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 .42شیخ ،و ،.بابایی ،ا ،.موشخیان ،ی .5711 ،.بررسی روند تغییرات رژیم بارش حوضه آبریز گرگانرود .مجله علوم و
مهندسی آبخیز.71 – 92 :1 ،
 .42افرررا ،ه ،.بررارانی ،.، ،بهررره منررد ،. ،شیییخ ،و .5712 .مقایسرره حصوارریات فیزیارری خرراک مسرریرهای تررردد دام
(میاروتراس) و فواال بین آنها در مرتع (مطالعه موردی:مرتع باباشملک مراوه تپه) – مجله پژوهش های حفاظت
آب و خاک.517-545 :)9(53 ،
 .42مصطفی زاده ،ر ،.سعدالدین ،ا ،.بهره مند ،. ،شیخ ،و ،.نظرنرژاد .5711 .، ،ارزیرابی ارررات هیردرولوژیک طرر،
آبخیزداری جعفرآباد استان گلستان با استفاده از مدل  -HEC-HMSمجله آب و آبخیز
 .42فالحتگر ،م ،.بهره مند ،. ،شیخ ،و ،.اترک چالی . ،ن .5712 ،.بررسی تراریر وجرود پوشرش گیراهی برر ضرری
زبری مانینگ دامنه در مراتع آق قال گرگان .مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک591-549 :)7(53 ،
 .42کلته ،آ ،.شیخ ،و ،.سعدالدین ،ا ،.نورا ،ن ،.همرت زاده ،ی .5712 .ارزیرابی کرارآیی بخرش هیردرولوژیای مردل
فیزیای  LISEMدر حوضه معرف زوجی کچیک .پژوهشنامه مدیریت حوضه آبخیز
 .42شیخ ،و ،.بهره مند ،. ،موشخیان ،ی . 5721 .مقایسره رونرد متغیرهرای هیردرولوژیای حروزه آبخیرز برا اسرتفاده از
آزمونهای ناپارامتری ،پژوهش های حفاظت آب و خاک – 5-99 :)9(51
 .03زار گرراریزی ،آ ،.شیییخ ،و ،.سررعدالدین ،ا ،.سررلمان مرراهینی .5721 . ،کرراربرد روش رگرسرریون لجسررتیک در
مدلسازی الگوی ماانی احتمال تغییر پوشش گیاهی (منطقه مورد مطالعه :آبخیز چهل چای استان گلسرتان) -مجلره
فضای جغرافیایی
 .03کلته ،آ ،.شیخ ،و ،.سعدالدین ،ا ،.نرورا ،ن ،.همرت زاده ،ی .5712 .ارزیرابی کرارآیی بخرش هیردرولوژیای مردل
فیزیای  LISEMدر حوضه معرف و زوجی کچیک استان گلستان ،پژوهشنامه مردیریت مردیریت حروزه آبخیرز.
51-17 :)9(5
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 .04زار گاریزی ،آ ،.شیخ ،و ،.سعدالدین ،ا ،.سلمان ماهینی .5721 . ،بررسری رونرد تغییررات بلندمردت متغیرهرای
کیفیت آب رودخانه چهل چای (استان گلستان) .مجله پژوهش آب ایران
 .33نجفی نژاد ،. ،مردیان ،م ،.وروانی ،ج ،.شیخ ،و .5721 .ارزیابی کارآیی ضرای

ااالحی در بهینه سازی منحنری

سنجه رسوب (مطالعه موردی :حوضه سد کمال االح استان مرکزی) .پژوهش های حفاظت اب و خراک:)9(51 .
511-599
 .02مصطفی زاده ،ر ،.شیخ ،و .5721 .برآورد میزان کیال بارش مستقیم بر روی رودخانه هرا و پهنره هرای آبری ایرران.
پژوهش های حفاظت آب و خاک995-993 :)9(51 .
 .02هنردوست ،ف ،.اونق ،م ،.شیخ ،و .5721 .ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی دشت اوفیام – منگالی در شمال غربی
استان گلستان .پژوهش های حفاظت آب و خاک 957-952:)7(51
 .02مصطفی زاده ،ر ،.شیخ ،و . 5721 .ارزیابی تراکم شرباه بارانسرنجی اسرتان گلسرتان برا اسرتفاده از روش همبسرتگی
ماانی .پژوهش و سازندگی (پژوهش های آبخیزداری)
 .33نجفی نژاد ،. ،مردیان ،م ،.وروانی ،ج ،.شیخ ،و .5721 .ارزیابی و مقایسه روش های دامنه معرف و رستری برای
محاسبه عامل توپوگرافی در رابطه جهانی فرسایش خاک .مدیریت خاک و تولید پایدار22-554 :)5( 5 .
 .33مردیان ،م ،.نجفی نژاد ،. ،وروانی ،ج ،.شیخ ،و .5725 .واسنجی مدل MUSLEبه روش ضری

