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سوابق تحصیلي:
 کارؽٌاعی :رؽتِ هزتغ ٍ آتخیشداری داًؾگاُ هاسًذراى کارؽٌاعی ارؽذ :رؽتِ آتخیشداری داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحقیقات تْزاى رتثِ دٍم فارؽ التحصیلی در هقطغ لیغاًظ رتثِ چْارم کٌکَر عزاعزی  ، 77داًؾگاُ هاسًذراى رتثِ دٍم ّوایؼ جؾي فارؽ التحصیلی عاسًذگاى فزدا -هجوغ تؾخیص هصلحت ًظام -تْوي 88سوابق آموزشي (تذریظ هقطغ کارؽٌاعی) :
 .5حفاظت آب ٍ خاک تکویلی
ّ .3یذرٍلَصی کارتزدی
 .1آتخیشداری
 .6طزاحی عاسُ ّای آتی
 .4آتیاری ٍ آتْای سیزسهیٌی
ّ .2یذرٍلیک اًْار
 .7هذرط هذػَ هزاکش ٍ ٍاحذّای داًؾگاُ پیام ًَر اعتاى هاسًذراى در طی عالْای  87الی 98

سوابق اجرائي و پژوهشي:
الف) سوابق اجرائي

 .1کارؽٌاط حفاظت ادارُ هٌاتغ طثیؼی ؽْزعتاى قائوؾْز
 .2هؾاٍر طـــزح هطالؼات اجزایی عذ صالح الذیيکال ًَؽْز
ّ .3وکار طزح تأهیي آب هٌاطق گزهغیزی غزب کؾَر تا ؽزکت جاهاب تْزاى
ب) طرحهاي پژوهشي

 .1هجزی طزح «تَعؼِ یک راتطِ ریاضی تزای تزآٍرد تثخیز اس رٍی پاراهتزّای َّاؽٌاعی هحلی» ـ داًؾگاُ پیام
ًَر .ؽزٍع  1398 :پایاى  :اعفٌذ 1391
 .2هجزی طزح « هحاعثِ ضزیة رٍاًاب عطحی تا دٍرُ تاسگؾتْای  58 ٍ 25عالِ تزای حَسُ ّای تـا هغـاحت
کوتز اس  58کیلَهتز هزتغ»  -ؽزکت عْاهی آب هٌطقِ ای هاسًـذراى .ؽـزٍع :در هزحلـِ دریافـت کـذ هلـی
پایاى - :
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ج) عضويت در انجمن هاي علمي

 .1اًجوي ػلوی آتخیشداری ایزاى
 .3اًجوي ػلوی ػلَم خاک ایزاى
 .4اًجوي هٌْذعی آتیاری ٍ آب ایزاى
 .4کویتِ هلی آتیــــاری ٍ سّکؾی ایزاى
 .5عاسهاى ًظام هٌْذعی کؾاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی هاسًذراى
د) دوره هاي آموزشي

 .1دٍرُ آهَسؽی کَتاُ هذت اعاتیذ ػلَم کؾاٍرسی -داًؾگاُ پیام ًَر -هَعغِ یاٍراى هْذی قن.1398 ،
 .2کارگاُ آهَسؽی کارتزد  GIS ٍ RSدر ػلَم آب ٍ خاک-داًؾگاُ تْزاى -هَعغِ تحقیقات سیغت هحیطی آب ٍ
خاک.1391 ،
.3کارگاُ ػلوی آؽٌایی تا ؽیَُ طزاحی عَاالت چٌذ گشیٌِ ای-داًؾگاُ پیام ًَر1391 ،
 .4کارگاُ تْیٌِ عاسی رٍاتط اعتاد ٍ داًؾجَ -داًؾگاُ پیام ًَر.1391 ،
 .5کارگاُ آؽٌایی تا ؽیَُ تذٍیي هقالِ -داًؾگاُ پیام ًَر.1391 ،
 .6کارگاُ رٍػ تحقیق در ػلَم پایِ -داًؾگاُ پیام ًَر.1391 ،
 .7کارگاُ آهَسؽی آؽٌایی تا هذل تزًاهِ ریشی هٌاتغ آب در عطح حَضِ آتزیش (1392. ،)MODSIM
 .8هغلط تِ ًزم افشارّای آفیظ (ٍرد  ،اکغل  ،پاٍرٍیٌت ٍ  ، )...آؽٌا تا ًزم افشار ّای تخصصی ٍ .gis
و) ترجمه ،تألیفات و ويراستاري

 .1کتاب ردپای آب -در دعت تألیف.
 .2کتاب آتخیشداری تا تأکیذ تز جذیذتزیي هذلْای حَسُ آتخیش -در دعت داٍری.
ٍ .3یزاعتار ػلوی – هجوَػِ عَاالت آسهًَْای کاًَى کارؽٌاعی رعوی دادگغـتزی ٍ قـَُ قئـائیِ -کؾـاٍرسی ٍ
هٌاتغ طثؼی ،اًتؾارات کتاب پذیذُ.1398 ،
ه) مقاالت ارائه شده در مجالت و كنفرانسها

