوللی
زضیای ذعض ،هْط هاُ .82
 .5حثیة ًژاد ،م ٍ ؾلیواًی ،ن ٍ آتىاض ،ا ٍ ،تٌی اؾسی ،م  .)1383(.تطضؾی ضٍقْای ظهیيآهاضی وطیچیٌگ ٍ ػىؽ فانلِ تطآٍضز
همساض هسَؾظ تاضًسگی ضٍظاًِ زض حَظُ آتریع وفِ ًوه ؾیطخاى  .اضائِ همالِ زض وٌفطاًؽ ؾطاؾطی آتریعزاضی ٍ هسیطیر هٌاتغ آب ٍ
ذان 20-210،اضزتْكر  .وطهاى.
 .6حثیة ًژاد،م ٍ آتىاض ،ع ٍ ؾلیواًی،ن ٍ تٌی اؾسی ،م ٍ زَوسی ،م  . )1384(.واض تطز ضٍقْای ظهیي آهاضی زض زحلیل هٌحٌی ّای
ػوك " ؾغح ٍ زساٍم تاضًسگی زض هٌاعك ذكه ٍ ًیوِ ذكه  .زٍهیي وٌفطاًؽ ؾطاؾطی آتریع زاضی ٍ هسیطیر هٌاتغ آب ٍ ذان
وطهاى  4ٍ3اؾفٌس .84
 .7حثیة ًژاد ،م .زیوَضی ،م .لٌثطخَض ،م .1385 .هسل ّیسضٍلَغیىی ضٍاًاب ؾغحی تِ ضٍـ والضن .اٍلیي ّوایف هٌغمِ ای تْطُ
تطزاضی تْیٌِ اظ هٌاتغ آب حَضِ ّای واضٍى ٍ ظایٌسُ ضٍز (فطنر ّا ٍ چالف ّا) 14-15 .قْطیَض  .1385زاًكگاُ قْط وطز.


 .8حثیة ًژاد ،م .هؼواضی ،ع .1385 .همایؿِ آٍضز ضؾَتی تا همسا ض تطزاقر قي ٍ هاؾِ زض ضٍزذاًِ فاضٍب ضٍهاى ًیكاتَض ٍ تطضؾی
زأثیط تطزاقر تط حطین ضٍزذاًِّ .فسویي ؾویٌاض تیي الوللی هٌْسؾی ضٍزذاًِ .زاًكگاُ قْیس چوطاى اَّاظ 24-26 .تْوي .1385
 .9حثیة ًژاد ،م .هؼواضی ،ع .1385 .زؼییي ػولىطز ؾیؿسن زغصیِ ههٌَػی زقر خوؼاب چٌاضاى ٍ تطضؾی عطح زَؾؼِ آى .اٍلیي
ّوایف هلی زاًكدَیی هطزغ -آتریع ٍ تیاتاى .زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی زاًكگاُ زْطاى  14-15 .اؾفٌس .1385
 . .10لاؾویِ .ُ ،هْسٍی حثیة ًژاد ،م  .،ذلیمی  ،ـ .ؾلیواًی ،ن .1385 .تطضؾی هیعاى واضایی مزل ّای هاؾىیٌگام ٍ آذ ویي
انالح قسُ زض ضًٍسیاتی ؾیل (هغالؼِ هَضزی  :ضٍضزذاًِ تاتلطٍز) .اٍلیي ّوایف هلی زاًكدَیی هطزغ -آتریع ٍ تیاتاى .زاًكىسُ هٌاتغ
عثیؼی زاًكگاُ زْطاى 14-15 .اؾفٌس .1385
 .11حثیة ًژاد ،م .هؼواضی ،ع .1385 .هغالؼِ ؾیؿسن ّای خیف تیٌی ؾیل زض ایطاى ٍ ًمف آى زض حفاظر اظ اضاضی هٌاعك هؿىًَی
حاقیِ هؿیل ّاٍ .لیي ّوایف هلی هؿیل ّا .هكْس  10 ٍ 9اؾفٌس .1385
 .12ؾلیواًی ،ن .قیطظازی ،ع .ا حثیة ًژاد ،م .هَؾَی ،ض .1386.خٌِْ تٌسی ذغط ضیعـ ؾٌگ تا اؾسفازُ اظ ضٍـ آهاضی ضگطؾیَى
لدؿسیه(هغالؼِ هَضزی :گطزًِ نلَاذ آتاز وطزؾساى) .ؾَهیي وٌفطاًؽ ؾطاؾطی آتریعزاضی هسیطیر آب ٍذان وطهاى  21-20آشض
. 86
 .13ؾلیواًی ،ن .حثیة ًژاد ،مّ .ازیاى،م .تیاذ ،ف .1386.تطآٍضز قسذ فطؾایف ٍهیعاى ضؾَب تا اؾسفازُ اظ هسل (EPMهغالؼِ
هَضزی :حَظُ آتریع الؾن هاظًسضاى) .ؾَهیي وٌفطاًؽ ؾطاؾطی آتریعزاضی هسیطیر آب ٍذان وطهاى  21-20آشض . 86
 .14حثیة ًژاد ،م .ؾلیواًی ،نّ .ازیاى،م .1386.زؼییي همساض قواضُ هٌحٌی ( )CNحَظُ آتریع ولیداًطؾساق اؾساى هاظًسضاى تطای
تطآٍضز اضزفاع ضٍاًاب ٍزتی اٍج ؾیالب تا اؾسفازُ اظ  .GISؾَهیي وٌفطاًؽ ؾطاؾطی آتریعزاضی هسیطیر آب ٍذان وطهاى 21-20
آشض . 86
 .15حثیة ًژاد ،م .ؾلیواًی ،ن .هؼواضی،ع .ػثازی،ـ.1386.تطآٍضز هیعاى فطؾایف وٌاضی ضٍزذاًِ زضًٍگط زضگع زض هحیظ
 ٍ ArcViewعطاحی زیَاضُ ؾاحلی آى تا اؾسفازُ اظ ًطم افعاض  . HEC-RASؾَهیي وٌفطاًؽ ؾطاؾطی آتریعزاضی هسیطیر آب
ٍذان وطهاى  21-20آشض . 86
 .16حثیة ًژاد،م .لٌثطخَض،م .هیطیؼمَب ظازُ ،م .1386 .تاظزاتف عیف الىسطٍهغٌاعیؿی تطف ٍ واضتطز آى زض ؾٌدف اظ زٍض  .اٍلیي
ّوایف غئَهازیه ًمكِ تطزاضاى ایطاى .زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس زاوؿساى .اضزیثْكر هاُ 1386
 .17ؾلیواًی ،نّ .ازیاى،م 138.حثیة ًژاد ،م .1386 .هسیطیر غیطؾاظُ ای ؾیل زض حَضِ ی ًىاضٍز هاظًسضاىّ .وایف هسیطیر هٌاتغ
آب .لائن قْط  20آشض .1386
 . .18ؾلیواًی ،ن .حثیة ًژاد ،م ػضسی،م .1386 .خایف ذكىؿالی تا اؾسفازُ اظ قاذم  SPIزض زٍضُ تاظگكر ّای هرسلف(هغالؼِ
هَضزی :اؾساى هاظًسضاى)  .3ؾَهیي وٌفطاًؽ تیي الوللی هسیطیر خاهغ تحطاى زض حَازش غیطهسطلثِ عثیؼی 29-30تْوي 1386
زاًكگاُ زْطاى
 .19حثیة ًژاد ،م .ؾلیواًی ،نّ .ازیاى،م .1386.اضظیاتی لاتلیر اضاضی زض حَظُ آتریع ؾس ؾلیواى زٌگِ ؾاضی تا اؾسفازُ اظ . GIS
چْاضهیي ّوایف هلی ػلَم هٌْسؾی آتریعزاضی ایطاى هسیطیر حَظُ ّای آتریع .اؾفٌس هاُ  1386زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی زاًكگاُ
زْطاى.
 .20ؾلیواًی ،ن .حثیة ًژاد ،م .خاللی،م .اهیسٍاض ،ا .1386 .تطآٍضز تاض هؼلك ضؾَب ایؿسگاُ ّیسضٍهسطی آتلًَ -ىاضٍز تا اؾسفازُ اظ