تصحیح

نسبت  mدر برآورد بار رسوب وقایع سیالبی حوضه سد کمال االح .علوم آب و خاک:)12( 51 .
 .02زار  ،آ ،.شیخ ،و ،.سعدالدین ،ا ،.سلمان ماهینی .5725 . ،شبیه سازی ماانی – زمانی تغییرات گستره جنگل در
آبخیز چهل چای استان گلستان با استفاده از مدل تلفیقی سلولهای خودکار و زنجیره مارکف .تحقیقات جنگل و
انوبر ایران
 .23مفیدی پور ،ن ،.شیخ ،و ،.اونق ،م .و سعدالدین ،ا .5725 .بررسی رابطه خشاسالی هواشناسی و هیدرولوژیای در
حوزه آبخیز اترک .پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
 .23حسین اکبری مجدر ،عبدالرضا بهره مند ،علی نجفی نژاد ،واحدبردی شیخ .5725 ،شبیه سازی جریان روزانه
رودخانه چهل چای استان گلستان با مدل  .SWATپژوهش های حفاظت آب و خاک
 .24زهراپریسای ،واحدبردی شیخ ،مجید اونق ،عبدالرضا بهره مند .5725 ،مقایسه روش های پیل گریم و هاف برای
تعیین الگوی زمانی بارش در حوضه آبخیز سدبوستان .فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)
 .20حسین اکبری مجدر ،عبدالرضا بهره مند ،علی نجفی نژاد ،واحدبردی شیخ .5725 ،تحلیل حساسیت مدل
 SWATدر حوزه آبخیز چهل¬چای استان گلستان .مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع
طبیعی)-دانشگاه انعتی اافهان
 .22مردیان ،م . ،.بهرامی ،ج .وروانی . ،نجفی نژاد ،و .شیخ .5725 .باارگیری فاکتور ااال ،اری در ارایه معادله
بهینه دبی – رسوب (مطالعه موردی :حوزه رودخانه تیره لرستان) .فصل نامه علوم و فنون تخصصی منابع طبیعی
 .22مردیان ،م ،.و .شیخ . ،نجفی نژاد ،ج .وروانی .5729 .ارزیابی روند رسوبدهی و بررسی ارتباط آن با مقادیر بارش
و دبی ساالنه در سرشاخه های االی رودخانه تیره لرستان .تحقیقات منابع آب ایران .پائیز 29
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 .22الوندی ،ا ،.ا .سعدالدین ،و .شیخ .5729 .توسعه سامانه پشتیبانی تصمیم در راستای مدیریت مشارکتی و جامع
آبخیز چهل چای استان گلستان .پژوهشنامه مدیریت حوزه ابخیز.
 .22خزائی موغانی ،س . ،.نجفی نژاد ،م .عظیم محسنی ،و .شیخ .5729 .تغییرات ماانی و فصلی رسوب معلق در
ایستگاه های واقع در طول رودخانه گرگانرود استان گلستان .پژوهشنامه مدیریت حوزه ابخیز
 .22رستگار ،ش . ،.دریجانی .، ،بارانی ،م .قربانی ،ج .قربانی ،و .شیخ .5729 .رهیافتی نو در ارزش گذاری
اقتصادی کارکرد تولید علوفه مراتع (مطالعه موردی :مراتع ییالقی خوزه آبخیز نوررود ،استان مازندران) .نشریه
مرتع و آبخیزداری.
 .22زار  ،آ ،.م .نصیری ،ا .شیدایی ،و .شیخ .5725 .بررسی کارآیی روش های جبری میان یابی توزیع ماانی بارش
(مطالعه موردی :استان گلستان) .حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی (علمی  -ترویجی).
 .23پریسای ،ز ،.شیخ ،و ،.اونق ،م ،.بهره مند .5727 . ،پهنه بندی خطر سیل با دو مدل مادکالرک و HEC-RAS
در آبخیز سد بوستان استان گلستان .آب و خاک .آبان .27
 .23افتخاری اهندانی ،س ،.و .شیخ ،ن .نورا ،س.ج .طباطبایی یزدی ،د .اخضری .5729 .شناسایی و اولویت بندی
ماان های مناس

تغذیه آب زیرزمینی در سیستم حوزه آبخیز (مطالعه موردی :حوزه آبخیز گلبهار ،خراسان

رضوی) .پژوهش های حفاظت آب و خاک.
 .24خزائی موغانی ،س . ،.نجفی نژاد ،م .عظیم محسنی ،و .شیخ .5727 .پیش بینی رسوب معلق با استفاده از مدل
سری زمانی تابع انتقال در ایستگاه های منتخ رودخانه گرگانرود ،استان گلستان.
 .20آرامی ،.،. ،م .اونق ،و .شیخ .5729 .ارزیابی خطر بیابانزایی با مدل  2معیاری  IMDPAدر منطقه نیمه خشک
آق بند گلستان .پژوهش های حفاظت آب و خاک
 .22رستگار ،ش .، ،.بارانی . ،دریجانی ،و .شیخ ،م .قربانی ،ج .قربانی .5727 ،مقایسه میزان هدررفت خاک و
رسوب برخی سازندهای زمین شناسی در گرادیان های پوشش گیاهی با استفاده از شبیه ساز باران (مطالعه موردی:
مراتع ییالقی بلده نور – استان مازندران) .نشریه مرتع و آبخیزداری
 .22شیخ ،و ،.حزبی. ،ج ،.بهره مند . ،ر .5724.مدلسازی توزیعی و دینامیک بیالن آب حوزه آبخیز چهل چای در
محیط سیستم اطالعات جغرافیایی .پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
 .22دلبری ،س .م ،.شیخ ،و ،.بیرودیان ،ن .5724 .بررسی تاریر عناار مهم غذایی خاک بر رویش و پراکنش گونه
 Stipagrostis Pennataدر منطقه بیابانی سبزوار .مهندسی اکوسیستم بیابان .پائیز 24
 .22مقدسی ،ن ،.شیخ ،و ،.نجفی نژاد .5724 . ،ارزیابی کیفی طر ،های آبخیزداری به روش توایفی همبستگی
(مطالعه موردی :حوزه آبخیز سدبوستان) .پژوهش های حفاظت آب و خاک
 .22جعفری ،ر ،.شیخ ،و ،.حسینعلیزاده ،م ،.ضایی مقدم .5724 .، ،شبیه سازی رواناب های سطحی با استفاده از مدل
مبتنی بر سامانه اطالعات جغرافیایی لیسم .سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی
 .22رضایی مقدم ،.، ،حسینعلیزاده ،م ،.شیخ ،و .جعفری ،ر .5724 .برآورد رطوبت خاک با استفاده از مدل رقومی
پستی و بلندی زمین .سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی.
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 .23سعدالدین ،ا ،.الوندی ،ا ،.شیخ ،و .5724 .توسعه سامانه پشتیبان تصمیم در راستای مدیریت مشارکتی و جامع
آبخیز چهل چای استان گلستان .پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز .بهار و تابستان24
 .23محمدی ،م ،.شیخ  ،و ،.سعدالدین ،ا .5724 .مد ل سازی ارر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل (مطالعه
موردی :حوزه آبخیز جعفرآباد ،استان گلستان) .پژوهش های حفاظت آب و خاک511-535 :)1(99 .
 .24مقدسی ،ن.؛ شیخ ،و .نجفینژاد . ،کریمیراد ،ا .5721 .تاریر اقدامات ماانیای بر دبی اوج آبخیز سد بوستان با
استفاده از سامانه مدلسازی آبخیز .مهندسی ومدیریت آبخیز.771 – 779 :)7(9 .
 .20عباسی ،محمد ؛ علی نجفی نژاد؛ واحد بردی شیخ؛ مجید عظیم محسنی .5721 .تغییرات رواناب ،هدررفت خاک و
عناار غذایی در کاربریهای گیاهی مختلف در اراضی لسی (مطالعه موردی :آبخیز کچیک استان گلستان).
پژوهش های حفاظت آب و خاک512-25 :)7(97 .
 .22اخضری .د ،.افتخاری اهندانی ،س ،.و .شیخ .5721 ،ارزیابی ماانی مناطق مناس

