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 :(شامل رشته و گرایش تخصصی، محل و مدت تحصیل در هر مقطع ) تحصیالت ( 2

 .رستان امام خمینی ، شهرستان آمل ، مازندرانیعلوم تجربی ، دب:  دیپلم

. 3130تا  3131سال از  4زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، :  لیسانس  

  .3131تا  3139سال از 1بهشتی، هیدروژئو لوژی، دانشگاه شهید : فوق لیسانس 

در حوزه  BROOK90و   SAC-SMAرواناب و مولفه های بیالن آب با استفاده از مدلهای  -شبیه سازی فرآیند بارش:  پایان نامهموضوع 

 ،  3131دانشگاه شهید بهشتی ، تهران،،  گرمابدشتآبریز 

.  3150 تا 3115سال از 4 ، هیدروژئولوژی، دانشگاه میسور، هندوستان: دکتری  

: پایان نامهموضوع   

Simulation of the seawater intrusion in coastal aquifers of Mazandaran Province, North Iran 

 

( لیت های حرفه ای تا زمان حاضر اشامل سوابق، تجربیات و فع) فعالیتهای حرفه ای ( 3  

آب منطقه ای مازندران، ،3135تا  3131کارشناس نظارت بر منابع آب از سال  -  

آب منطقه ای مازندران، ، 3110تا  3135کارشناس مطالعات آبهای زیرزمینی از سال  -  

، آب منطقه ای مازندران،3113تا  3110مدیر دفتر مطالعات آبهای زیرزمینی از  -  

، آب منطقه ای مازندران،3111تا  3113از رئیس گروه تلفیق و بیالن منابع آب  -  

،، آب منطقه ای مازندران3111س طرحهای توسعه منابع آب کارشنا -  

،، آب منطقه ای مازندران3151تا بهمن  3150 اردیبهشت  مدیر طرح مطالعات جامع آب و خاک البرز و مطالعات سد کسیلیان، از -  

. 3151عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین،  دانشگاه دامغان از بهمن   -  

  

 مدت کوتاه تخصصی شرکت در  دوره(4

 ،کشور دور راه از سنجش سازمان ، دور راه از سنجش آموزش -

 ،کشور برداری نقشه سازمان ، دور راه از سنجش آموزش -

 ،کشور برداری نقشه سازمان ،مقدماتی GIS آموزش -

 ،کشور برداری نقشه سازمان، هپیشرفت GIS آموزش -

 ،(عباسپور شهید)برق  و آب صنعت دانشگاه  ،GIS از استفاده با آبریز های حوضه فیزیوگرافی های داده تحلیل -

 ،(عباسپور شهید) برق و آب صنعت دانشگاه ، ساعت 055حدود در  زیرزمینی آبهای تخصصی  مختلف دوره -

- Integrated Water Resource Management (IWRM), 35 days, JICA, Japan, 2006. 

-  Orientation program on SPSS and Research Methodology at the Department studies in social works, 

80 hours, August 2011, University of Mysore, Mysore, India. 



 شرکت در سمینار
 -The Role of Cooperatives in Balanced Development: Experience of India and Iran, Mysore, India, 

international seminar, 2010. 

- Recent advance in mineral science and their applications, National seminar, Mysore, India, 2011 

- Current trends of research in Precambrian geology and vision 2020, National seminar, Mysore, India, 

2013. 

 

 کارگاه آموزشی شرکت در
 International workshop of Research Methodology in GIS and Remote sensing, 60 hours, August 2011, 

University of Mysore, Mysore, India.  

 

 (شامل سوابق، تجربیات و فعالیتهای نظیر تدریس تا زمان حاضر ) فعالیتهای دانشگاهی ( 0

به مدت دو ترم در دانشگاه پیام نور ساری،( واحد 0)زمین شناسیتدریس زبان تخصصی  -  

ترم در دانشگاه پیام نور ساری، دوازدهبه مدت ( سه واحد)تدریس آب زیرزمینی  -  

به مدت یک ترم در دانشگاه پیام نور ساری،( واحد 4)تدریس عملیات صحرایی  -  

به مدت یک ترم در مرکز آموزش صنعت آب و برق مازندران ، ( واحد  0)تدریس زمین شناسی  -  