هٌحٌی ؾٌدِ ضؾَب ٍ قثىِ ػهثی ههٌَػی  .چْاضهیي ّوایف هلی ػلَم هٌْسؾی آتریعزاضی ایطاى هسیطیر حَظُ ّای آتریع .
اؼفٌس هاُ  1386زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی زاًكگاُ زْطاى .
 .21ؾلیواًی ،ن .حثیة ًژاد ،مّ .ازیاى،م .1386.عثمِ تٌسی حؿاؾیر غًیسیىی ٍاحس ّای ؾٌگی ًؿثر تِ فطؾایف(هغالؼِ هَضزی:
حَظُ آتریع ًَضٍز ّطاظ) .خٌحهیي وٌفطاًؽ ظهیي قٌاؾی هٌْسؾی ٍ هحیظ ظیؿر ایطاى  8-6اؾفٌس 1386زْطاى.
 .22حثیة ًژاد ،م .ؾلیواًی ،ن .قیری،اٍّ.اتعازُ،ق.1386.خٌِْ تٌسی ذغط ظهیي لغعـ تا اؾسفازُ اظ زىٌیه ؾیؿسن اعالػاذ
خغطافیایی( هظالؼِ هَضزی  :حَظُ آتریع زدي ؾاضی) .خٌدویي وٌفطاًؽ ظهیي قٌاؾی هٌْسؾی ٍ هحیظ ظیؿر ایطاى 8-6
اؾفٌس 1386زْطاى.
 .23حثیة ًژاد ،م .ؾلیواًی ،ن .والضؾسالی ،ع .زٍاًلَ ،م .1387 .تطضؾی زغییطاذ واضتطی اضاضی تا اؾسفازُ اظ زىٌیه ّای ٍ RS
( GISهغالؼِ هَضزی :حَضِ آتریع ظاضم ضٍز زدي) .اٍلیي ّوایف تیي الوللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای
ذعضی .زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی ؾاضی 26-25،اضزیثْكر .1387
 .24حثیة ًژاد ،م .ؾلیواًی ،ن .ظتطزؾر ضؾسوی ،ح .1387 .تطضؾی زغییطاذ واضتطی اضاضی تط ٍضؼیر هٌاتغ آب ظیطظهیي تا اؾسفازُ
اظ زىٌیه ّای ( GIS ٍ RSهغالؼِ هَضزی :زقر تْكْط) .اٍلیي ّوایف تیي الوللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض
اوَؾیؿسن ّای ذعضی .زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی ؾاضی 26-25،اضزیثْكر .1387
 .25حثیة ًژاد ،م .ؾلیواًی ،نّ .ازیاى،م .1387.تطضؾی ضًٍس زغییطاذ ػوَزی زثریط ٍ زؼطیك زض حَظُ آتریع ًَضٍزّطاظ .اٍلیي ّوایف
تیي الوللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی  .زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی ؾاضی 26-25،اضزیثْكر .1387
 .26حثیة ًژاد ،م .ؾلیواًی ،ن .اوثطی،م .اؾحك زیوَضی،م.ع1387.اضظیاتی زٍضُ تاظگكر زغییطاذ اللیوی خْر زؼییي اثطاذ
اوَلَغیىی اؾساى هاظًسضاى  .اٍلیي ّوایف تیي الوللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی  .زاًكىسُ هٌاتغ
عثیؼی ؾاضی 26-25،اضزیثْكر .1387
 .27ؾلیواًی،ن .حثیة ًژاد ،م .زضٍاضی،ؼ.ظ.1387.خیف تیٌی اللیوی خاضاهسطّای َّاقٌاؾی تا اؾسفازُ اظ قثىِ ػهثی
ههٌَػی( .)ANNاٍلیي ّوایف تیي الوللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی  .زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی
ؾاضی 26-25،اضزیثْكر .1387
 .28حثیة ًژاد ،م .والضؾسالی ،ع .فسح الِ ًػاز،ی.1387 .زدعیِ ٍزحلیل زغییطاذ ظهاًی ٍهىاًی زیح تاضـ زض حَظُ آتریع گطگاًطٍز.
اٍلیي ّوایف تیي الوللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی  .زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی ؾاضی26-25،
اضزیثْكر .1387
 .29حثیة ًژاد ،م.آلاخاًلَ،خ .ؾلیواًی،ن .احوسی ،م .ظًداًی خن ،م .1387 .همایؿِ ٍ ٍاؾٌدی ضٍقْای زدطتی ٍ MPSIAC
 EPMزض تطآٍضز فطؾایف ٍ ضؾَب زّی( هغالؼِ هَضزی :حَضِ زْن ظًداى) .اٍلیي ّوایف تیي الوللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی
زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی .زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی ؾاضی 26-25،اضزیثْكر .1387
 .30اؾوؼیلی للعم ،ح .ؾلیواًی،ن حثیة ًژاد ،م..138 .تطضؾی حطوسْای زَزُ ای ظهیي زض حَظُ آتریع ٍاظضٍز .اٍلیي ّوایف تیي
الوللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی .زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی ؾاضی 26-25،اضزیثْكر .1387
 .31حثیة ًژاد ،م.زمَای ؾلیوی،ا .ؾلیواًی،ن .ثاتر ضفساض،ن .1387 .آهایف ؾطظهیي تِ هٌظَض زؼؼیي واضتطی ّای هٌاؾة تطای
خٌگلىاضی زض حَظُ آتریع لَهیط اؾساى گیالى.اٍلیي ّوایف تیي الوللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی .


زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی ؾاضی 26-25،اضزیثْكر .1387
 .32حثیة ًژاد ،م.خیطًیا،ع .ؾلیناًی،ن  .1387 .تطضؾی ضًٍس زغییطاذ زها زض اؾساى هاظًسضاى.اٍلیي ّوایف تیي الوللی زغییط اللین ٍ
گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی .زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی ؾاضی 26-25،اضزیثْكر .1387
 .33هیطیؼمَب ظازُ،م .لٌثطخَض،م .حثیة ًژاد ،م .ضًدثط،ا .1387 .آقىاضؾاظی زغییطاذ آلثسٍی تطف ٍ اتط زض زهاٍیط هاَّاضُ ای تِ هٌظَض
زفىیه اتط ٍ تطفّ.وایف هلی غئَهازیه  .87ؾاظهاى ًمكِ تطزاضی وكَض.1387.
 .34حثیة ًژاد ،م .هَهٌی،ؼ .ؾلیواًی،ن .والضؾسالی،ع .1387 .زؼییي هسل زاتغ زَظیغ احسوال قسذ ـ هسذ تاضـ (هغالؼِ هَضزی:
حَضِ آتریع ًىاضٍز) .اٍلیي وٌفطاًؽ تیى الوللی زغییطاذ ظیؿر هحیغی هٌغمِ ذعضی  .زاًكگاُ هاظًسضاى 4-3 .قْطیَض .1387
 .35حثیة ًژاد ،م .خلیلًَس.ح .فساحی ،ض .1387 .زؼییي ػَاهل هَثط تط هیعاى تاض ضؾَب هؼلك تا اؾسفازُ اظ آًالیع ضگطؾیَى زض حَضِ
ًىاضٍز ٍ ذلیح گطگاى .اٍلیي وٌفطاًؽ تیي الوللی زغییطاذ ظیؿر هحیظی هٌغمِ ذعضی .زاًكگاُ هاظًسضاى 4-3 .قْطیَض .1387
 .36حثیة ًژاد ،م .ؾلیواًی ،ن .ظتطزؾر ضؾسوی ،ح .1387 .تطآٍضز آب هَضز ًیاظ اضاضی قالیعاضی زض زقر تْكْط تا اؾسفازُ اظ
زىٌیه ّای  .GIS ٍ RSاٍلیي وٌفطاًؽ تیي الوللی زغییطاذ ظیؿر هحیغی هٌغمِ ذعضی .زاًكگاُ هاظًسضاى 4-3 .قْطیَض .1387
 .37حثیة ًژاد ،م .ؾلیواًی ،ن .ضحیوی زاالضخكسی ،ض .هَؾَی ،ؼ.ض .1387 .تطضؾی زاثیط افعایف خوؼیر تط واضتطی اضاضی(هغالؼِ
هَضزی حَظُ آتریع ٍاظضٍز) .اٍلیي وٌفطاًؽ تیي الوللی زغییطاذ ظیؿر هحیغی هٌغمِ ذعضی .زاًكگاُ هاظًسضاى 4-3 .قْطیَض
.1387
 .38حثیة ًژاد ،م .ؾلیواًی ،نّ .ازیاى،م .1387.تطضؾی ٍضؼیر چیٌِ قٌاؾی ٍ غئَهطفَلَغی حَظُ آتریع ًَضٍضز ّطاظ تا زاویس تط
فطؾایف .اٍلیي وٌفطاًؽ تیي الوللی زغییطاذ ظیؿر هحیغی هٌغمِ ذعضی .زاًكگاُ هاظًسضاى 4-3 .قْطیَض .1387
 .39حثیة ًژاد ،م.خیطًیا،ع .ؾلیواًی،ن .1387 .تطضؾی ضًٍس زغییطاذ زها زض اؾساى هاظًسضاى  .اٍلیي وٌفطاًؽ تیي الوللی زغییطاذ
ظیؿر هحیغی هٌغمِ ذعضی .زاًكگاُ هاظًسضاى 4-3 .قْطیَض .1387
 .40حثیة ًژاد ،م .ضقیسضؾسوی،م .ؾلیواًی،ن .هَؾَی ،ؼ.ض .1387 .اؾسفازُ اظ زىٌیه ّای زٍضؾٌدی(  )RS ٍGISزض تطضؾی
ضًٍس زرطیة ٍ زداٍظ تِ ػطنِ ّای مًاتغ عثیؼی زض حَظُ اوَؾیؿسن ذعضی .اٍلیي وٌفطاًؽ تیي الوللی زغییطاذ ظیؿر هحیغی
هٌغمِ ذعضی .زاًكگاُ هاظًسضاى 4-3 .قْطیَض .1387
 .41حثیة ًژاد ،م .غالهی .ٍ ،ؾلیواًی،ن .والضؾسالی،ع .1387 .خٌِْ تٌسی ذغط ضیعـ ؾٌگ تا تىاضگیطی  .GISاٍلیي وٌفطاًؽ تیي
الوللی زغییطاذ ظیؿر هحیغی هٌغمِ ذعضی .زاًكگاُ هاظًسضاى 4-3 .قْطیَض .1387
 .42حثیة ًژاد ،م .اوثطی،م .ؾلیواًی،ن .هْسٍی،مً.1387 .مف  GISٍ RSتا تطضؾی هكرهِ ّای آالیٌسُ ظیؿر هحیغی زض زؼییي
هحسٍزُ حفاظسی(هغالؼِ هَضزی :زاالب هیاًىالِ) .اٍلیي وٌفطاًؽ تیي الوللی زغییطاذ ظیؿر هحیغی هٌغمِ خظضی  .زاًكگاُ
هاظًسضاى 4-3 .قْطیَض .1387
 .43خثاضی ،ج .لٌثطخَض،م .ف حثیة ًژاد ،م .ازحی هطج،ا .1387 .قثیِ ؾاظی خطیاى آب ظیطظهیٌی تا اؾسفازُ اظ هسل ضیاضی
 MODFLOWخْر هسیطیر تْطُ تطزاضی( زقر ؾاضی ـ ًىا) .اٍلیي وٌفطاًؽ تیي الوللی زغییطاذ ظیؿر هحیغی هٌغمِ
ذعضی .زاًكگاُ هاظًسضاى 4-3 .قْطیَض .1387
ً .44یىعاز عْطاًی،ا .ؾلیواًی،ن .حثیة ًژاد ،م .هْسٍی،م .1387 .آًالیع ضًٍس زغییطاذ خطیاى ّای ّیسضٍلَغیىی زض حَضِ ّای
لؿور خٌَتی زضیای ذعض .اٍلیي وٌفطاًؽ تیي الوللی زغییطاذ ظیؿر هحیغی هٌغمِ ذعضی .زاًكگاُ هاظًسضاى 4-3 .قْطیَض


 .45اوثطی،م.ؾلیواًی،ن.هْسٍی،م حثیة ًژاد،م 1387.تطضؾی ووی ٍ ویفی آتْای ظیط ظهیٌی(هغا لؼِ هَضزی زقر اؾساى
لطؾساى).ؾَهیي وٌفطاًؽ هسیطیر هٌاتغ آب ایطاى23-25هْطهاُ 1387زاًكگاُ زثطیع.
 .46هیط یؼمَب ظازُ،م  .لٌثطخَض ،حثیة ًژاد،م .م .ضًدثط،ا .)1387( .آقىاض ؾاظی زغیطاذ آلثسٍ تطف ٍ اتط زض زهاٍیط هاَّاضُ ای تِ هٌظَض
زفىیه اتط ٍ تطفّ.وایف هلی غئَهازیه .87
 .47حثیة ًژاد،م .خاللی،م .ؾلیواًی،ن .لٌثطخَض،م  .)1387(.خیف تیٌی خطیاى ضٍز ذاًِ لطُ آغاج تا اؾسفازُ