جمع آوری رواناب پتانسیل در

سیستم حوزه آبخیز )مطالعه موردی حوزه آبخیز گلبهار خراسان رضوی(.پژوهش های حفاظت آب و خاک.
711-921 :)5(99
 .22رستگار ،ش .، ،.بارانی . ،دریجانی ،و .شیخ ،م .قربانی ،ج .قربانی .5721 ،برآورد ارزش اقتصادی مستقیم
کارکرد حفاظت خاک پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی :مراتع ییالقی حوزه آبخیز نوررود) .پژوهشنامه
مدیریت حوزه آبخیز .بهار و تابستان957-914 :21
.22

ب  -شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس ها و کارگاههای آموزشی بین المللی
1. Sheikh, V. and van Loon, E., 2006. Sensitivity of discharge to initial soil
moisture. In: International Conference on Uncertainties in the “monitoringconceptualisation-modelling” sequence of catchment research”, Luxembourg.
2. Sheikh, V. and Vissrer, S., 2006. A simple buddy model to predict soil
moisture. In: 3rd International conference on water resources in Mediterranean
Basin, Tripoli, Lebanon.
3. Sadoddin, A. Sheikh, V., Mostafazadehm R and Halili, M. G., 2008. Multiplecriteria decision making for integrated watershed management in the Ramian
watershed, Golestan, Iran. In: International Congress on Environmental
Modelling and Software iEMSs2008, Barcelona, Italy.
4. Sheikh, V., Bahremand, A., and Mooshakhian, Y., 2009. A study of link
between discharge and precipitation trends in the Atrak River basin, Norkh
Khorasan, Iran, International Conference on Water Resources, 16-18 August
2009, Shahrood, Iran..
5. European SWAT Autumn School, International Workshop on “Hydroinformatic
for River Basin Management”, Held in Toledo, Spain, 25-27/May/2009.

6

6. Sheikh, V., 2010. Likely impact of climate change on hydrologic regime of
Atrak River basin, North Khorasan, Iran. International Conference of Climate
and Water Balance Changes of Caspian Sea, Astrakhan, Russia, 19-20 October,
2010.
7. Sheikh, V., 2010. Trends in streamflow and climate variables within the Atrak
River basin, North Khorasan, Iran. 4th Regional Conference on Climate Change.
Tehran, Iran. 20 Dec. 2010.
8. Sadoddin, A., Bahremand, A., Mostafazaded, R., Sheikh, V. 2010. Assessment
of flood control structures by scenario analysis in the Jafar-Abad watershed,
Golestan Province, Iran. 4th Int. Conf. on Water Resources and Arid
Environment. 6 Dec. 2010.
9. Sadoddin, A. Sheikh, V., Mostafazadehm R International course of
MODELKEY DSS, Held in Istanbul, Turkey, 15-17 Sept. 2011.
10. Sheikh, V., Sadoddin, A., 2011. Assessment of watershed management
scenarios using a multi-criteria analysis technique (case study: the Dozin
watershed, Golestan province, Iran). 1st International Conference on Sustainable
Watershed Management. 19-22 Sept. 2011, Istanbul, Turkey.
11. Maramaei, M.G.H., Sheikh, V., Niknahad, H., 2011. Evaluation of watershed
management plan in semi-arid loess areas in northern Iran. 1st International
Conference on Sustainable Watershed Management. 19-22 Sept. 2011, Istanbul,
Turkey.
12. Sheikh, V.2012. Four years study at LDD (Wageningen): Impacts on personal
and professional developments. Agro Environ 2012. 1-4 May. 2012.
Wageningen. Holland.
13. Sheikh, V., Pourali, R., Asgari, H. R. 2012. Sowama: a traditional surface
runoff harvesting practice in arid and semi- arid regions of northeast Iran. Agro
Environ 2012. 1-4 May. 2012. Wageningen. Holland.
14. Pourali, R., Sheikh, V., Asgari, H. R. 2012. The effect of traditional surface
runoff harvesting structure (Sowma) on soil characteristic. Agro Environ 2012.
1-4 May. 2012. Wageningen. Holland.
15. Dehqannia Mehri, Sadoddin Amir, Sheikh VahedBerdi, Hesari Behzad. 2016.
Assessment of water stress in the river basins of the urmia lake. Global
conference on new approaches in agriculture and environment with the focus on
sustainable development and safe products Shiraz university
 طرحهای تحقیقاتی- ج
 بررسی روند تغییرات هیدرولوژیای حوضه آبریز اترک (معاونرت پژوهشری دانشرگاه علروم کشراورزی و- ، مجری طر-5
منابع طبیعی گرگان) – خاتمه یافته

