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 بسمه تعالی

 

 ياطالعات شخص

 يالديم 1981/ 9 /11، یشمس 20/6/1360 :خ تولديتار، اميدوار: ينام خانوادگ، ابراهيم :نام

 تحصيالت:

 برداري از مناطق بيابانی، دانشگاه یزداحيا و بهره ،مهندسی منابع طبيعی کارشناسي:

 1384بهمن  ،25/17 ام دوره:معدل کل و تاريخ اتم 

 مهندسی آبخيزداري، دانشگاه مازندران کارشناسي ارشد: 

 1387 ، شهریور61/18 دل کل و تاريخ اتمام دوره:مع 

ها )مطالعه موردي بررسی اثرات سدهاي اصالحی روي خصوصيات ژئومرفولوژیکی آبراهه نامه:عنوان پايان

 حوزه آبخيز چهل چشمه فارس(

 81/19 :نامهپاياننمره 

 دانشگاه مازندران گرایش فرسایش و رسوب،علوم و مهندسی آبخيزداري، دکتري:

 ها در استان مازندرانلغزشبررسی و تحليل آماري پارامترهاي مرفومتري زمين عنوان سمينار:

ستان کال )ادارابفرسایش و انتقال رسوب در حوزه آبخيز رواناب، سازي توزیعی شبيه :رساله دکتريعنوان 

 جریانده از حل عددي تقریب موج سينماتيک با استفامازندران( 

 (69/19درجه عالی ): رسالهنمره 

 13/3/1393 تاريخ دفاع از رساله:

 kashanu.ac.irebrahimomidvar@  &   ebrahimomidvar@gmail.com            آدرس پست الکترونيک:

 

 سوابق علمي:

 1382برداري از مناطق بيابانی ورودي دانشجوي ممتاز دوره کارشناسی احيا و بهره 

  1385حائز رتبه اول دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبخيزداري ورودي 

  1387نفر اول آزمون علمی ورودي دوره دکتري تخصصی علوم و مهندسی آبخيزداري سال  

 

 

 معتبر علمي:هاي عضويت در انجمن

 انجمن علوم و مهندسی آبخيزداري ایران 

  سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبيعی 
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 ISI و پژوهشي داخلي -علمي مجالت  درشده  چاپمقاالت 

اي )بررسی موردي: استان مازندران(، چاپ ها بر پایه مساحت در مقياس منطقهلغزشبرآورد حجم زمين -1

 .مجله منابع طبيعي ايران، نشريه مرتع و آبخيزداري، 1389زمستان  - 63دوره 

بينی ميزان توليد رسوب هاي جنگلی با استفاده از مدل پيشبرآورد ميزان توليد رسوب سطح جاده -2

SEDMODEL-  هاي علوم و فناوري جنگل مجله پژوهش، 1391، شماره اول 19چاپ در جلد

 .گرگان

استان  ي بار،حوضه :ي)مطالعه مورد اي ژئومرفولوژیکلحظهسازي رواناب به روش هيدروگراف واحد شبيه -3

  .هاي فرسايش محيطيمجله پژوهش، 1391، 6، چاپ در شماره (خراسان رضوي

ها با استفاده از تعيين توزیع فراوانی مساحت و حجم لغزشبررسی امکان برآورد تعداد و مساحت کل زمين -4

ايران،  مجله منابع طبيعي، 1392تابستان  -2، شماره 67)مطالعه موردي: استان مازندران(، چاپ دوره 

 .يمرتع و آبخيزدار هينشر

تان : اسينفوذ )مطالعه مورد يپارامترها یمکان يریرپذييتغ نفوذ به منظور بررسیمدل  نتریمناسب نييتع -5

 .هاي فرسايش محيطيپژوهش مجله، 1392، 8، چاپ در شماره (کالداراب زيحوزه آبخمازندران، 

پذیري تغييرات مکانی فاکتور فرسایش منظور برآوردبررسی قابليت استفاده از نقشۀ واحدهاي خاک به -6

 .مجله مهندسي اکوسيستم بيابان، 1394، 9، چاپ در شماره خاک

هاي آبخيز هراز به منظور حفاظت آب و خاک برمبناي پارامترهاي مورفومتري و بندي زیرحوزهاولویت -7

 – و خاك پژوهشي علوم آب-مجله علمي .1395، پایيز 77، شماره 20چاپ در جلد کاربري اراضی، 

  .علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي

 ،658-645: 4، شماره 3چاپ در دوره  در تعيين توزیع مکانی خطر هدررفت خاک، RUSLEکاربرد مدل  -8

 مجله اکوهيدرولوژي.