اظ قثىِ ػهثی

ههٌَػی.اٍلیي ّوایف هلی فٌاٍضی ّای ًَیي زض وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس ضقر ،اؾفٌس .1387
 .48حثیة ًژاد،م .آظهَزُ،ع .ظاضعی ،م .ذّثٌسی .)1387( .ُ،تطضؾی ًمف آتٌساًْا تؼٌَاى ضاّىاضی تطای هماتلِ تا ذكىؿالی زض قوال
وكَض .)1387(.اٍلیي وٌفطاًؽ تحطاى آب ،اؾفٌس  1387زاًكگالِ ظاتل.
 .49حثیة ًژاد،م .زْثٌسی .ُ،لٌثطخَض،م .زازضؾی،ا .)1387(.زؼییي ظهاى ّای خیكیٌِ ٍ وویٌِ تْطُ تطزاضی هٌاتغ آتْای ظیط ظهیٌی
زقر خَیي تا اؾسفازُ اظ ّیسضٍگطاف ٍاحس ؾاالًِ .اٍلیي وٌفطاًؽ تحطاى آب ،اؾفٌس  1387زاًكگالِ ظاتل.
 .50خیطًیا،ع .زیوَضی،م .حثیة ًژاد،م .ؾلیواًی،ن .اهیسٍاض،ا .آتىاض،ع .)1388(.تطضؾی ضاتغِ ولی زغیطاذ زها ٍ تاضًسگی زض اؾساى
هاظًسضاى ٍ همایؿِ آى تا زغیطاذ اللین زض همیاؼ ًوىطُ قوالی ٍ خْاًی

 .خٌدویي ّوایف هلی ػلَم ٍ هٌْسؾی آتریعزاضی

ایطاى(هسیطیر تالی عثیؼی) 2 -3 ،اضزتْكر 1388زاًكگاُ ػلَم وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی گطگاى.
 .51ظاضػی ،م .حثیة ًژاد،م .لٌثطخَض،م .قاّسی،ن  .)1388(.عثمِ تٌسی هسل ّای ّیسضٍلَظیىی ٍ زكطیح هسل تاضـ-

ضٍاًاب

 .IHACRESخٌدویي ّوایف هلی ػلَم ٍ هٌْسؾی آتریعزاضی ایطاى (هسیطیر تالی عثیؼی) 2 -3 ،اضزتْكر 1388زاًكگاُ ػلَم
وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی گطگاى.
 .52فسح الْی،ط .ؾلیواًی،ن .والضؾسالی،ع . .حثیة ًژاد،مًَ .ض هحوسی،ف .)1388(.اضظیاتی زاثیط خازُ ؾاظی تط فطؾایف

آتىٌسی

هٌغمِ چكوِ ؾطزُ الكسط ،لطؾساى  .خٌدویي ّوایف هلی ػلَم ٍ هٌْسؾی آتریعزاضی ایطاى (هسیطیر تالی عثیؼی) 2 -3 ،اضزتْكر
1388زاًكگاُ ػلَم وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی گطگاى.
 .53اوثطی،م .ؾلیواًی،ن .هْسٍی ،م . .حثیة ًژاد،م .)1388(.آًالیع هٌغمِ ای خطیاًْای وویٌِ زض اؾساى لطؾساى  .اٍلیي ّوایف هلی
تحطاى آب زض وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی 14،آتاًواُ  1388زاًكگاُ آظاز ٍاحس قْط ضی.
 -54آتىاض،ع .حثیة ًژاد،م .وطیویٍ،لی اهلل .هیطیؼمَب ظازُ،ؼ .حؿٌی نفا،ؼ .)1388( .خساًؿیل ّای ٍ چالف ّای اؾسفازُ اظ هسلْای
شٍب تطف زض حَظُ ّای آتریع ایطاى  .چْاضهیي وٌفطاًؽ ؾطاؾطی آتریعزاضی ٍ هسیطیر هٌاتغ آب ٍ ذان  11-12.آشض هاُ 1388
زاًكگاُ قْیس تا ٌّط وطهاى.
 -55اؾحك زیوَضی،م .حثیة ًضاد،م والضؾسالی،ع .قاّسی،ن.)1388( .تطضؾی ػَاهل هَثط زض خساًؿیل ؾیل ذیعی ضٍز ذاًِ چالَؼ .
چْاضهیي وٌفطاًؽ ؾطاؾطی آتریعزاضی ٍ هسیطیر هٌاتغ آب ٍ ذان 11-12.آشض هاُ  1388زاًكگاُ قْیس تا ٌّط وطهاى.
 -56اؾحك زیوَضی،م .حثیة ًضاد،م والضؾسالی،ع .قاّسی،ن .)1388( .آًالیع حؿاؾیر

 CNتط ضٍی ّیسضٍگطاف حانل اظ ؾیل

زَؾظ هسل ( WMSهغالؼِ هَضزی  :حَظُ آتریع چالَؼ ) .چْاضهیي وٌفطاًؽ ؾطاؾطی آتریعزاضی ٍ هسیطیر هٌاتغ آب ٍ
ذان 11-12.آشض هاُ  1388زاًكگاُ قْیس تا ٌّط وطهاى.
 -57اؾحاق زیوَضی ،حثیة ًژاد،م .والضؾسالی،ع .قاّسی،ن .)1388( .اثطاذ چىسام ،احیاء خٌگل ٍ زغییط واض تطی اضاظی تط ضٍی
هَضفَلَغی ضٍز ذاًِ چالَؼّ .كسویي ؾویٌاض تیي الوللی هٌْسؾی ضٍزذاًِ زاًكگاُ قْیس چوطاى اَّاظ  6-8تْوي هاُ 1388


 -58هؼواضی ،ع .ؾلیواًی،ن .حثیة ًژاد،م.نالح آقَضی ًػاز،ا .هطازیاى ،م .)1388(.زؼییي حسٍز تؿسط ضٍزذاًِ ٍ حطین خطیاى آى
تا اؾسفازُ اظ هسل ً ٍ HEC_HMS 3.1.0طم افعاض( Arcview3.3هغالؼِ هَضزی:ضٍزذاًِ واذه گٌاتاز).چْاضهیي وٌفطاؼ
ؾطاؾطی آتریعزاضی ٍ هسیطیر هٌاتغ آب ٍ ذان وطهاى  12-11آشض هاُ .1388زاًكگاُ قْیس باٌّط وطهاى .
 - 59یَؾفًَس ،ـ .حثیة ًژاد ،م .ؼلیواًی ،ن  .فسح الْی ،ط .خیاهٌی ،ن .)1388(.هسلؿاظی حدن ضؾَب آتىٌس تط اؾاؼ ٍیػگی
ّای هَضفَهسطی(هغالؼِ هَضزی :حَظُ ؾیف آتاز الكسط لطؾساى) ًرؿسیي ّوایف ضاّىاضّای حفاظر اظ هٌاتغ عثیؼی اؾساى
لطؾساى.زاًكگاُ خیام ًَض اؾساى لطؾساى .اؾفٌس .1388
 -60اوثطی ،م .ؾلیواًی ،ن .حثیة ًژاد ،م .ضئیؿی،م .)1389( .واضتطز ؾٌدف اظ زٍض ٍ  GISزضاضظیاتی زغییطاذ واض تطی
اضاضی(هغا لؼِ هَضزی حَظُ آتریع ًَضآتاز لطؾساى) ّوایف هلی غئَهازیه .89ؾاظهاى ًمكِ تطزاضی وكَض.
 -61اوثطی ،م .ؾلیواًی ،ن .حثیة ًژاد ،م .ضئیؿی،م .)1389( .زؼییي آٍضز ؾاالًِ ٍ ذهَنیاذ فیعیَگطافی حَظُ تا اؾسفازُ اظ
ؾاهاًِ اعالػاذ خغطافیاییّ .وایف هلی غئَهازیه .89ؾاظهاى ًمكِ تطزاضی وكَض.
 -61اوثطی ،م .ؾلیواًی ،ن .حثیة ًژاد ،م .هْسٍی،م .)1389( .ؾٌدف اظ زٍض زض زض خٌِْ تٌسی ٍ اضظیاتی هیعاى فطؾایـ
آتیّ .)1389(.وایف هلی هٌاتغ عثیؼی  .زاًكگاُ ایالم 30-29 .اضزتْكر .89
 –62فسح الْی،ط .ؾلیواًی،ن .واٍیاى،ع .حثیة ًژاد ،مًَ .ضهحوسی،ن( .)1389تطضؾی ًمف ذان زض ضؾَب ظایی آتىٌس ّای
هٌغمِ چكوِ ؾطزُ الكسط ،لطؾساى .چْاضهیي ّوایف هلی فطؾایف ٍ ضؾَب  8-9اضزتْكر  89زاًكگاُ زطتیر هسضؼ.
 -63فسح الْی،ط .ؾلیواًی،ن .واٍیاى،ع .حثیة ًژاد ،مًَ .ضهحوسی،ن( .)1389تطضؾی ًمف هسیطیر تْطُ تطزاضی اظ اضاضی تط
ضؾَب ظایی آتىٌس ّا(هغالؼِ هَضزی :هٌغمِ چكوِ ؾطزُ الكسط ،لطؾساى) .چْاضهیي ّوایف هلی فطؾایف ٍ ضؾَب  8-9اضزتْكر
 89زاًكگاُ زطتیر هسضؼ .چْاضهیي ّوایف هلی فطؾایف ٍ ضؾَب اضزتْكر  89زاًكگاُ زطتیر هسضؼ.
ّ -64ازیاى ،م .حثیة ًژاد ،م .اهیسٍاض ،ا .)1389( .اضظیاتی زَظیغ ّای هرسلف آهاضی زض تط آٍضز زتی حس اوثط ؾیالب تا زٍضُ ّای
تاظگكر هرسلف زض حَظُ آتریع زدي .چْاضهیي ّوایف هلی فطؾایف ٍ ضؾَب 8-9 .اضزتْكر  89زاًكگاُ زطتیر هسضؼ.
 -65ترسیاضی ،آ .ؾلیواًی ،ن .حثیة ًژاد ،م .)1389(.تطضؾی ًمف آتٌساى ّا زض زاهیي آب وكر تطًح  .زٍهیي ّوایف تیي الولی
زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی 22-24 (.اضزتْكر .)89
ً -66ظطی ،م .حثیة ًژاد ،م .قاّسی ،ن .)1389(.تطضؾی هغالؼاذ تیالى آب ها ّاًِ زض حَظُ ّای آتریع  .زٍهیي ّوایف تیي
الولی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی 22-24 (.اضزتْكر .)89
ذیع هؼطف وؿیلیاى تا اؾسفازُ اظ هسل ّیسضٍلَغوی
 -67ظاضػی ،م .قاّسی ،ن .حثیة ًژاد ،م .)1389(.قثیِ ؾاظی ضٍاًاب حَظُ آب
 . IHACRESزٍهیي ّوایف تیي الولی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی  22-24 (.اضزتْكر .)89
 -68ظاضػی ،م .حثیة ًژاد ،م .قاّسی ،ن .لٌثطخَض ،م .)1389(.زؼییي هیعاى تاضـ هَثط زض ایداز خطیاى ضٍزذاًِ ای حَظُ آتریع
وؿیلیاى .زٍهیي ّوایف تیي الولی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی  22-24 (.اضزتْكر .)89
 -69هحوَزی ،ى .حثیة ًژاد ،م .ؾلیواًی ،نٍ .ضزیاى ،ف .)1389(.زؼییي الگَی زَظیغ ظهاًی تاضـ تِ ضٍـ  .SCSزٍهیي
ّوایف تیي الولی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی 22-24 (.اضزتْكر .)89
 -70یَؾفًَس ،ـ .حثیة ًژاد ،م .ؾلیواًی ،نًَ .ض هحوسی ،ف .)1389( .تطضؾی اضزثاط تیي ذهَنیاذ هَضفَهسطی ،حدن
آتىٌسّا(هغالؼِ هَضزی :حَظُ ؾیف آتاز الكسط ،لطؾساى) .زٍهیي ّوایف تیي الولی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن
ّای ذعضی 22-24 (.اضزتْكر .)89
ٍ -71ضزیاى ،ف .حثیة ًژاد ،م .ؾلیواًی ،ن .هحوَزی ،ى .هحوَزی ،ى )1389( .زؼییي زتی اٍج ؾیالب تِ ضٍـ ّای اؾسساللی،
قواضُ هٌحٌی ٍ فَلط .زٍهیي ّوایف تیي الولی زغییط ا للین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی 22-24 (.اضزتْكر
.)89



