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 -3سوابق پژوهشی
 -1-3مقاالت
الف -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی:

 .3محمد عسكری زاده ،منصوره کوهی ،آذر رضایی پور ،3157 ،چشم انداز نوسانات نمایه های فرین بارش و دما در شهر
تربت حيدریه با استفاده از مدل ریزمقياس نمایی  LARS-WGبرای دوره آتی  ،3133-3111اندیشه جغرافيایی ،سال دهم،
شماره نوزده ،پایيز و زمستان .3157
 .3زهرا شيرمحمدی ،منصوره کوهی،آزاده محمدیان ،مجيد حبيبی نوخندان ،سيد محمد جواد ميرزایی ،محمد ناصر
مودودی .3157 ،بررسی توزیع مكانی – زمانی تبخير-تعرق مرجع با استفاده از داده های شبكه بندی  CRUو پيش نگری
آن طی دوره های آتی در خراسان رضوی ،پایيز و زمستان  ،3157نشریه پژوهش های اقليم شناسی ،شماره  ،11پایيز و
زمستان .3157
 .1ایمان بابائيان ،مریم کریميان ،حامد عاشوری ،راهله مدیریان ،ليلی خزانه داری ،شراره ملبوسی ،منصوره کوهی ،آزاده
محمدیان  ،ابراهيم فتاحی ، 3156 ،تهيه داده های تلفيقی بارش ماهانه برای حوضه های آبریز جنوب غرب کشور با
بكارگيری داده های شبكه ای  APHRODITEو مشاهداتی  ،جلد ، 11شماره  ، 1مرداد – شهریور .524-565،
 .4مجيد حبيبی نوخندان ،فاطمه عباسی ،منصوره کوهی ،شراره ملبوسی ،تعيين نوع سنجنده های هواشناسی جاده ای متناسب
با شرایط غالب و خاص اقليمی ایران ،نشریه پژوهش های اقليم شناسی.3156 ،
 .3منصوره کوهی ،حسين ثنایی نژاد ،3153 ،بررسی سناریوهای تغيير اقليم بر اساس نتایج حاصل از دو روش ریزمقياس
گردانی آماری برای متغير تبخير-تعرق مرجع در منطقه اروميه ،مجله آبياری و زهكشی ،شماره  ،4جلد  ،7زمستان .3153
6. Ebrahim, Fattahi, E., Habibi, M., Kouhi, M., 2015. Climate Change Impact on
Drought Intensity and Duration in West of Iran, Earth Science & Climatic Change, 6:10.
http://dx.doi.org/10.4172/2157-7617.1000319.
 .7منصوره کوهی ،محمد موسوی بایگی ،عليرضا فرید حسينی ،حسين ثنایی نژاد ،هادی جباری ،3153 ،ریزمقياس نمایی
آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود  ،نشریه پژوهش های اقليم شناسی ،زمستان
.3153
 .2حسين انصاری ،منصوره کوهی ،نسرین صالح نيا ،3153 ،پيش بينی وقوع یخبندان های تابشی با استفاده از حداقل داده
های هواشناسی ،نشریه آب و خاک (مجله علوم و صنایع کشاورزی)

 .5رضا اسماعيلی ،منصوره کوهی ،3153 ،پهنه بندی وقوع آخرین یخبندان های دیررس خراسان رضوی با استفاده از
خروجی مدل اقليمی برای دوره اقليم آینده ،فصل نامه جغرافيای طبيعی الرستان
 .31ایمان بابائيان ،منصوره کوهی ،3153 ،ارزیابی شاخص های اقليم کشاورزی تحت سناریوهای تغيير اقليم در ایستگاه های
منتخب خراسان رضوی نشریه آب و خاک(،علوم و صنایع کشاورزی)
 .33منصوره کوهی ،ایمان بابائيان ،محمد موسوی بایگی ،عليرضا فرید  ،حسينی ،ليلی خزانه داری ،3153 ،تغييرات پيش بينی
شده در بارش های فرین مشهد طی قرن بيست و یكم  ،تحقيقات منابع آب
 .33ایمان بابایيان ،مهدی ضرغامی ،منصوره کوهی ،اميد بابابيان ،مریم کریميان ،راهله مدیریان ،3153 ،بررسی رفتار منابع آب
حوضه قره قوم تحت شرایط تغيير اقليم (مطالعه موردی :زیر حوضه درگز) مجله آب و خاک
 .31نسرین صالح نيا ،سهراب کلثومی آیسک،حميد رضا گلکار حمزیی یزد ،منصوره کوهی ،3151 ،انتخاب آرایش بهينه
آبپاشها بوسيله الگوریتم ژنتيک ،نشریه پژوهش های اقليم شناسی.
 .34ليلی خزانه داری ،شهزاد قندهاری ،منصوره کوهی ،شراره ملبوسی ،3122 ،دورنمای خشكسالی ایران طی  11سال آینده ،
مجله جغرافيا و توسعه ناحيه ای.
 .33آزاده محمدیان ،منصوره کوهی ،آرمان آدینه بيگی ،سيدجواد رسولی ،بهاره بذرافشان ،3125 ،مقایسه پایش و پهنه بندی
خشكسالی با استفاده از شاخص های  DI ،SPIو ( PNIمطالعه موردی :استان خراسان شمالی) ،مجله علمی – پژوهشی
علوم کشاورزی و منابع طبيعی
16. Ehsan EYSHI REZAEI, Azade MOHAMMADIAN, Mansoreh KOOHI , Mohammad BANNAYAN,
Comparative Analysis of Drought Indices for Drought Zone Scheme of Northern Khorasan Province of Iran,
2011, Notulae Scientia Biologicae.