9- Investigation of Check dams Effects on Channels Geomorphological Characteristic (case 

study: Chehel Cheshme Basin), published in journal of biological science 11(17): 2083-

2091, 2008. 

 

10- Landslide susceptibility mapping using multiple regression and GIS Tools in 

Tajan, / North of Iran, Canadian Journal of Environment and Natural Resources 

Research, Vol 2, No. 3 , in October 2012. 

 

11- Investigation of the Efficiency of Meteorological Drought Indices in Different Time Scales 

(Case Study: Tajan Basin, Iran), Journal of ECOPERSIA. 2014, 2 (1), 441-453. 

12- Watershed prioritization in order to implement soil and water conservation practices. 

Journal of Environmental Earth Sciences, 2016, 75:1248 
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 در کنفرانس هاي داخلي و بين المللي مقاالت ارائه شده

هاي زمانی ساالنه )مطالعه موردي: حوزه آبخيز تجن(، خشکسالی درسري ترین شاخصتعيين مناسب .1

 .1387شناسی، اردیبهشت اولين همایش بين المللی تغيير اقليم و گاه

ل کندا-من هايروشبررسی روند خشکسالی حوزه آبخيز تجن در سري زمانی ساالنه با استفاده از  .2

 .1387شناسی، اردیبهشت اقليم و گاهو رگرسيون خطی، اولين همایش بين المللی تغيير 

ح ، همایش مقابله با سوانبررسی وضعيت خشکسالی هواشناسی در حوزه آبخيز تجن، استان مازندران .3

 .1387طبيعی، دانشگاه تهران، دیماه 

برآورد بار معلق رسوب ایستگاه هيدرومتري آبلو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، چهارمين  .4

 .1387اسفند ، تهرانآبخيزداري ایران، دانشگاه  علوم و مهندسی کنفرانس ملی

ی بين المللخيز تجن، استان مازندران، اولين همایش یکی حوزه آببررسی روند تغييرات هيدرولوژ .5

 .1387تغييرات زیست محيطی منطقه خزري، شهریور 

 مقياس رد اقليم تغييرات با آن مقایسه و مازندران دراستان بارندگی و دما تغييرات کلی رابطه بررسی .6

 .88کنفرانس ملی آبخيزداري ایران، دانشگاه گرگان، اردیبهشت پنجمين  جهانی، و شمالی کرهنيم

هاي طولی و عرضی آبراهه در اثر احداث سدهاي اصالحی )مطالعه موردي بررسی تغييرات پروفيل .7

ران، دانشگاه گرگان، حوزه  آبخيز چهل چشمه فارس(، پنجمين کنفرانس ملی آبخيزداري ای

 .88اردیبهشت 

ترین سري مقادیر بارندگی براي برخی متغيرهاي بارندگی)مطالعه موردي: ایستگاه تعيين مناسب .8

استان مازندران(، پنجمين کنفرانس ملی آبخيزداري ایران، دانشگاه گرگان، اردیبهشت  -چشمهریگ

88. 