 -72ػؿىطیاى ،ض .حثیة ًژاد ،م .ؾلیواًی ،ن .ظیطخاًی ،م .)1389( .تطضؾی ضًٍس زغییطاذ زثریط-زؼطق تا اؾسفازُ ایؿسگاُ
ؾیٌَخسیه تاتلؿط .زٍهیي ّوایف تیي الولی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی 22-24 (.اضزتْكر .)89
 -73هطازی ،م .لٌثطخَض ،م .حثیة ًػاز ،مٍّ .اب ظازُ ،ق .)1389(.تطضؾی اثط هسماتل ؾغح آب ظیط ظهیٌی ٍ زتی ضٍز ذاًِ(هغالؼِ
هَضزی :حَظُ آتریع زدي) .زٍهیي ّوایف تیي الولی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای ذعضی 22-24 (.
اضزتْكر .)89
 -74گٌدی ،ا .لٌثط خَض ،م .حثیة ًژاد ،م .فیلِ وف،ا .)1389(.اثط احساش ؾس هرعًی تط ٍضؼیر هٌاتغ آب زقر ػغاییِ ؾثعٍاض.
اٍلیي ّوایف هلی هسیطیر هٌاتغ آب اضاضی ؾاحلی  17-18 .هْط هاُ  89زاًكگاُ ػلَم وكاٍضظی ٍهٌاتغ عثیؼی ؾاضی .
ً -75ظطی ،ع .حثیة ًژاد ،م .قاّسی ،ن .)1389( .هحاؾثِ ٍ تطضؾی تیالى آتی هاّاًِ تِ ضٍـ زَضًر ٍایر (هغالؼِ هَضزی:
حَظُ زاالض اؾساى هاظًسضاى) .اٍلیي ّوایف هلی هسیطیر هٌاتغ آب اضاضی ؾاحلی  17-18 .هْط هاُ  89زاًكگاُ ػلَم وكاٍضظی ٍهٌاتغ
عثیؼی ؾاضی.
ّ – 76ازیاى ،م .حثیة ًػاز ،م .)1390(.همایؿِ ضٍـ ّای زدطتی تط آٍضز زتی حس اوثط ؾیل زض حَظُ آتریع ٍاظ ضٍز اؾساى
هاظًسضاىّ.فسویي ّوایف هلی ػلَم ٍ هٌْسؾی آتریعزاضی ایطاى 7-8 .اضزتْكر  1390زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی زاًكگاُ نٌؼسی
انفْاى.
ّ -77ازی لَضلی ،ج .حثیة ًػاز ،م .ؾلیواًی ،ن .ذالسی زضٍیكاى ،ع .)1390( .تطضؾی ضاُ واض ّای افعایف زلر ٍ نحر هٌحٌی
ؾٌدِ ضؾَب زض ضٍز ذاًِ ّای زلَاض ٍ چن قَض اؾساى وطزؾساىّ .فسویي ّوایف هلی ػلَم ٍ هٌْسؾی آتریعزاضی ایطاى7-8 .
اضزتْكر  1390زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی زاًكگاُ نٌؼسی انفْاى.
ٍ -78ضزیاى ،ف .قاّسی ،ن .حثیة ًػاز ،م .ظاضػی ،م .)1390(.خیف تیٌی زتی ّای ها ّاًِ ٍ ؾاالًِ ضٍز ذاًِ تا اؾسفازُ اظ هسل
تاضـ-ضٍاًاب .( IHACRES (.خػّكىسُ اًطغی ٍ هحیظ ظیؿر زاًكگاُ زْطاى .خٌدویي وٌفطاًؽ هلی ضٍظ خْاًی هحیظ ظیؿر.
 17ذطزاز هاُ  1390زاًكگاُ زْطاى.
 -79اهلل تركیاى ،ج .حثیة ًػاز ضٍقي ،م .ؾلیواًی ،ن .)1390(.تطضؾی ٍخَز ضًٍس زض تاضـ ؾاالًِ اؾساى چْاض هحال ٍترسیاضی تا
اؾسفازُ اظ ضٍـ هي-وٌسال .)1390(.خٌدن خیي وٌفطاًؽ آتریعزاضی ٍ هسیطیر هٌاتغ آب ٍ ذان .اؾفٌس  1390وطهاى.
 -80نفطی ،م .حثیة ًػاز ضٍقي،م .ایلسضهی ،ع .هیطیؼمَب ظازُ ،م.ح .)1391(.تطضؾی ضاتغِ زغییط اللین تا زتی حانل اظ شٍب
تطف(هغالؼِ هَضزی حَظُ آتریع لطُ چای) .ؾَهیي ّوایف تیي النللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای
عثیؼی 27-29اضزتْكر  )91ؾاضی.
 -81ذؿطٍی ،خ .حثیة ًػاز ضٍقي ،م .ؾلیواًی،ن .تاتایی،خ .)1391( .همایؿِ ػٌانط ٍ ذهَنیاذ قویایی تا ػوك آب ظیطظهیٌی
(هغالِ هَضزی زقر زّگالى اؾساى وطزؾساى) .ؾَهیي ّوایف تیي النللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای
عثیؼی 27-29اضزتْكر 91ؾاضی.
 -82ذؿطٍی ،خ .حثیة ًػاز ضٍقي ،م .نفطی ،ع .)1391( .تطضؾی زتی هَثط ضؾَب زض ضٍز ذاًِ تاتلطٍز .ؾَهیي ّوایف تیي
الوللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای عثیؼی 27-29اضزتْكر 91ؾاضی.
 -83ذؿطٍی ،خ .نفطی ،ع .حثیة ًػاز ضٍقي ،م .خلیلیاى،ف .)1391( .تطآٍضز هیعاى فطؾایف ذان تا اؾسفازُ اظ هسل خساًؿیل
فطؾایف ٍ اؾسلیه زض حَظُ آتریع تاتل ضٍز ٍ تٌازن ؾازاذ .ؾَهیي ّوایف تیي الوللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض
اوَؾیؿسن ّای عثیؼی 27-29اضزتْكر 91ؾاضی.
ّ -84ازی،جٍّ .اتعازُ ،ق .حثیة ًػاز ،م .ذالسی ،ع .)1391(.زمَیر اضزثاط زتی آب ٍ زتی ضیَب زض فهَل ّیسضٍاللیوی ًؿثر تِ
فهَل زمَیهی ؾال  .ؾَهیي ّوایف تیي الوللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای عثیؼی  27-29اضزتْكر
91ؾاضی.