 .1بهروز محسني ،جوال قذٍعی ،حغي احوذی ،رهئـاى طْواعـثی .ارسیـاتی دقـت ٍ کـارآیی هـذلْای تجزتـی
ای.پی.ام ،ام.پغیاکّ ،یذرٍفیشیکی ٍ صئَهزفَلَصی در تزآٍرد فزعایؼ ٍ رعَب ،فصلٌاهِ ػلوی  -پضٍّؾی جغزافیا ٍ
تَعؼِ ،پضٍّؾکذُ داًؾگاُ عیغتاى ،ؽوارُ  ،22اردیثْؾت .1398
 .2بهروز محسني ،احوذ ػغگزی ،ػثذالِ درسی ًفتچالی .هذل رگزعیَى چٌذ هتغیزُ تیي دادُ ّای تؾت تثخیز ٍ
پاراهتزّای هحلی َّاؽٌاعی (هطالؼِ هَردی :ایغتگاُ ّاؽن آتاد گزگاى) .هجلِ ػلوی -پضٍّؾی هٌْذعی ػلَم آب
داًؾگاُ ػلَم کؾاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی عاری ،پذیزػ قطؼی ،در ؽزف چاج.
 .3بهروز محسنيّ ،ادی رساقیاى .تزآٍرد فزعایؼ خاک ٍ تَلیذ رعَب در حَضِ هؼـزف کغـیلیاى تـا اعـتفادُ اس
رٍػ صئَهزفَلَصی هثتٌی تز هذل  MPSIACدر هحیط  ،GISهجلِ ػلوی -پضٍّؾی هٌْذعـی آب ٍ آتیـاری ،در
دعت داٍری.
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 .4عیذ حویذرضا صادقیّ ،ادی رساقیاى ،بهروز محسني .کارتزد پذیذُ ّـای ّیـذرٍلَصیک در پذافٌـذ غیزػاهـل،
اٍلیي کٌفزاًظ پذافٌذ غیز ػاهل ٍ عاسُ ّای هقاٍم داًؾگاُ ًَؽیزٍاًی تاتل ،اعفٌذ .1389
 .5بهروز محسني ،جوال قذٍعی ،حغي احوذی ،رهئاى طْواعثی .تؼییي هٌاعةتزیي هذل فزعایؼ ٍ رعَب در
هقایغِ هذلْای چْارگاًِ ای.پی.ام ،ام.پغیاکّ ،یذرٍفیشیکی ٍ صئَهزفَلَصی حَضِ آتخیش کغیلیاى ،کٌفزاًظ هلـی
رٍیکزدّای ًَیي در هذیزیت پایذار هٌاتغ طثیؼی ،داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحقیقات تْزاى.1398 ،
 .6رحواًؼلی حقؽٌاط گتاتی ،بهروز محسنيّ ،ادی رساقیاىًَ ،رتخؼ داداؽی تٌکاتٌیً .قؼ اکَتَریغـن حـَسُ-
ّای آتخیش در اقتصاد هاسًذراى (تا هحَریت ؽْزعتاى تاتل)ّ ،وایؼ هلی تَعؼِ صٌؼت گزدؽگزی تا تکیِ تز پارک
ّای هلی ٍ تاالب ّا ،پارک هلی گلغتاى ،فزٍردیي .1392
 .7بهروز محسني .اعتفادُ اس عیغتن اطالػات جغزافیایی در تزآٍرد فزعایؼ خاک ٍ تَلیذ رعَب حَسُ ّای آتخیش
تا اعتفادُ اس هذل  ،EPMاٍلیي ّوایؼ عزاعزی کؾاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی پایذار  -تْزاى ،تْوي .1392
 .8رحواًؼلی حق ؽٌاط گتاتیّ ،ادی رساقیاى ،بهروز محسني .تزرعی رًٍذ تغییز اقلین حَضِّـای آتخیـش اعـتاى
هاسًذراى تا اعتفادُ اس ؽاخصّای حذی دها ٍ تارػ  ،پٌجویي کٌفزاًظ تیي الوللی هخاطزات طثیؼی ،تْزاى عالي
ّوایؼ تزج هیالد.1392 ،
 .9رحواًؼلی حق ؽٌاط گتاتی ،بهروز محسني .عیذ ػلیزضا حغیٌیًَ ،رتخؼ داداؽی .تزرعی رًٍذ تغییـز اقلـین
اعتاى تْزاى تا اعتفادُ اس ؽاخصّای حذی دها ٍ تارػ ،پٌجویي کٌفزاًظ تیي الوللی هخاطزات طثیؼـی ،تْـزاى
عالي ّوایؼ تزج هیالد.1392 ،
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