به مدت یک ترم در مرکز آموزش صنعت آب و برق مازندران ،( واحد  0)تدریس تجهیز و بهره برداری از چاه -  

ندران ،به مدت یک ترم در مرکز آموزش صنعت آب و برق ماز( واحد  0)تدریس هیدرولیک چاه  -  

به مدت یک ترم در مرکز آموزش صنعت آب و برق مازندران ،( واحد  0) مدل آب های زیرزمینیتدریس  -  

 به مدت یک ترم در مرکز آموزش صنعت آب و برق مازندران ،(  ساعت 32) GISآموزش تدریس  -

 به مدت یک ترم در مرکز آموزش صنعت آب و برق مازندران ،(  ساعت32)GIS آموزش نرم افزارتدریس  -

 ساعت در شرکت مهندسین مشاور  32به مدت  GISتدریس  -

 ساعت در شرکت مهندسین مشاور 92به مدت  GISتدریس  -

 .دامغان، دامغاندانشگاه  ،تدریس آب زیرزمینی -

 .دامغان، دامغاندانشگاه ، هیدرولوژیمبانی تدریس  -

 .دامغان، دامغاندانشگاه هیدرولوژی کاربردی،  تدریس -

 .دامغان، دامغاندانشگاه ،  منابع آب ایرانتدریس  -

 .دامغان، دامغاندانشگاه ، مدیریت منابع آب ایرانتدریس  -

 .دامغان، دامغاندانشگاه ی، یکهیدرولوژ فرآیندهای تدریس  -

 .دامغان، دامغاندانشگاه ، ی مهندسیژهیدرولوتدریس  -

 .دامغان، دامغاندانشگاه آمار و احتماالت، تدریس  -

 

 :آقایان پایان نامه کارشناسی ارشد استاد مشاور -

  3110 ، دانشگاه شهید بهشتی،"بررسی ویژگیهای کمی و کیفی آبخوان دشت ساری  "تحت عنوان عبدالرضا کابلی . 

  3114دانشگاه مازندران ،  ،"استفاده از روشهای آماری بهینه سازی شبکه پایش آبهای زیرزمینی با "نیما افشین تحت عنوان . 

  دانشگاه  "رواناب و مولفه های بیالن آب درحوزه کورکورسر –تحت عنوان شبیه سازی فرایند بارش "امین رضا احمد نژاد ،

 . 3114مازندران ، 



 دامغان، دانشگاه  "اگاهه معشوره با تأکید بر آببندی پی و تکیه تنگ ی زمینشناسی مهندسی ساختگاه سد مطالعه " یپیام فتح  ،

3159 . 

 

سوابق تحقیقاتی و پژوهشی ( 0  

،3152،جویبار با استفاده از روشهای آماری،کارفرما آب منطقه ای مازندران  –شهربهینه سازی شبکه پایش آبهای زیرزمینی دشت قائم  -  

  ،3119ژاپن، ،روشهای کنترل پیشروی آب شور در آبخوانهای ساحلی مازندران ارائه شده در مرکز بین المللی جایکا -

در حوزه آبریز کسیلیان ،  BROOK90و   SAC-SMAبا استفاده از مدلهای رواناب و مولفه های بیالن آب  -شبیه سازی فرآیند بارش -

 ، 3110،کشور کارفرما سازمان مدیریت منابع آب

دکتر : مشاور کشور،  ، کارفرما سازمان حفاظت محیط زیست(استان مازندران) مطالعات مکانیابی دفع پسماندهای ویژه همکار در طرح  -

،3119،(پلی تکنیک تهران)دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ، اردشیر... عبدا  

کارفرما سازمان حفاظت  ،پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی آبخوانهای دشت آمل و بابل مطالعات شناخت منابع آالینده، همکار در طرح  -

 .3113،(پلی تکنیک تهران)دانشگاه صنعتی امیرکبیر  کاظم فخاریان، دکتر : مشاور کشور،  محیط زیست

- IAEA Technical Cooperation Project (IRA/7/002) Geochemical And Isotopic Assessment Of Sea Water Intrusion Into 

The Coastal Aquifer Of Neka, Mazandaran Province, Iran, 2016.  (همکار طرح)  
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