 -85وطیوی ،ؼ .قاّسی،ن .حثیة ًػاز ضٍقي ،م .اقطافی ،م .)1391(.تطضؾی زغییطاذ ویفیر هٌاتغ آب ظیط ظهیٌی( هغالؼِ
هَضزی :زقر قیطاظ ،اؾساى فاضؼ) .ؾَهیي ّوایف بیي الوللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای عثیؼی 27-29
اضزتْكر 91ؾاضی.
 -86ضیاحی ،م.ض .ضٍقاى ،ح .ؾلیواًی ،ن .حثیة ًػاز ضٍقي ،مّ .)1391(.ضآٍضز زتی ّای حس اوثط لحغِ تا اؾسفازُ اظ تْسطیي زَظیغ
آهاضی زض هحیظ ًطم افعاض ( SMADAهغالؼِ هَضزی \ٍظُ آتریع ًىاضٍز .ؾَهیي ّوایف تیي الوللی زغییط اللین ٍ گاّكٌاؾی
زضذسی زض اوَؾیؿسن ّای عثیؼی 27-29اضزتْكر 91ؾاضی.
 -87نفطی ،م .حثیة ًػاز ضٍقي،م .ایلسضهی ،ع .هیطیؼمَب ظازُ ،م.ح .)1391(.ضطٍضذ هسیطیر هٌاتغ آب زض ظیط حَظُ آتریع لطُ
چای .هدوَػِ هماالذ ّكسویر ّوایف هلی ػلَم ٍ هٌْسؾی آتریعزاضی  28ٍ27اضزتْكر  1391زاًكگاُ لطؾساى.
 -88نفطی ،م .حثیة ًػاز ضٍقي،م .ایلسضهی ،ع .هیطیؼمَب ظازُ ،م.ح .)1391(.زْیِ ًمكِ ّای ؾغح خَقیسُ اظ تطف تا اؾسفازُ اظ
زهاٍیط هاٍاضّای  MODISزض حَظُ آتریع لطُ چای .زٍهیي وٌفطاًؽ هلی تطًاهِ ضیعی ٍ هحیظ ظیؿر  27-26اضزتْكر هاُ
 1391زاًكگاُ زْطاى.
 -89ظًسی،ج .ؾلیواًی ،ن .ظًسی ،ؼ .حثیة ًػاز ضٍقي ،م .)1391(.تط آٍضز فطؾایف ٍ ضؾَب حَضِ ٍ اظ ضٍز هاظًسضاى تا اؾسفازُ
اظ هسل  .GIS ٍ MPSIACزٍهیي ّوایف تیي الوللی زْیِ ًمكِ ٍ اعالػاذ هىاًی ٍ ًَظزّویي ّوایف هلی ظئـَهازیه 91
ؾاظهاى ًمكِ تطزاضی وكَض.
 -80ظًسی ،ج .حثیة ًػاز ضٍقي ،م .زاضاتی ،ح .)1391(.تطضؾی هىاًیؿن ایداز ٍ زَؾؼِ ذٌسق ٍ ضاُ ّای وٌسطل آى (هغالؼِ
هَضزی :حَظُ آتریع قطف آتاز لطؾساى .اٍلیي ّوایف هلی تیاتاى  27-28ذطزاز  91زاًكگاُ زْطاى وطج.
 -81آلاخاًلَ ،خ .ؾلیواًی ،ن .حثیة ًػاز ضٍقي ،م .ؾالهدَض ،ن .)1391(.اضظیاتی هسل  MPSIACزض تط آٍضز هیعاى فطؾایف
ذان زض هٌاعك ذكه ٍ ًیوِ ذكه تا اؾسفازُ اظ آهاض ضؾَب (هغالؼِ هَضزی :حَظُ آتریع زْن اؾساى ظًداى) .ؾَهیي ّوایف هلی
هماتلِ تا تیاتاى ظایی ٍ زَؾؼِ خایساض زاال ّای وَیطی ایطاى  26ٍ 25.قْطیَض  91زاًكگاُ آظاز اضان.
 -81ذؿطٍی ،خ .نفطی ،ع .شتیحی،م .حثیة ًػاز ضٍقي ،م .یَؾفی ،ل .) 1391( .خٌِْ تٌسی قسذ فطؾایف ٍ زَلیس ضؾَب تط
اؾاؼ هسل  MPSIACتا اؾسفازُ اظ ( GISهغالؼِ هَضزی :حَظُ آتریع تاؽ ذازَى اؾساى یعز.
ؾَهیي ّوایف هلی هماتلِ تا تیاتاى ظایی ٍ زَؾؼِ خایساض زاال ّای وَیطی ایطاى  26ٍ 25.قْطیَض  91زاًكگاُ آظاز اضان.
 -82ذؿطٍی ،خ .نفطی،ع .حثیة ًػاز ضٍقي ،م .وطیوی،ؼ .فطَّزی ،م.ح .)1391(.واضتطز ؾاهاًِ اعالػاذ خغطافیایی( ) GISزض
هغالؼاذ هٌاتغ آب(هغالؼِ هَضزی :حَظُ آتریع تٌازن ؾازاذ اؾساى یعز .ؾَهیي ّوایف هلی هماتلِ تا تیاتاى ظایی ٍ زَؾؼِ خایساض
زاال ّای وَیطی ایطاى 26ٍ 25.قْطیَض  91زاًكگاُ آظاز اضان.
 -83ضٍقاى ،حًَ .یسی فط ،ی .ضیایی،م.ض .ؾلیواًی ،ن .حثیة ًػاز ضٍقي ،م .)1391( .هیعاى ضؾَتسّی حَظُ ًىا ضٍز زض ایسگاُ
ّیسضٍهسطی ذطٍخی حَظُ تا اؾسفازُ اظ ضٍاتظ زتی خطیاى ٍ ضؾَبً .)1391(.رؿسیي ّوایف هلی زهاًٍس وَُ  9زیط  1391زاًكگاُ
قوال.
 -84آلاخاًلَ ،خ .قْثاظی ،ع .حثیة ًػاز ،م .)1391( .اؾسفازُ اظ ؾیالبّای قْطی خْر ایداز خاضن آتریع ٍ زَؾؼِ فضای ؾثع
(هغالؼِ هَضزی :خاضن آتریع قوال قْط ظًدالي) .اٍلیي ّوایف هٌغمِای هسیطیر ؾیالب قْطی 26 ،تْوي  ،91زاًكگاُ ػلَم
وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی ؾاضی.
ّ -85ازی ،ج .حثیة ًػاز ،م ٍّ .اب ظازُ ،ق  .ذالسی زضٍیكاى ،ع  .)1392( .زكریم فهَل ّیسضٍاللیوی تطای زفىیه زازُ ّا زض
خْر افعایف واضایی هٌحٌی ؾٌدِ ضؾَب اٍلیي وٌفطاًؽ ّیسضٍلَغی هٌاعك ًیوِ ذكه 3-5 ،اضزیثْكر  ،92وطزؾساى.



ػٌاٍیي طشح ّای پژٍّشی اًجام شذُ ٍ دس دست اجشا:
سدیف

سال ششٍع ٍ پایاى

ػٌَاى طشح

1

تطضؾی ظهیيلغعقْای ذغطًان زض زاهٌِ ّای قوالی الثطظ (هدطی)

1380-1382

2

خٌِْتٌسی ذغط ؾیل زض اؾساى هاظًساضى تا اؾسفازُ اظ زىٌیه زٍضؾٌدی ٍ ّ(GISوىاض)

1381-1383

3

اضظیاتی ٍ واضایی ضٍاتظ زدطتی زرویٌی زتی اٍج ؾیالب زض حَظُ آتریع ًىاضٍز(هدطی)

1382-1383

4

قثىِ خوغ آٍضی آتْای ؾغحی خاضن خٌگلی ؾؼیسی آقسیاًیًَ ،ض(فاظ-1هدطی)

1382-1383

5

قثىِ خوغ آٍضی آتْای ؾغحی خاضن خٌگلی ؾؼیسی آقسیاًیًَ ،ض(فاظ -2هدطی)

1383-1384

6

تطآٍضز قواضُ هٌحٌی  CNزض ٍـ  SCSتطای تطضؾی اضزفاع ضٍاًاب ٍ زتی اٍج ؾیالب زض
حَظُ آتریع زدي(هدطی)

1385-1386

7

تطآٍضز زتی حساوثط ؾیالب تا اؾسفازُ اظ ضٍـ قواضُ هٌحٌی زض حَظُ آتریع ولیداًطؾساق
اؾساى هاظًسضاى (هدطی)

1386-1387

8

هغالؼاذ زفضیلی حَظُ آتریع ٍاظضٍز (ّوىاض)

1386

9

خٌاّگاُ حیاذ ٍحف زقر ًاظ ؾاضی ( ّوىاض )

1386

10

قثیِ ؾاظی خطیاى ضٍزذاًِ یا هسل اؾسَواؾسیه آضیوا زض حَظُ آتریع ّطاظ (ّوىاض)

1386

11

اضظیاتی زَظیغ ّای آهاضی زض تطآٍضز زتی حساوثط تا زٍضُ ّای تاظگكر هرسلف زض حَظُ
آتریع زدي(هدطی)

1387-1388

12

قثیِ ؾاظی خطیاى ضٍزذاًِ تا اؾسفازُ اظ الگَضیسن تیالى ضعَتر ذان  ( SMAهغالؼِ
هَضزی :حَظُ آتریع ًىاضٍز)

1389-1390



سَاتق تجشتی ٍ شغلی:
 ػضَ ّیأذ ػلوی زاًكگاُ هاظًسضاى اظ ؾال 1373.
 هسیطیر گطٍُ هطزغ ٍآ تریع زاضی زض ؾال .79-1377
 اؾساز ًوًَِ زاًكگاُ هاظًسضاى زض ؾال .1381
 خػٍّكگط ًوًَِ زاًكگاُ هاظًسضاى زض ؾال .1384
 ػضَ گطٍُ زرههی ظلعلِ ٍ لغعـ الیِ ّای ظهیي زض اؾساى هاظًسضاى اظ ؾال .1381
 ػضَ وویسِ زحهیالذ زىویلی گطٍُ هطزغ ٍآتریع زاضی اظ ؾال  1378زا وٌَى.
 ػضَ وویسِ زحهیالذ زىویلی زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی اظ ؾال  1378زا وٌَى.
 هسیطیر گطٍُ هطزغ ٍ آتریع زاضی اظ قْطیَض  1385زا قْطیَض 1387
 ػضَ وویسِ اًسكاضاذ زاًكگاُ ػلَم وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی ؾاضی
ػضَ وویسِ هٌسرة زاًكىسُ هٌاتغ عثیؼی ؾاضی اظ ذطزاز 1388
ؾطزتیطخػٍّكٌاهِ هسیطیر حَظُ آتریع اظ 1388/10/26
 ػضَ ّیاذ زحطیِ خػٍّكٌاهِ هسیطیر حَظُ آتریع اظ 1388/10/26
 ػضَ ّیاذ زحطیِ هدلِ ذكىثَم یعز اظ زاضید 89/4/23
ػضَیر ّیاذ هویعُ زاًكگاُ ػلَم وكاٍضظی ٍهٌاتغ عثیؼی ؾاضی اظ زاضید 91/4/11
ضئـیؽ وویؿیَى زرههی گطُ هٌاتغ عثیؼی اظ زاضید 91/6/26
ػضَ وویؿیَى زرههی هٌاتغ عثیؼی هكسطن زاًكگاُ ّای واقاى ٍ قْط وطزاظ زاضید 90/10/18
 هسیط گطُ آتریعزاضی اظ زاضید 91/8/3



ساٌّوایی یا هشاٍسُ پایاى ًاهِ کاسشٌاسی اسشد  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد سٍشي
هشخصات پایاًٌاهِ

سدیف

هَضَع :تطضؾی ػَاهل هؤثط زض تطٍظ ؾیالب حَضِ ًىاضٍز هاظًسضاى

1

داًشجَ :هحوس هحوسی خیطٍظ

ساٌّوا - :زوسطوطین ؾلیواًی  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس هطزؼساضی
سدیف