7

 -9مجری طر - ،طراحی و ساخت شبیه ساز باران مصنوعی احرایی (معاونت پژوهشی دانشرگاه علروم کشراورزی و منرابع
طبیعی گرگان) – خاتمه یافته
 -7مجری طر " - ،جمع اوری آمار و اطالعرات پایره جهرت طراحری مردل مشرارکتی بیرزین بره منظرور مردیریت یاپارچره
آبخیزهای جنگلی – مطالعه موردی آبخیز چهل چای مینودشت ( اداره کل منرابع طبیعری و آبخیرزداری اسرتان گلسرتان)" –
خاتمه یافته
 -4هماار طر – ،شبیه سازی جریان با استفاده از مدل هیدرولوژیای توزیعی – ماانی ٌ WetSpaدر حروزه آبخیرز حراجی
قوشان (معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) – خاتمه یافته
 -1هماار طر – ،طراحی و تدوین مدل مشارکتی بیزین به منظور مردیریت یاپارچره آبخیزهرای جنگلری  -مطالعره مروردی
آبخیز چهل چای مینودشت ( اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان)" – خاتمه یافته
 -5هماار طر – ،ارزیابی تاریر سازه های ااالحی بر رفتار هیدرولوژی آبخیز چهل چای با استفاده از مدل .HEC-HMS
احرایی (معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) – خاتمه یافته
 -3هماار طر – ،بررسی زمانی مدلسازی رواناب و بار تولیدی در کاربردهای مختلف با استفاده از بارانساز میدانی (مطالعره
موردی :خوضه آبخیز کچیک)( -معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) – خاتمه یافته
 -1هماار طر – ،بررسی رابطه میزان رطوبت پیشین خاک با تولید رواناب و رسوب با استفاده از بارانساز میدانی( -معاونرت
پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) – خاتمه یافته
 -2مجری طر - ،بررسی رونرد تبخیرر و تعررق گیراه مرجرع در اسرتان خراسران شرمالی( -شررکت آب منطقره ای خراسران
شمالی) -خانمه یافته
 -51هماارطر - ،ارزیابی تاریر سازه های ااالحی بر رفتار هیردرولوژیای آبخیرز چهرل چرای برا اسرتفاده از مردل HEC-
 - HMSخاتمه یافته
 -55مجری طر - ،طر ،ارزیابی درونی گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی – خاتمه یافته.
 -59هماارطر - ،طر ،کالن مدیریت جامع حوزه های آبخیز – فاز افر – خاتمه یافته
 -57مجری طر - ،بررسی و مطالعات تطبیقی تجارب ملی و جهانی و رویاردهای موجود در ابعاد مدیریت جامع آبخیزها –
خاتمه یافته

د – مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنفرانسهای ملی و منطقه ای
-5

شیخ ،و ،.موشخیان ،ی .5711 ،.تهیه نقشره رطوبرت خراک برا اسرتفاده از مردل دینرامیای .BEACH

پنجمررین همررایش ملرری علرروم و مهندسرری آبخیررزداری ایررران ،دانشررگاه علرروم کشرراورزی و منررابع طبیعرری گرگرران،
اردیبهشت5711
-9

موشخیان ،ی ،.شیخ ،و .5711 ، .نقش وتیور ) (Vetiver Grassدر کنترل فرسایش خراک .پنجمرین

همایش ملی علو م و مهندسی آبخیزداری ایران ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،اردیبهشت5711
8

-7

شیخ ،و ،.موشخیان ،ی ،.نصریری ،م . 5711 ،.مقایسره رونرد متغیرهرای آبردهی حوضره آبریرز اتررک.

پنجمررین همررایش ملرری علرروم و مهندسرری آبخیررزداری ایررران ،دانشررگاه علرروم کشرراورزی و منررابع طبیعرری گرگرران،
اردیبهشت5711
-4

شیخ ،و ،.بابایی ،ا .5711 ،.بررسی روند تغییرات رژیم بارش حوضه آبریز گرگانرود .پنجمرین همرایش

ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،اردیبهشت5711
-1

هنردوست ،ف ،.شیخ ،و ،.بیرودیان ،ن ،.ادهمی مجرد ،م .5711 ،.، .ارزیرابی و برنامره ریرزی عملیرات

کنترل فرسایش خاک با مدل اساالوگرام .پنجمین همایش ملی علروم و مهندسری آبخیرزداری ایرران ،دانشرگاه علروم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،اردیبهشت5711
-5

مفیدی پور ،ن ،.شیخ ،و .5711 ،.تحلیل و برآورد خشاسالی شهر گرگان .پنجمین همایش ملی علروم و

مهندسی آبخیزداری ایران ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،اردیبهشت5711
-3

مردیان ،م ،.نجفی نژاد ،. ،وروانری ،ج ،.شیخ ،و .5711 ،.بررسری پتانسریل سریلخیزی واحردهای زمرین

شناسی ،کاربری اراضی و شی

(مطالعه موردی :حوضه سد کمال االح استان مرکزی) .پنجمین همایش ملی علوم و

مهندسی آبخیزداری ایران ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،اردیبهشت5711
-1

مصررطفی زاده ،ر ،.سررعدالدین ،ا ،.بهررره منررد ،. ،شیییخ ،و ،.نظرنررژاد .5711 ،.، ،ارزیررابی اررررات

هیدرولوژیک طر ،آبخیزداری جعفرآباد استان گلستان با استفاده از مدل  .HEC-HMSپنجمین همایش ملی علوم
و مهندسی آبخیزداری ایران ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،اردیبهشت5711
-2

کلته ،آ ،.شیخ ،و ،.موشخیان ،ی ،.همت زاده ،ی .5711 ،.اماان سنجی کاربرد مدل فیزیای LISEM

برای اراضی لسی شرق اسرتان گلسرتان .پنجمرین همرایش ملری علروم و مهندسری آبخیرزداری ایرران ،دانشرگاه علروم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،اردیبهشت5711
-51

مفیدی پور ،ن ،.اونق ،م ،.شیخ ،و . 5711 ،.پهنره بنردی خطرر خشاسرالی برا اسرتفاده از شراخ

برارش

استاندارد )( (SPIمطالعه موردی :حوضه آبخیز اترک ،خراسان شرمالی) .دومرین همرایش ملری ارررات خشاسرالی و
راهاارهای مدیریت آن .اردیبهشت .5711
-55

مردیان ،م ،.نجفی نژاد ،. ،وروانی ،ج ،.شیخ ،و .5711 .معرفی یک ابزار مبتنری برر  GISبررای تعیرین