 وزهدرح مختلف بازگشت هايدوره با سيالب حداکثر دبی برآورد در آماري مختلف هايتوزیع ارزیابی .9

، ملی فرسایش و رسوبهمایش و چهارمين  ملی آبخيزداري ایران همایشششمين تجن،  آبخيز

 .89دانشگاه تربيت مدرس، اردیبهشت 

بررسی روند خشکسالی هواشناسی در استان مازندران با استفاده از سه نمایه خشکسالی و آزمون   .10

 .1391شناسی، اردیبهشت سومين همایش بين المللی تغيير اقليم و گاه من کندال،

 ،منظور حفاظت آب و خاک برمبناي پارامترهاي مورفومتريههاي آبخيز هراز بزیرحوزه بندياولویت  .11

 .1394 ،دومين همایش ملی تغييرات اقليم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزي و منابع طبيعی

، دومين همایش RUSLEبندي خطر فرسایش خاک درحوزه آبخيز هراز با استفاده از مدل پهنه  .12

 .1394ملی تغييرات اقليم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزي و منابع طبيعی، 

همایش ملی  یازدهمين هاي مختلف اراضی،بررسی تغييرات فاکتورهاي مختلف نفوذ در کاربري  .13

 .1395اردیبهشت فروردین و ، یاسوجآبخيزداري ایران، دانشگاه 

لغزش با استفاده از تحليل سلسله مراتبی، مطالعه موردي حوزه آبخيز بندي خطر زمينپهنه  .14

http://www.civilica.com/Papers-CCASD02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C.html


4 

فروردین و ، یاسوجهمایش ملی آبخيزداري ایران، دانشگاه  یازدهمين ،خارستان، استان فارس(

 .1395اردیبهشت 

 

 هاي آموزشيکارگاهها و دوره

 .1384گيري ميزان فرسایش بادي با استفاده از تونل باد، دانشگاه یزد، کارگاه اندازه .1

 .1389بينی بلند مدت اقليمی، و کاربرد آن در پيش Lars-WGآشنایی با مدل  .2

 .، سازمان بسيج مهندسين استان مازندران1390آموزش و کاربرد شبکه عصبی مصنوعی،  .3

 .1395، دانشگاه کاشان، WETSPAآشنایی با مدل هيدرولوژیکی و بارش رواناب  .4

 .1395پور، دانشگاه کاشان، ، پروفسور شاهيده2و  1کارگاه آموزشی شبکه هوشمند  .5

6. Hydroclimate and Hydrometeorological Modeling: Requirements and limitations and case 

studies for arid regions. By: Professor Soroosh Sorooshian & Dr. Thomas Pagano. 7th 

February 2012, Tehran, Iran. 

 

 سوابق تدريس:

دانشکده منابع طبيعی و دوره دکتري علوم و مهندسی آبخيزداري،  ومورفولوژي پيشرفته،ژئ .1

 .عنوان مدرسبه 1396-95و  1394-95تحصيلی  هايعلوم زمين، دانشگاه کاشان، سال

دوره دکتري علوم و مهندسی شناسي، زايي سازندهاي زمينارزيابي توان رسوب .2

و  1394تحصيلی  هايدانشکده منابع طبيعی و علوم زمين، دانشگاه کاشان، سالآبخيزداري، 

 .عنوان مدرسبه ،95-1396

ارشد آبخيزداري، دانشکده منابع طبيعی و علوم دوره کارشناسی هاي فرسايش و رسوب،مدل .3

عنوان به ،1395-96و  1394-95، 1393-94، 1391-92زمين، دانشگاه کاشان، سال تحصيلی 

 .مدرس

تحصيلی  هايسال زدایی،، بيابانآبخيزداريشد ار، دوره کارشناسیسازندهاي دوران چهارم .4

دانشکده  ،يزداريآبخ ارشدیدوره کارشناس ،1395-96و  95-1394 ،94-1393 ،92-1391

 .عنوان مدرسبه دانشگاه کاشان، ن،يو علوم زم یعيمنابع طب

 و 1394-95 ،1393-94هاي تحصيلی سال ،آبخيزداريشد اردوره کارشناسیبرف و بهمن،  .5

دانشگاه  ن،يو علوم زم یعيدانشکده منابع طب ،يزداريآبخ ارشدیدوره کارشناس، 96-1395

 .عنوان مدرسبه کاشان،

دوره  ،1394-95تحصيلی هاي سال ،آبخيزداريشد اردوره کارشناسیمهندسي رودخانه،  .6

عنوان به دانشگاه کاشان، ن،يو علوم زم یعيدانشکده منابع طب ،يزداريآبخ ارشدیکارشناس

 .مدرس
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-یدوره کارشناس ،1395-96تحصيلی  سال ،آبخيزداريشد اردوره کارشناسیروش تحقيق،  .7