2

هشاٍسً :ساضز

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :زیط هاُ 1379

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :خٌِْ تٌسی ذغط ظهیي لغعـ تا اؾسفازُ اظ  GISزض حَضِ زدي
داًشجَ :افكیي قیری

ساٌّوا - :زوسطوطین ؾلیواًی  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد

هشاٍس :هٌْسؼ لطتاى ٍّاب ظازُ

هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی
داًشگاُ :هاظًسضاى

سال:آتاى هاُ 1381

سدیف

3

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :قٌاؾایی حطوسْای زَزُ ای ظهیي تا اؾسفازُ اظ ػىؿْای َّایی ٍ KFA-1000
داًشجَ :حؿیي اؾواػیلی للعم

ساٌّوا:زوسطوطین ؾلیواًی  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هشاٍس :هٌْسؼ فاعوِ تیاذ – هٌْسؼ هرساضخَض
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی
سدیف

4

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال:قْطیَض هاُ 1382

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضؾی واضایی آتٌوَز ٍاحس لحظِ ای غئَهَضفَلَغیه ٍ غئَهَضفَولیوازیه ٍ آتٌوَز ٍاحس گطی زض حَظُ آتریع
ًاٍضٍز
داًشجَ :حدر اهلل گٌح ذاًلَ
ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد  -زوسط هیط ذالك ضیا زثاض احوسی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

5

داًشگاُ :هاظًسضاى

هشاٍسً :ساضز
سال :اضزیثْكر هاُ 1381

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضؾی ػَاهل حطور زَزُ ای تا اؾسفازُ اظ زىٌیىْای زٍضؾٌدی ٍ هیساًی
داًشجٍَ :حیس غالهی
ساٌّوا - :زوسطوطین ؾلیواًی  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد هشاٍس :هٌْسؼ ػغا ا ...والضؾسالی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

داًشگاُ :هاظًسضاى



سال:آشض هاُ 1383

سدیف

6

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تْیٌِ ؾاظی ضاتغِ زتی آب ٍ زتی ضؾَب زض حَظُ هؼطف اهاهِ
داًشجَ :ػثسالؿالم خیطی
ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد  -زوسط هیط ذالك ویا زثاض احوسی
هشاٍس:زوسط وطین ؾلیواًی –زوسط هؿاػسی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

7

سال:اضزیثْكر هاُ 1382

داًشگاُ :هاظًسضاى
هشخصات پایاًٌاهِ

هَضَع :آًالیع هٌغمِ ای خطیاى ّای حسالل زض هٌاعك ذكه ٍ ًیوِ ذكه ( هغالؼِ هَضزی لؿوسی اظ ذطاؾاى)
داًشجَ :هدسثی اتطاّیوی
ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد  -زوسطهیط ذالك ضیا زثاض احوسی
هشاٍس:زوسط وطین ؾلیواًی – هٌْسؼ ٍفاذَاُ
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

8

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :ذطزاز هاُ 1382

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :خٌِْ تٌسی ذغط ؾیل تا اؾسفازُ اظ هسل ّیسضٍلیىی زحلیل ضٍزذاًِ زض هحیظ خی.آی.اؼ زض ًىاضٍز
داًشجَ :هْطزاز هحؿٌی

ساٌّوا - :زوسطوطین ؾلیواًی -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

9

هشاٍس :زوسطهیط ذالك ضیا زثاض احوسی

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال:ذطزاز هاُ 1384

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضؾی فطؾایف ٍ ضؾَب تا اؾسفازُ اظ هسل ام.خؿیان زض حَضِ ًاٍضٍز گیالى
داًشجَ :فطیسٍى هؼهَم خَض
ساٌّوا - :زوسطوطین ؾلیواًی  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

10

هشاٍس :زوسطهیط ذالك ضیا زثاض احوسی

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال:قْطیَضض هاُ 1384

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضؾی اقىال فطؾایف زض حَضِ الؾن تا اؾسفازُ اظ زازُ ّای هاَّاضُ ای
داًشجَ :ؾًَا ذطهالی
ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد  -زوسطوطین ؾلیواًی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

هشاٍس :زوسط ذَاخِ

داًشگاُ :هاظًسضاى



سال :قْطیَض هاُ 1384

سدیف

11

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضؾی هیعاى واضایی هسلْای هاؾىیٌگام ٍ آذ ویي انالح قسُ زض ضًٍس یاتی ؾیل ( هغالؼِ هَضزی ضٍزذاًِ
تاتلطٍز)
داًشجَّ :سی لاؾویِ
ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد -زوسط هحوس هْسٍی
هشاٍس :زوسط وطین ؾلیواًی -زوسط ذلیمی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

12

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال:زیط هاُ 1384

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :آًالیع ًاحیِ ای ضؾَتسّی هؼلك تا اؾسفازُ اظ هْازلِ ضگطؾیًَی زض حَظُ ّای آتریع ًىاضٍز ٍ ذلیح گطگاى
داًشجَ :ضخثؼلی فساحی

ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد

هشاٍس :زوسط حویس خلیلًَس

هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی
سدیف

13

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :ذطزاز هاُ 1384

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضؾی هٌحٌی ّای ػوك ،ؾغح ،زساٍم تاضًسگی تا اؾسفازُ اظ ضٍقْا ظهیي آهاضی هغالؼِ هَضزی حَظُ آتریع
وفِ ًوه ؾیطخاى
داًشجَ :ػلیداى آتىاض

ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی
سدیف

14

هشاٍس :زوسط وطین ؾلیواًی – هٌْسؼ تٌی اؾسی
داًشگاُ :هاظًسضاى

سال:ذطزاز هاُ 1383

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضؾی واضایی ضٍقْای زدطتی  EPM ٍ MPSIACزض تطآٍضز فطؾایف ٍ ضؾَب( هغالؼِ هَضزی ضلغ
قطلی حَظُ آتریع ّطاظ)
داًشجَ :ػثسالمازض هام ؾلیوی
ساٌّوا - :زوسط وطین ؾلیواًی  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد هشاٍس :هٌْسؼ ؾیس ضهضاى هَؾَی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

15

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :ذطزاز هاُ 1385

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :هغالؼِ ٍ تطآٍضز قاذم فطؾایٌسگی تاضاى ( )Rزض هاظًسضاى
داًشجَ :زاٍٍز لطتاى خَض
ساٌّوا :زوسط وطین ؾلیواًی -زوسطهیط ذالك ضیا زثاض احوسی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

داًشگاُ :هاظًسضاى



هشاٍس :دکتش هحوَد حثیة ًژاد
سال :ذطزاز هاُ 1383

سدیف

16

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :همایؿِ ٍ ٍاؾٌدی ضٍقْای زدطتی  MPSIAC ٍ EPMزض تطآٍضز فطؾایف ٍ ضؾَتسّی تركی اظ حَظُ
آتریع ظًداًطٍز
داًشجَ :ذلیل آلاجاًلَ

هشاٍس :دکتش هحوَد حثیة ًژاد

ساٌّوا :زوسط وطین ؾلیواًی -زوسطهیط ذالك ضیا زثاض احوسی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی
سدیف

17

سال:ذطزاز هاُ 1384

داًشگاُ :هاظًسضاى
هشخصات پایاًٌاهِ

هَضَع :تطضؾی اثطاذ تْطُ تطزاضی اظ اضاضی تط ضٍی حانلریعی ذان
داًشجَ :هْسی ًؼوسی
ساٌّوا :زوسط هیطذالق هیطًیا

هشاٍس :دکتش هحوَد حثیة ًژاد

هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس هطزؼساضی
سدیف

18

سال :ذطزاز هاُ 1380

داًشگاُ :هاظًسضاى
هشخصات پایاًٌاهِ

هَضَع :تطضؾی واضایی هسلْای زدطتی  ٍ EPMفطًیِ زضتطآٍضز فطؾایف ٍ ضؾَب هغالؼِ هَضزی حَظُ آتریع ظاضم
ضٍز
داًشجَ :تطاذ هحوس ذالمی

هشاٍس :دکتش هحوَد حثیة ًژاد

ساٌّوا :زوسط وطین ؾلیواًی -زوسطهیط ذالك ضیا زثاض احوسی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی
سدیف

19

داًشگاُ :هاظًسضاى
هشخصات پایاًٌاهِ

هَضَع :قثیِ ؾاضی ّیسضٍگطاف ؾیل تِ ضٍـ زَظیؼی (هغالؼِ هَضزی :حَظُ هؼطف وؿیلیاى)
داًشجَ :هْسی زیوَضی
ساٌّنا  - :زوسط هحوسضضا لٌثطخَض  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی داًشگاُ :هاظًسضاى

سدیف

20

سال :آتاى هاُ 1384

هشاٍسً :ساضز
سال:زیط هاُ 1385

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضؾی همایؿِ ای ظها ًْای هرسلف ّیسضٍگطاف تطاؾاؼ ضٍقْای زدطتی ٍزدعیِ آتٌوَز ؾیل(هغالؼِ
هَضزی:حَظُ ّای ًىاضٍز ،ؾس وطج ٍ هؼطف وؿیلیاى)
داًشجَ :هطین شٍالفماضی
ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد -زوسط هحوس هْسٍی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

داًشگاُ :هاظًسضاى



هشاٍس :زوسط هحوسضضا لٌثطخَض
سال:زیط هاُ1385

سدیف

21

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :خیف تیٌی خطیاى ضٍزذاًِ تا اؾسفازُ اظ قثىِ ػهثی ههٌَػی ( هغالؼِ هَضزی :حَظُ تاضاًسٍظچای)
داًشجَ :ؾویِ واظوی ویا

ساٌّوا - :زوسط وطین ؾلیواًی -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس

داًشگاُ :هاظًسضاى

سدیف

22

هشاٍسً :ساضز
سال :زیض هاُ 1385

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :اضائِ ضٍـ زض اضظیاتی ػولیاذ اخطایی آتریعزاضی زض حَظُ ّای فالس ایؿسگاُ ّیسضٍهسطی(هغالؼِ هَضزی :حَظُ
للؼِ حؿي ذاى قیطٍاى)
داًشجَ :هیثن ػوطاًی

ساٌّوا - :زوسط وطین ؾلیواًی  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی
سدیف

23

هشاٍس :هٌْسؼ هؼواضیاى

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال:قْطیَض هاُ 1385

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :زؼییي هٌاعك هٌاؾة خْر زغصیِ ههٌَػی آتْای ظیطظهیٌی تا اؾسفازُ اظ زازُ ّای ؾسدف اظ زٍض ٍ ؾیؿسن
اعالػاذ خغطافیایی زض زقر زْطاى – وطج
داًشجَ :قیَا اتطاّیوی
ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد  -زوسط هحوس هْسٍی
هقطغ ٍ سشتِ :ناضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