مقادیر خصوایات هیدرولوژیای وقایع سیالبی در آبخیزها -ششمین همایش سامانه اطالعات ماانی  – GIS88دی
11
-59

مردیان ،م ،.نجفی نژاد ،. ،وروانی ،ج ،.شییخ ،و .5711 .مقایسره روشرهای بررآورد دبری اوج سریل در

حوضههای فاقد آمار  -چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب – آذر 11
-57

اسمعیلی ،م ،.شیخ ،و ،.شریف زاده ،ا . 5711 .تبین سرازوکارهای بهینره سرازی سرازه هرای سرنتی جمرع

آوری آبهای سطحی  -چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب – آذر 11
-54

شهابی ،م ،.سعدالدین ،ا ،.شیخ ،و .5711 .ااال ،الگوی تولید در کشاورزی دیرم ،بره منظرور مردیریت

خشاسالی در شرق استان گلستان  -همایش ملی ااال ،الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی – آذر 11

9

-51

زار  ،آ ،.شیخ ،و ،.سعالدین ،ا ،.سلمان ماهینی .5711 . ،ارزیابی کیفیت شیمیایی آب های سرطحی و

بررسی تغییرات فصلی آن  -همایش ملی مدیریت بحران آب – اسفند 11
-55

یاورزاده ،م ،.نجفی نژاد ،. ،سعدالدین ،ا ،.شیخ ،و .5712 .شبیه سازی تراریر سرازه هرای اارالحی برر

رژیم هیدرولوژیای حوضه آبخیز چهل چای استان گلستان با استفاده از مردل  -HEC-HMSاولرین همرایش ملری
تحقیقات منابع طبیعی ایران – مهر 12
-53

یاورزاده ،م ،.نجفی نژاد ،. ،سعدالدین ،ا ،.شیخ ،و .5712 .شبیه سازی تاریر سازه های اارالحی برر برر

ویژگی های مورفولوژیای آبراهه ها (منطقه مورد مطالعه :حوضه آبخیز چهل چای استان گلستان -اولین همایش ملی
تحقیقات منابع طبیعی ایران – مهر 12
-51

یاورزاده ،م ،.نجفی نژاد ،. ،سعدالدین ،ا ،.شیخ ،و .5712 .شبیه سازی بارش  -روانراب حوضره آبخیرز

چهل چای استان گلستان با استفاده از مدل  -HEC-HMSاولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران – مهر 12
-52

درینی ،ز ،.نورا ،ن ،.شیخ ،و ،.بهرهمند .5712 . ،برآورد اندازه بهینه حوزه آبخیز کوچک برای کشت

درخت پسته به کمک مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی :شهرستان رفسنجان) .دومین همرایش ملری دانشرجویی
مرتع ،آبخیز و بیابان با محوریت توسعه پایدار مناطق خشک و کوهستانی ،کرج ،اسفند .5712
-91

درینی ،ز ،.نورا ،ن ،.شیخ ،و ،.بهرهمند .5712 . ،برآورد آب مورد نیاز درخت پسته به مدل نرم افرزار

( Cropwatمطالعه موردی :استان کرمان) .دومین همایش ملی دانشجویی مرتع ،آبخیز و بیابران برا محوریرت توسرعه
پایدار مناطق خشک و کوهستانی ،کرج ،اسفند .5712
-95

قاسمی ،س ،.نورا ،ن ،.شیخ ،و .5712 .هزینه و بهره وری اسرتفاده از سیسرتم جمرع آوری آب براران –

مطالعه موردی کارخانه سازه گستر چوب شهرستان آق قال (استان گلستان) .دومرین همرایش ملری دانشرجویی مرترع،
آبخیز و بیابان با محوریت توسعه پایدار مناطق خشک و کوهستانی ،کرج ،اسفند .5712
-99

قاسمی ،س ،.نورا ،ن ،.شیخ ،و .5712 .ارائه دیدگاه احتمالی برای طراحی مخزن مدرسه در یک سیستم

جمع آوری آب باران -مطالعه موردی مدرسه خاتم االنبیا (اسرتان گلسرتان) .دومرین همرایش ملری دانشرجویی مرترع،
آبخیز و بیابان با محوریت توسعه پایدار مناطق خشک و کوهستانی ،کرج ،اسفند .5712
-97

دلبری ،س.م ،.شیخ ،و ،.بیرودیان ،ن ،.فیله کش ،ا .5712 .بررسی تولید علوفهای و خصوایات ادافیای

و رویشگاهی گونه  Stipagrostis pennataدر مراتع بیابانی دشت سبزوار .دومین همایش ملی فرسرایش برادی و
طوفانهای گردوغبار .یزد ،بهمن 5712
-94

دلبری ،س.م ،.شیخ ،و ،.بیرودیان ،ن ،.فیله کش ،ا .5712 .بررسی تاریر  ECو  pHو کاتیون های  Caو

 Mgموجود در خاک بر تراکم و تاج و پوشش گیراه

 Stipagrostisدر منطقره بیابرانی دشرت سربزوار .دومرین

همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گردوغبار .یزد ،بهمن 5712
-91

بهنودی ،س ،.سعدالدین،ا ،.شیخ ،و ،.بای ،م .5721 .پیش بینی ارر اجرای سناریوهای مدیریتی برر میرزان

تبخیروتعرق در آبخیز چهل چای رودخلنه گرگانرود .کنفرانس ملی هواشناسری و مردیریت آب کشراورزی .تهرران.
اردیبهشت 5721

11

-95

شیخ ،و ،.محمدی ،م ،.رادبرجی ،ک .5721 .ارزیرابی روش هرای بررآورد تبخیروتعررق گیراه مرجرع در

استان خراسان شمالی .دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران .زنجان ،اردیبهشت 5721
-93

حزبی ،. ،شیخ ،و ،.بهره مند .5721 . ،معرفی نرم افزار ( PCRasterمدلسرازی بریالن آب) .هفتمرین

همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران .اافهان .اردیبهشت5721 ،
-91

حزبی ،. ،شیخ ،و ،.بهره مند .5721 . ،مدلسازی برآورد ضری

رواناب سراالنه حوضره آبخیرز چهرل

چای بوسیله  .PCRasterهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران .اافهان .اردیبهشت5721 ،
-92