 .عنوان مدرسبه دانشگاه کاشان، ن،يو علوم زم یعيدانشکده منابع طب ،يزداريآبخ ارشد

دوره کارشناسی مرتع و آبخيزداري، دانشکده منابع طبيعی دانشگاه علوم  هيدرولوژي عمومي، .8

 .عنوان کمک استاد، به1389-90کشاورزي و منابع طبيعی ساري، سال تحصيلی 

دوره کارشناسی مرتع و آبخيزداري، دانشکده منابع طبيعی دانشگاه علوم  شناسي،هوا و اقليم .9

 .عنوان کمک استاد، به1389-90کشاورزي و منابع طبيعی ساري، سال 

دوره کارشناسی مرتع و آبخيزداري، دانشکده منابع طبيعی  عمليات حفاظت آب و خاك، .10

 .عنوان مدرس، به1390-91دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی ساري، سال تحصيلی 

 

 طرح هاي پژوهشي

دانشتتتکده  ،هاي بازگشتتتت مختلفهاي مختلف آماري در برآورد دبی حداکثر با دورهارزیابی توزیع .1

 .منابع طبيعی دانشگاه مازندران، به عنوان همکار طرح

ستان مازندران استراتژیک ر اقليم در عملکرد زراعی برخی محصوالتيبررسی نقش تغي .2 کده دانش، ا

 .منابع طبيعی دانشگاه مازندران، به عنوان همکار طرح

 

 يمطالعات يهاتيفعال

 فارس، استان عباس آباد کامفيروزمنطقه اقليم شناسی  هوا ومطالعات  -1

 زارچ، استان یزد -اقليم شناسی حوزه آبخيز قوام آباد مطالعات هوا و -2

 

 :دفاع شده ارشد ينامه کارشناسانيپا مشاورهو  راهنمايي

 استاد مشاور:

سورکی،  -1 سه فالح  منظور اجراي عمليات حفاظت آب و هراز به هاي آبخيزبندي زیرحوزهاولویتمقد

 .1395-94، خاک، دانشکده منابع طبيعی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی ساري

بانی،  -2 مار AHPهاي روش ییکارا یابیارززهرا شتتت ند يو روش آ نه رهيمتغچ نددر په خطر  يب

ستان اقليد(ش )مطالعه موردي منطقه لغزنيزم شهر ستان،  شکده علوم مح، خار شگاه هراز ،یطيدان  ،دان

94-1395. 

 یکیدرولوژيه هايعملکرد مدل زانيدر م یدگيچيستتطوح مختلف پ ريتأث یابیارز ان،يزهرا حشتتمت -3

-95، دانشتتگاه کاشتتان ن،يو علوم زم یعيدانشتتکده منابع طب ،(فقانيحن زي: حوزه آبخي)مطالعه مورد

1394. 



6 

ستفاده از مدل -بارش ندیفرا يسازهيشب ن،یزرزهرا پور -4 سر يهارواناب با ا شمند و   یزمان يهايهو

-95، دانشتتگاه کاشتتان ن،يو علوم زم یعيکشتتکان(، دانشتتکده منابع طب زي: حوزه آبخي)مطالعه مورد

1394. 

شکده دانها جهت اصالح خاک، عملکرد سوپر جاذب بر ياريآب آب تيفيک ريتأث یبررس ،ییفرزانه فدا -5

 .1394-95، دانشگاه کاشان ن،يو علوم زم یعيمنابع طب

قا میمر -6 باران يآورجمع یابیدر مکان یاطالعات يهاهیال تياهم  نييتع ،ییآ با استتتتفاده از  آب 

 .1394-95، دانشگاه کاشان ن،يو علوم زم یعيدانشکده منابع طب ره،يچند متغ يهاونيرگرس

 

 