24

هشاٍس :زوسط وطین ؾلیواًی

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال:قْطیَض هاُ1385

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :اثطاذ تطزاقر هَاز تؿسط تط ضفساض ّیسضٍلیىی ضٍزذاًِ ّا ( هغالؼِ هَضزی :ضٍزذاًِ ظاضم ضٍز)
داًشجَ :آضهاى حویسی

ساٌّوا - :زوسط وطین ؾلیواًی -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی
سدیف

25

هشاٍس :زوسط هیط ذالك ضیازثاض احوسی

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال:زیض هاُ 1386

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :خٌِْ تٌسی ذغط حطور زَزُ ای (ضیعـ ؾٌگ) زض عَل خازُ ّای وَّؿساًی تا اؾسفازُ اظ اضائِ هسل
هٌغمِ ای ( هغالؼِ هَضزی :وطزؾساى گطزًِ نلَاذ آتاز)
داًشجَ :ػغا ا ...قیطظازی

ساٌّوا - :زوسط وطین ؾلیواًی  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

هشاٍس :هٌْسؼ ؾیس ضهضاى هَؾَی

داًشگاُ :هاظًسضاى



سال:زیط هاُ1386

سدیف

26

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضؾی زغییطاذ واضتطی اضاضی تط هیعاى فطؾایف ٍ ضؾَب تا اؾسفازُ اظ زىٌیه ّای  (GIS & RSهغالؼِ
هَضزی :ظیط حَظُ غطیة هحلِ ًىاضٍز)
داًشجَ :اوطم ذسیَض

ساٌّوا - :زوسط وطین ؾلیواًی -دکتش هحوَد حثیة ًژاد

هشاٍس :زوسط ػغاهلل والضؾسالی

هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی
داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :هْطهاُ1386

سدیف

27

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضؾی ٍ اضظیاتی خطیاى ظیؿر هحیغی تا اؾسفازُ اظ ضٍـ ّای ّیسضٍلَغیىی (هغالؼِ هَضزی :زاالب قاُ گاى)
داًشجَ :ؾویِ شٍالفماضی
هشاٍس :دکتش هحوَد حثیة ًژاد -زوسط هْطاى افروی

ساٌّوا :زوسط هحوسضضا لٌثطخَض
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی
سدیف

28

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال:آتاى هاُ1386

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :هغالؼِ ؾیؿسن ّای اؾسفازُ تْیٌِ اظ ّطظآب ٍ عطاحی ؾیؿسوی تسیي هٌظَض زض حَظُ ّای آتریع هكطف تِ
خٌَب قْط هكْس
داًشجَ :ػلیطضا هؼواضی
ساٌّوا :زوسط وطین ؾلیواًی

دکتش هحوَد حثیة ًژاد هشاٍس :زوسط ضیازثاض احوسی

هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی
سدیف

29

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال:آتاى هاُ1386

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع:قثیِ ؾاظی خطیاى ضٍزذاًِ تا اؾسفازُ اظ قثىِ ػهثی ههٌَػی" هغالؼِ هَضزی  :حَظُ هؼطف وؿیلیاى"
داًشجَ :ؾیسُ ظّطا زضتاضی

ساٌّوا - :زوسط وطین ؾلیواًی -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی
سدیف

30

هشاٍس :زوسط ضیازثاض احوسی

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال:آشض هاُ1386

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع:هسل ؾاظی آتْای ظیطظهیٌی تا اؾسفازُ اظ هسل ضیاضی  MODFLOWزض حَظُ زقر ًاظی ؾاضی
داًشجَ :خطیؿا خثاضی

ساٌّوا –:زوسط هحوسضضا لٌثطخَض  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

هشاٍس - :زوسط احوس فساحی هطج

داًشگاُ :هاظًسضاى



سال:زی هاُ1386

سدیف

31

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع:قثیِ ؾاظی خطیاى ضٍزذاًِ تط اؾاؼ هسل ّیسضٍلَغیىی ضٍاًاب حا نل اظ شٍب تطف  SRMزض حَظُ آتریع
ؾس وطج
داًشجَ :هیطحؿي هیطیؼمَب ظازُ

ساٌّوا :زوسط هحوسضضا لٌثطخَض  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی
سدیف

32

هشاٍس :هٌْسؼ اتَالفضل ضًدثط
سال:زی هاُ1386

داًشگاُ :هاظًسضاى
هشخصات پایاًٌاهِ

هَضَع:آهایف ؾطظهیي تِ هٌظَض زؼییي واضتطی ّای هٌاؾة ٍ وٌسطل فطؾایف (هغالؼِ هَضزی :حَظُ آتریع لَهیط
اؾساى گیالى)
داًشجَ :ازضیؽ زمَای ؾلیوی

ساٌّوا –:زوسط وطین ؾلیواًی  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی
سدیف

33

هشاٍس - :زوسط وطین ثاتر ضفساض
سال:زی هاُ1386

داًشگاُ :هاظًسضاى
هشخصات پایاًٌاهِ

هَضَع:تطضؾی الگَی ضًٍس زَظیغ ظهاًی ٍ هىاًی ذكىؿالی تِ ضٍـ  ٍ SPIضٍـ ّای ظهیي آهاض
داًشجَ :هحوَز ػضسی
ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد – زوسط وطین ؾلیواًی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

34

هشاٍس :زوسط خوكیس لطتاًی

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال:تْوي هاُ1386

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضؾی زاثیط زغییطاذ واضتطی اضاو تط هیعاى فطؾایف ٍ ضؾَب تا اؾسفازُ اظ زىٌیه ّای GIS ٍ RS
(هغالؼِ هَضزی :حَظُ ظاضم ضٍز زدي)
داًشجَ :هًَا زٍاًلَ

ساٌّوا –:زوسط وطین ؾلیواًی  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقياؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

35

داًشگاُ :هاظًسضاى

هشاٍس :زوسط ػغالِ والضؾسالی
سال:قْطیَض هاُ1387

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :زؼییي هسل زاتغ زَظیغ احسوال قسذ ـ هسذ تاضـ (هغالؼِ هَضزی :حَضِ آتریع ًىاضٍز)
داًشجَ :ؾٌثل هَهٌی
ساٌّوا :زوسط وطین ؾلیواًی

دکتش هحوَد حثیة ًژاد هشاٍس :زوسط ػغالِ والضؾسالی

هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

داًشگاُ :هاظًسضاى



سال :قْطیَض هاُ1387

سدیف

36

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضؾی زغییطاذ واضتطی اضاضی تط ٍضؼیر هٌاتغ آب ظیطظهیي تا اؾسفازُ اظ زىٌیه ّای ( GIS ٍ RSهغالؼِ
هَضزی :زقر تْكْطتٌسض گع).
داًشجَ :حؿٌؼلی ظتطزؾر ضؾسوی
ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد – زوسط وطین ؾلیواًی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

37

هشاٍضً :ساضز

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :قْطیَض هاُ1387

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع . :تطضؾی ػَاهل هَثط زض حطور ّای زَزُ ای تا زاویس تط ًماط اضزفاػی (هغالؼِ هَضزی حَظُ آتریع ٍاظضٍز)
داًشجَ :ظضاػلی ضحیوی زاالض خكسی
ساٌّوا :زوسط وطین ؾلیواًی  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد هشاٍس :هٌْسؼ ؾیس ضهضاى هَؾَی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

38

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :قْطیَض هاُ1387

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضؾی زاثیط زغییطاذ واضتطی اضاضی تط هیعاى فطؾایف ٍ ضؾَب تا اؾسفازُ اظ زىٌیه ّای GIS ٍ RS
(هغالؼِ هَضزی :حَظُ ؾؼیسآتاز ؾاضی).
داًشجَ :ؾیس هحوس ضضا گطاهیاى
ساٌّوا –:زوسط وطین ؾلیواًی  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد هشاٍس :هٌْسؼ ؾیس ضهضاى هَؾَی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

39

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :قْطیَض هاُ1387

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضؾی زاثیط زغییطاذ واضتطی اضاضی تط ؾغح هٌاتغ عثیؼی تا اؾسفازُ اظ زىٌیه ّای GIS ٍ RS
داًشجَ :هحوس ضقیس ضؾسوی

ساٌّوا :زوسط وطین ؾلیواًی  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد

هشاٍس :هٌْسؼ ؾیس ضهضاى هَؾَی

هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی داًشگاُ :هاظًسضاى

سدیف

40

سال :شْشیَس 1387

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :زؼییي هیعام زَلیس ضؾَب آتىٌسّا ٍ ػَاهل هَثط تط آى زض هٌغمِ چكوِ ؾطزُ الكسط لطؾساى
داًشجَ :عاّط فسح اللْی
ساٌّوا –:زوسط وطین ؾلیواًی – زوسط ػغااهلل والضؾسالی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

هشاٍس :دکتش هحوَد حثیة ًژاد

داًشگاُ :هاظًسضاى



سال :هْطهاُ 1387

سدیف

41

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع . :تطضؾی اثط زغییط اللین تط تاضـ-ضٍاًاب ؾغحی زض اؾساى هاظًسضاى
داًشجَ :ػثسالِ خیطًیا
ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد – زوسط وطین ؾلیواًی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

42

هشاٍسً :ساضز

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :قْطیَض هاُ1387

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :هغالؼِ اثط زغیطاذ ظهاًی ٍ هىاًی تاضـ تط هیعاى فطؾایٌسگی تاضاى(هغا لؼِ هَضزی:حَظُ آتریع گطگاًطٍز زض
اؾساى گلؿساى).
داًشجَ :یحیی فسح الِ ًػاز زاهغاًی

ساٌّوا :دکتش ػطا الِ کالسستاقی -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

43

داًشگاُ :هاظًسضاى

هشاٍس :زوسط وطین ؾلیواًی
سال :هْط هاُ1387

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَعً :مف هسیطیر هٌاتغ آب زض حَظُ آتریع ّطاظ
داًشجَ :غالهحسي ًدفی
ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد – زوسط وطین ؾلیواًی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

44

هشاٍس :زوسط هیط ذالك احوسی

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :اؾفٌس هاُ1387

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع. :همایؿِ ضٍـ ّای هرسلف قثِ ؾاظی تاضـ-ضٍاًاب تا اؾسفازُ اظ هسل ( HEC-HMSهغا لؼِ هَضزی حَظُ
ؾس لسیاى)
داًشجَ :ؾواًِ ًهیطی