زاهدی ،ا  ،.محمدی ،م ،.شیخ ،و .بررسی تغییررات کراربری اراضری و تراریر آن برر هیردرولوژی حوضره

آبخیز شهری زیارت گرگان .هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران .اافهان .اردیبهشت5721 ،
-71

حزبی ،. ،شیخ ،و ،.بهره مند .5721 . ،بررسی تاریر تغییرات کاربری اراضی در میزان برگراب حوضره

آبخیز چهل چای بوسیله محیط  .GIS PCRasterچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران .تهرران .اردیبهشرت،
5721
-75

محمدی ،م ،.شیخ ،و ،.سعدالدین ،ا ،.فرازجو .5721 .، ،شبیه سازی وضعیت رطوبت پیشین خاک جهت

محاسبه شماره منحنی بر اساس شاخض استاندارد بارش پیشین .چهارمین کنفرانس مدیریت منرابع آب ایرران .تهرران.
اردیبهشت5721 ،
-79

افتخاری آهندانی ،س ،.نورا ،ن ،.شیخ ،و ،.طباطبایی یرزدی ،ج .5721 .ارزیرابی مارانی منراطق مناسر

جمع آوری رواناب پتانسیل در سیستم حوضه آبخیز – مطالعه موردی :حوضه ابخیرز گلبهرار خراسران رضروی اولرین
سمینار ملی کاربرد  GISدر برنامه ریزی اقتصادی ،اجتماعی و شهری .تهران .اردیبهشت5721 ،
-77

افتخاری آهندانی ،س ،.نورا ،ن ،.شریخ ،و ،.طباطبرایی یرزدی ،ج .5721 .تعیرین محلهرای مناسر

جمرع

آوری رواناب به منظور تغذیه آبهای زیرزمینی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیرایی (  – ) GISمطالعره مروردی:
حوضه ابخیز گلبهار خراسان رضوی اولین سمینار ملی کاربرد  GISدر برنامره ریرزی اقتصرادی ،اجتمراعی و شرهری.
تهران .اردیبهشت5721 ،
-74

محمدی ،م ،.شیخ ،و ،.سعدالدین ،ا .5721 .مدلسازی توزیعی زمانی و مارانی شرماره منحنری برر اسراس

تبخیروتعرق گیاه مرجع .کنفرانس ملی رویاردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی .تهران .آبان5721 ،
-71

سلیم فرگی ,ف ،.شیخ ،.نجفی نژاد .5721 . ،برآورد فاکتور فرسایش پذیری خراک برر اسراس معادلره

جهانی فرسایش خاک و تعیین عوامل مورر بر آن .کنفرانس ملی رویاردهای نوین در مدیریت پایردار منرابع طبیعری.
تهران .آبان5721 ،
-75

سلیم فرگی ,ف ،.شیخ ،.نجفی نژاد 5721 . ،برآورد ضری

فرسایندگی و بررسی ارتبراط آن برا برخری

پارامنترهای باران در حوضه آبخیز کچیک .کنفرانس ملی رویاردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعری .تهرران.
آبان5721 ،
-73

سلیم فرگی ,ف ،.شیخ ،.نجفی نژاد .5721 . ،ارزیابی تغییرات ماانی فرسایش پذیری خاک با اسرتفاده

از روش های تحلیل ماانی در حوضه آبخیز کچیک .ششمین همرایش ملری ایرده هرای نرو در کشراورزی .اارفهان.
اسفند.5721 ،

11

-71

رحیمی فر ،. ,شیخ ،و ،.بهره مند .5721 . ،تغییرات زمانی رطوبرت الیره سرطحی و عمقری خراک در

حوضه آبخیز کچیک (استان گلستان) .ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی .اافهان .اسفند.5721 ،
-72

رحیمی فر ،. ,شیخ ،و ،.بهره مند .5721 . ،تغییرات زمانی رطوبرت الیره سرطحی و عمقری خراک در

حوضه آبخیز کچیک (استان گلستان) .ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی .اافهان .اسفند.5721 ،
-41

رحیمرری فررر ،. ,شرریخ ،و ،.بهررره منررد .5721 . ،کرراربرد شرراخ

رطوبررت توپرروگرافی ) (TWIدر

کشاورزی دقیق حوضه کچیک استان گلستان .ششمین همایش ملری ایرده هرای نرو در کشراورزی .اارفهان .اسرفند،
.5721
-45

رحیمی فر ،. ,شیخ ،و ،.بهره مند .5721 . ،معرفی و تهیه نقشه شاخ

رطوبت توپروگرافی ).(TWI

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک .کرمان .اسفند.5721 ،
-49

اسمعیلی ،م ،.سعدالدین ،ا ،.شریخ ،و ،.شرریف زاده ،ا ،.حمیردیان ،ل .5721 .اولرین همرایش برین المللری

توسعه روستایی .زاهدان .بهمن.5721 ،
-47

بهنودی ،س ،.سعدالدین،ا ،.شیخ ،و .کاربرد مدل تصمیم بیزین در پیش بینری ارررا فیزیاری سرناریوهای

مدیریت پوشش گیاهی در آبخیز چهل چای – استان گلستان .پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع
آب و خاک .کرمان .اسفند.5721 ،
-44

همدمی ،ق ،.نجفی نژاد ،. ،.شیخ ،و ،.عظیم محسنی ،م .5721 .تعیین ارر شی

دامنه و شردت برارش در

مقدار فرسایش خاک با استفاده از بارانساز میدانی .اولین کنگره ملی علوم و فنراوری هرای نروین کشراورزی .زنجران.
شهریور.5721 ،
-41

همرردمی ،ق ،.نجفرری نررژاد ،. ،.شرریخ ،و ،.عظرریم محسررنی ،م .5721 .ارتبرراط تولیررد روانرراب بررا برخرری

خصوایات فیزیای خاک ( مطالعه موردی :حوضه آبخیز کچیک ،استان گلستان) .اولین کنگره ملی علوم و فناوری
های نوین کشاورزی .زنجان .شهریور.5721 ،
-45

خزایی ،س ،.نجفی نژاد ،. ،.شیخ ،و ،.عظیم محسنی ،م .5721 .تاریر احداث سد برر رونرد تغییررات برار

رسوبی در رودخانه گرگانرود ،استان گلستان .دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران .آبان.5721 ،
-43

خزایی ،س ،.نجفی نژاد ،. ،.شیخ ،و ،.عظیم محسنی ،م .5721 .مقایسه تغییرات رسوب معلق برا اسرتفاده

از روش آماری کوواریانس شی

نامساوی در گرگرانرود ،گلسرتان .کنفررانس ملری رویاردهرای نروین در مردیریت

پایدار منابع طبیعی .تهران .آبان5721 ،
-41

خزایی ،س ،.نجفی نژاد ،. ،.شیخ ،و ،.عظیم محسنی ،م .5721 .بررسی روند تغییرات بار رسوبی و تراریر

احداث سد بر آن در رودخانه گرگانرود ،استان گلستان .هفتمین همرایش ملری علروم و مهندسری آبخیرزداری ایرران.
اافهان .اردیبهشت5721 ،
-42
بر ضری

مجتبی عزیزی ،عبدالرضا بهره مند ،واحد بردی شیخ ،5725 ،بررسی تحلیلی تاریرسرناریوهای شهرسرازی
روانراب پتانسریل حروزه زیرارت برا اسرتفاده از مردل  ،WetSpaهشرتمین همرایش ملری علروم و مهندسری

آبخیزداری-دانشگاه لرستان.
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-11

زهراپریسای ،واحدبردی شیخ ،مجید اونق ،عبدالرضا بهره مند ،5725 ،تعیین الگوی توزیع زمانی برارش

های رگباری با روش رتبه بنردی درحروزه آبخیرز سدبوسرتان ،سرومین همرایش ملری مقابلره برا بیابران زایری و توسرعه
پایدارتاالب های کویری ایران.
-15

عمران محمودی ،عبدالرضا بهره مند ،واحد بردی شیخ ،کامران چپری ،5725 ،کراربرد سیسرتم اطالعرات

جغرافیایی در بررسی پاسخ هیدرولوژیای حوزه آبخیز حوزه  :مطالعه موردی حروزه آبخیرز شریرین دره ،نروزدهمین
همایش ملی ژئوماتیک.25
-19

الهام ایزدی ،واحدبردی شیخ ،عبدالرضا بهره مند ،5725 ،بررسی واکنش هیردرولوژیای حروزه آبخیرز

سد بوستان ،استان گلستان به سناریو های تغییر کاربری اراضی با استفاده از مدل  WetSpaدر محیط  ،GISسرومین
همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تاالبهای کویری ایران
-17

الهام ایزدی ،واحدبردی شیخ ،عبدالرضا بهره مند ،5725 ،شبیه سازی بیالن آبی حوزه آبخیز سد بوستان،

استان گلستان با استفاده از مدل  WetSpaدر محیط  ، GISسومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسرعه پایردار
تاالبهای کویری ایران.
-14

الهام ایزدی ،واحدبردی شیخ ،عبدالرضا بهره مند ،5725 ،تهیه نقشه ضرری

روانراب پتانسریل و ظرفیرت

ذخیره چاالبی حوزه آبخیز سد بوستان استان گلستان ،با استفاده از مدل  WetSpaدر محیط  ،GISسرومین همرایش
ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تاالبهای کویری ایران.
-11

جواد آمیقی ،حمیدرضاعسگری ،واحدبردی شیخ ،فرهاد هنردوست ،5725 ،تاریر سیستم آگروفارسرتری

بر وزن مخصوص ظاهری خاک (استان گلستان -آق قال)  ،اولین همایش ملی بیابان.
-15

جواد آمیقی ،حمیدرضاعسگری ،واحدبردی شیخ ،فرهاد هنردوست ،5725 ،تاریر سیستم آگروفارستری

(کشاورزی-جنگلااری) بر ترسی
-13

کربن در خاک (استان گلستان -آق قال) ،اولین همایش ملی بیابان.

جررواد آمیقرری ،حمیدرضاعسررگری ،واحرردبردی شرریخ ،فرهرراد هنردوسررت ،5725 ،اجرررای سیسررتم هررای

آگروفارستری :رهیافتی در جهت بهبود وضعیت خاک ،اولین همایش توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک.
-11

جواد آمیقی ،حمیدرضاعسگری ،واحدبردی شیخ ،فرهاد هنردوست ،5725،تاریر سیستم آگروفارسرتری

(کشاورزی-جنگلااری) بر برخی از خصوایات شیمیایی خاک (مطالعه مروردی :شرمال شهرسرتان آق قرال -اسرتان
گلستان)  ،اولین همایش توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک.
-12

یوسف م وشخیان ،مجید اونق ،واحردبردی شریخ ،ابوالفضرل مسراعدی ،امیرر سرعدالدین ،5725 ،توسرعه

مدلهای منطقهای برآورد آبدهی ساالنه در حوضههای آبخیز منتخ

خراسان رضوی ،اولین همایش ملی بحرران آب

و پیامدهای ناشی از آن – فروس.
-51

یوسف موشخیان ،مجید اونق ،واحردبردی شریخ ،ابوالفضرل مسراعدی ،امیرر سرعدالدین ،5725 ،انتخراب

بهترین توزیع فراوانی برازش یافته سیالب با استفاده از معیارهای تصمیم گیری در حوضههای آبخیز منتخ
رضوی ،اولین همایش ملی بیابان -کرج.
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خراسران

-55

یوسف موشخیان ،مجید اونق ،واحدبردی شریخ ،ابوالفضرل مسراعدی ،امیرر سرعدالدین ،5725 ،انتخراب

بهترین توزیع فراوانی برازش یافته آبدهی ساالنه با استفاده از معیارهای تصمیم گیری در حوضرههرای آبخیرز منتخر
خراسان رضوی ،اولین همایش ملی بحران آب و پیامدهای ناشی از آن – فروس.
-59