ساٌّوا :زوسط وطین ؾلیواًی  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

45

هشاٍس :زوسط قْطام ذلیمی ؾیگاضٍزی

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :اضزتْكر هاُ 1388

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :قثیِ ؾاظی خطیاى ضٍز ذاًِ تا اؾسفازُ اظ قثىِ ػهثی ههٌَػی (هغا لؼِ هَضزی حَظُ لطُ آغاج اؾساى فاضؼ)
داًشجَ :هْسی خاللی
ساٌّوا :زوسط وطین ؾلیواًی -دکتش هحوَد حثیة ًژاد هشاٍس :زوسط هحوسضضا لٌثطخَض
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

داًشگاُ :هاظًسضاى



سال :ذطزاز هاُ1388

سدیف

46

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضؾی همایؿِ ای ّیسضٍ گطاف ّای ٍاحس ههٌَػی اقٌازیط،والضن ٍ همایؿِ تا همازیط زدطتی زض حَظُ حیسض
آتاز تیؿسَى وطهاًكاُ
ال غالهی
داًشجَ :ضحور ُ

ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد

هشاٍس :زوسط هحوسضضا لٌثطخَض

هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

47

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :قْطیَض هاُ1388

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :قثیِ ؾاظی ضٍاًاب تا اؾسفازُ اظ هسل ّیس ضٍلَغیىی ( IHACRESهغا لؼِ هَضزی حَظُ آتریع وؿیلیاى)
داًشجَ :هْسی ظاضػی

ساٌّوا :زوسط هحوسضضا لٌثطخَض -دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سدیف

48

هشاٍس :زوسط واوا قاّسی

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :قْطیَض هاُ1388

هشخصات پایاًٌاهِ
هَضَع :تطضی ضًٍس زغییطاذ ووی ٍ ویفی هٌاتغ آتْای ظیطظهیٌی(هغا لؼِ هَضزی زقر خَیي ؾثعٍاض)
داًشجَّ :ازی ضٌّوا
ساٌّوا :زوسط هحوسضضا لٌثطخَض --دکتش هحوَد حثیة ًژاد هشاٍس :هٌْسؼ اتَلماؾن زازضؾی ؾثعٍاضی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :هْط هاُ 1388

ضزیف
49

هَضَع :آًالیع هٌغمِ ای خطیاى ّای وویٌِ تا زساٍهْای هرسلف زض اؾساى لطؾساى
داًشجَ :هؿلن اوثطی

هشاٍس :دکتش هحوَد حثیة ًژاد

ساٌّوا :زوسط وطین ؾلیواًی -زوسط هحوس هْسٍی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :تْوي هاُ 1388

سدیف
50

هَضَع :تطضؾی ػَاهل هَثط زض خساًؿیل ؾیل ذیعی(هغالؼِ هَضزی حَظُ ٓتریع چالَؼ)
داًشجَ :هحوس ػلی اؾحاق ًیوَضی
ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد – زوسط ػغاالِ واٍیاى هشاٍس :زوسط وا وا قاّسی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

داًشگاُ :هاظًسضاى



ّكر هاُ 1389
سال :اضزب

51

هَضَع :تطضؾی قاذم ّای ووی آتٌساى ّای اؾساى هاظًسضاى تا اؾسفازُ اظ زىٌیه GIS
داًشجَ :آرش بختيار ی
سا ٌّوا :زوسط وطین ؾلیواًی  --دکتش هحوَد حثیة ًژاد هشاٍس :زوسط لط تاى ٍ ّاب ظازُ
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سال :ذطزاز هاُ 1389

داًشگاُ :هاظًسضاى

سدیف
52

هَضَع :زؼییي ػَاهل هَثط زض گؿسطـ آتىٌس ّا (هغا لؼِ هَضزی حَظُ ؾیف آتاز الكسط لطؾساى)
داًشجَ :قا هحوس یَؾف ًٍس
ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد هشاٍس :زوسط وطین ؾلیواًی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

سال1389/4/2:

داًشگاُ :هاظًسضاى

سدیف
53

هَضَع :زؼییي هسل تیالى آب هاّاًِ زض حَضِ آتریع زاالض اؾساى هاظًسضاى
داًشجَ :هحوس ػاضف ًظطی

ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد  +واوا قاّسی
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال1389/9 :

سدیف
54

هَضَع :قثیِ ؾاظی ًَؾاًاذ ؾغح آب ظیطظهیٌی تا اؾسفازُ اظ هسل ضگطؾیَى چٌس هسغیطُ (هغالؼِ هَضزی :زقر
ؾاضی – ًىا)
داًشجَ :هؼهَهِ هطازی فطح آتازی
ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد – زوسط هحوس ضضا لٌثط خَض هشاٍس :زوسط لطتاى ٍّاتعازُ
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

داًشگاُ :ؾاضی

سال1389/7/27 :

سدیف
55

هَضَع :تطضؾی زغییطاذ ظهاًی -هىاًی خاضاهسطّای ویفیر آب تا اؾسفازُ اظ ضٍقْای آهاضی (هغالؼِ هَضزی :ضٍزذاًِ
ًىاضٍز ،اؾساى هاظًسضاى)
داًشجَ :ؾؼیس فطیازی
هشاٍس :زوسط ؾلیواًی – زوسط قاّسی

ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

داًشگاُ :ؾاضی


سال1390.4.5 :

سدیف
56

هَضَع :تطضؾی زاًثیطزغییط واض تطی اضاضی تط زتی ضٍزذاًِ تااؾسفازُ اظ هسل ( HEC-HMSهغالؼِ هَضزی حَضِ
آتریع اؾساى آشضتایداى غطتی)
داًشجَ:

یًَؽ ًَیسی فط

ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

زوسط لطتاى ٍّاب ظاُ هشاٍس:
داًشگاُ :ؾاضی

زوسط ػثمطی

سال1390/9/22 :

سدیف
57

هَضَع :اٍلَیر تٌسی ًَاحی وٌسطل ذان تا اؾسفازُ اظ ( RS&GISهغالؼِ هَضزی حَضِ آتریع ٍاظضٍز)
داًشجَ:

جالل صًذی

ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

دکتش کشین سلیواًی

داًشگاُ :ؾاضی

هشاٍس- :

سال90/10/11 :

سدیف
58

هَضَع :اًسراب هىاى ّای هٌاؾة احساش ؾسّای ذاوی وَزاُ
داًشجَ:

ًظام الذیي هحوَدی

ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

هشاٍس:
داًشگاُ :ؾاضی

دکتش کاٍیاى -هٌْذس هطلَتی
سال90/10/27 :

سدیف
59

هَضَع :قثِ ؾاظی تا اؾسفازُ اظ هسل تاضـ ضٍاًاب  IHACRESزض زؼسازی اظ حَضِ ای آتریع ایطاى
داًشجَ:

فشٍؽ ٍسدیاى

ساٌّوا :دکتش شاّذی –

دکتش هحوَد حثیة ًژاد

هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

هشاٍس :هٌْذس صاسػی

داًشگاُ :ؾاضی

سال90/11/9 :

سدیف
60

هَضَع :تطضؾی واضآیی ضٍـ ّای افعایف زلر ٍ نحر هؼازلِ ؾٌدِ ضؾَب زض تركی اظ حَضِ آتریع ؾفیسضٍز
(اؾساى هاظًسضاى)
داًشجَ:

جثاس ّادی قَسقی

ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

زوسط لطتاى ٍّاب ظازُ هشاٍس:
داًشگاُ :ؾاضی


سال1391/2/5 :

هٌْذس خالذ دسٍیشاى

سدیف
61

هَضَع :تطضؾی ضًٍس ویفیر هٌاتغ آب ظیطظهیٌی (هغالؼِ هَضزی زقر قیطاظ ،اؾساى فاضؼ
داًشجَ:

سؼیذ کشیوی

ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

دکتش شاّذی هشاٍس:
داًشگاُ :ؾاضی

هحوذ سضا اششاقی

سال/13916/13 :

سدیف
62

هَضَع :تطآٍضز آؾیة خصیطی آب ّای ظیطظهیٌی تا اؾسفازُ اظ ضٍـ زضاؾسیه تط خایِ  GISهٌغمِ هغالؼِ زقر
زّگالى -اؾساى وطزؾساى
داًشجَ:

خِ تات خسشٍی

ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

هشاٍس:
داًشگاُ :ؾاضی

دکتش سلیواًی – هٌْذس خالذ تاتایی

سال:

91/6/29

سدیف
63

هَضَع:

تِ کاسگیشی هذل  SRMدس شثیِ ساصی سٍاًاب ًاشی اص رٍب تشف (حَضِ آتخیض قشُ چای)

داًشجَ:

هْتاب صفشی شاد

ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :واضقٌاؾی اضقس آتریعزاضی

هشاٍس:
داًشگاُ :ؾاضی



هٌْذس ایلذساهی – هٌْذس هیشیؼقَب صادُ
سال91/7/8 :

ساٌّوایی یا هشاٍسُ پایاى ًاهِ دکتشی  -دکتش هحوَد حثیة ًژاد سٍشي
هشخصات پایاى ًاهِ

سدیف

هَضَع :تطضؾی اثط زغییط اللین تط زغییطاذ هىاًی زغصیِ ؾفطُ ّای آب ظیطظهیٌی -هغالؼِ هَضزی زقر وطهاى.

1

داًشجَ :ػلی خاى آتىاض

ساٌّوا :دکتش هحوَد حثیة ًژاد
هقطغ ٍ سشتِ :زوسطی آتریعزاضی

سدیف

2

هشاٍس :زوسطوطین ؾلیواًی – زوسط ّطهعز ًمَی
داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :آشض هاُ 1392

هشخصات پایاى ًاهِ
هَضَع :آًالیع خیف تیٌی ؾیالب قْطی تاتلؿط تا اؾسفازُ اظ هسل ؾاظی ٍلایغ ضگثاضی
داًشجٍَ :لی اهلل وطیوی
ساٌّوا :زوسطوطین ؾلیواًی هشاٍس :دکتش هحوَد حثیة ًژاد -زوسط واوا قاّسی
هقطغ ٍ سشتِ :زوسطی آتریعزاضی

داًشگاُ :هاظًسضاى

سال :آشض هاُ 1392

آذطیي زاضید تِ ضٍظ قسُ تیَگطافی اؾفٌس هاُ  ٍ1392زض  30نفحِ هی تاقس.
آزضؼ  :ؾاضی ویلَهسط  9خازُ زضیا زاًكگاُ ػلَم وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی خؿسی  578گطٍُ آتریعزاضی
زلفي09111522102 :