آرش زار گاریزی ،واحدبردی شریخ ،امیرر سرعدالدین ،5725 ،ارزیرابی کیفیرت آبهرای سرطحی؛ تر ریر

کاربری اراضی و فعالیتهای انسانی (مطالعه موردی  :آبخیز چهل چای استان گلستان)  ،هشتمین همرایش ملری علروم و
مهندسی ابخیزداری -لرستان.
-57

احسان الوندی ،امیر سعدالدین و واحردبردی شریخ ،5725 ،تهیره و تردوین سرامانه پشرتیبانی تصرمیم در

راستای مدیریت مشارکتی و یاپارچره آبخیرز چهرل چرای اسرتان گلسرتان ،هشرتمین همرایش ملری علروم و مهندسری
ابخیزداری -لرستان.
-54

آرامی ،اونق ،شیخ و هنردوست ،5725 ،ارزیابی شاخ

عملارد در بیابانزایی منطقه آقبند با اسرتفاده از

مدل  . IMPDAمقابله با بیابانزایی اراک.
-51

آرامی ،اونق ،شریخ و هنردوسرت ،5725 ،مقایسره اررر نقرش شری  ،سرنگ ،کراربری در خطرر یابرانزایی

(مدل )IMPDAدشت گنبد –داشلی برون  ،ملی بیابان.
-55

آرامی ،اونق ،شیخ و هنردوست ،5725 ،ارزیابی شدت بیانزایی به روش IMPDAبا دو معیار پوشرش

گیاهی و خاک در دشت آالگل ،مقابله با بیابانزایی اراک.
-53

زهرا پریسای ،واحدبردی شیخ  ،5725،تعیین الگوی زمانی رگبارهای حوزه آبخیز سد بوستان و تاریر آن

بر هیدروگراف سیل ،هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی ابخیزداری -لرستان.
-51

ن .مقدسی ،و .شیخ . ،نجفی نژاد .، ،بارانی ،5729 ،بررسی تاریرات اجتماعی فعالیت های آبخیرزداری

بر روستانشینان حوزه آبخیز سد بوستان ،اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی.
-52

س . .طباطبایی ،و .شیخ ،چ .ب .کمای ،م .آقابیگی ،5729 ،ااول و مبانی پایگاه داده آبخیرزداری برر

اساس معماری سرویسگرا ،اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی.
-31

س . .طباطبایی ،و .شیخ ،چ .ب .کمای ،م .آقابیگی ،5729 ،آشنایی با پایگاه داده مطالعات آبخیزداری

بر اساس داده محور  ،اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست.
-35

 .مالئی فر ،و .شیخ. ،ر .بهره مند .، ،نظرنژاد ،5729 ،بررسی اررات توسعه شهری در افزایش دبی اوج

سیالب (مطالعه موردی حوزه آبخیز زیارت گرگان) ،دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر.
-39

پ .فضلی فرد ،و .شیخ ،ا .سعدالدین ،ب .حصراری ،5729 ،بررسری رونرد داده هرای هیردروکلیمایی در

شرق حوضه آبریز دریاچه اورمیه ،همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی.
-37

پ .فضلی فرد ،و .شیخ ،ا .سعدالدین ،ب .حصاری ،5729 ،بررسی وجرود رونرد برارش و دمرا در حروزه

آبریز دریاچه اورمیه به منظور تحلیل اررات تغییر اقلیم ،اولین همایش ملی بحران آب.
-34

م .ریای ،ا .سعدالدین ،و .شیخ ،چ .ب .کمای ،5729 ،بررسی کیفیت آبخوان آزاد با استفاده از تانیک

های زمین آمار و طبقه بندی ویلاوکس در منطقه علی آباد استان گلستان ،اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی.
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-31

نسرین عنبرانی سیا – ،واحدبردی شیخ ،5727 ،بررسی روند تغییرات زمانی آبدهی در حوضه رودخانره

جاماش (استان هرمزگان) ،همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی.
-35

یوکابد توشنی – واحدبردی شیخ – محسن حسینعلیزاده ،5727 ،بررسی روند تغییراقلیم در استان گلستان

به روش من کندال ،دومین همایش ملی بحران آب.
-33

نفیسه مقدسی – واحدبردی شیخ – ایمان کریمی راد ،5727 ،ارزیابی ارربخشی هیردرولوژیای اقردامات

ماانیای آبخیزداری (مطالعه موردی :آبخیز سد بوستان) ،دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی ،محریط
زیست و منابع طبیعی پایدار.
-31

نفیسه مقدسی – واحدبردی شیخ – ایمان کریمی راد ،5727 ،کاربرد سیستم مدلسازی آبخیز در بررسری

سناریوهای تغییر کاربری اراضی (مطالعره مروردی :آبخیرز سرد بوسرتان) ،دومرین همرایش ملری مهندسری و مردیریت
کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار.
و .کتاب
 -3واحدبردی شیخ ،رئوف مصطفی زاده .5721 ،راهنمای مدیریت پروژه های آبخیزداری .ترجمه

سوابق آموزشی
تدریس دروس هوا و اقلیم شناسی ،زبان تخصصی ،هیدرولوژی عمومی ،جمع آوری آب در مناطق خشرک و نیمره خشرک،
جغرافیای آبهای ایران در مقطع کارشناسی و دروس مسائل خاک و آب مناطق بیابانی ،مدیریت منرابع آب ،مبرانی مدلسرازی
در هیدرولوژی ومدلهای فرسایش ورسوب در مقطع کارشناسی ارشد و دروس شبیه سازی در آبخیزداری ومردیریت و بهرره
برداری از آب های نامتعارف درمقطع دکتری

سوابق اجرایی
 – 5کارشناس اداره آبخیزداری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد – 5732 – 11
 -9مدیر گروه آموزشی آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و منرابع طبیعری گرگران – از  5715ترا
5721
 -7دبیر اجرایی پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران – 5711
 -4مدیر اجرایی کارگاه آموزشی "مدیریت جامع حوضه های آبخیز" 5713 -
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