 .37حسين موقر مقدم ،جواد بداق جمالی ،رحيم محمدیان ،منصوره کوهی ،امير شاه طهماسبی ،3121 ،ضرورت پایش نياز
آبی روزانه مزارع چغندر قند با استفاده از مدل  ETOبولتن علمی پژوهشكده اقليم شناسی (ضميمه نشریه نيوار)
 .32ليلی خزانه داری ،شهزاد قندهاری ،منصوره کوهی ،3126 ،نگاهی به اقليم ایران و جهان در سال  3123بولتن علمی
پژوهشكده اقليم شناسی (ضميمه نشریه نيوار)
 .35محمد رضا شهریاری ،سيد جواد رسولی ،منصوره کوهی ،تكتم گلمكانی ،3121 ،تعيين ارتفاع برش ساقه گندم برای بهبود
برداشت و محافظت از آب و خاک ،بولتن علمی پژوهشكده اقليم شناسی (ضميمه نشریه نيوار)
 .31نوذر قهرمان ،منصوره کوهی ،3121 ،اثرات تغيير اقيم بر محصوالت زراعی ،بخش دوم :برنج ،بولتن علمی پژوهشكده
اقليم شناسی (ضميمه نشریه نيوار)
ب -مقاالت چاپ شده در كنفرانسها و سمینارها و همايشهاي داخلی و خارجی:
 .3فاطمه عباسی ،منصوره کوهی ،شراره ملبوسی ،زهره جوانشيری ،ایمان بابائيان ،مجيد حبيبی نوخندان ،یاشار فالمرزی ،تحليل
روند بارش و دمای ساالنه ایران در دوره  3532-3137( 3157-3156ميالدی) ،کنفرانس ملی ایده های نوین ،در کنفرانس ملی
ایده های نوین در مدیریت شهری ،کاشمر ،فروردین .3152
 .3فاطمه عباسی ،زهره جوانشيری ،منصوره کوهی ،شراره ملبوسی ،یاشار فالمرزی ،تحليل روند بارش ساالنه ایران ،پنجمين
همایش منطقه ای تغيير اقليم و گرمایش زمين 2 ،و  5اسفند  ،3157پژوهشكده تغيير اقليم و گرمایش زمين ،دانشگاه تحصيالت
تكميلی علوم پایه زنجان.
 .1فاطمه عباسی ،منصوره کوهی ،زهره جوانشيری ،شراره ملبوسی ،بررسی تغيير پذیری دما در ایران با بهره گيری از روش
های آماری ،پنجمين همایش منطقه ای تغيير اقليم و گرمایش زمين 2 ،و  5اسفند  ،3157پژوهشكده تغيير اقليم و گرمایش
زمين ،دانشگاه تحصيالت تكميلی علوم پایه زنجان.

 .4منصوره کوهی ،محمد ،امينی ،سيد حسين ثنایی نژاد،3157 ،مدل سازی شدت و مدت خشكسالی با استفاده از توابع مفصل
در بخش جنوبی حوضه آبریز کارون ،سخنرانی ،پنجمين سمينار نظریه مفصل و کاربردهای آن ،دانشكده علوم ریاضی،
دانشگاه فردوسی مشهد.
 .3محمد عسكری زاده ،محسن عراقی زاده ،مهسا فرزانه ،منصوره کوهی .3157 ،بررسی روند نمایه های حدی دما در ایستگاه
مشهد طی دوره  ،3134-3561سخنرانی ،دومين کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران 35 ،اردیبهشت  .3157دانشگاه فردوسی
مشهد.
 .6ليال ثابت ،محسن عراقی زاده ،فرشيد تبریزیان ،منصوره کوهی ،ليال سفاری ،تغييرات اقليمی مراکز استان های کشور در 31
سال اخير .3157 ،همایش ملی تغيير اقليم و اکوسيستم های آبی  33 ،و  36اردیبهشت  ،3157پژوهشكده اکولوژی خليج فارس
و دریای عمان.
 .7محمد عسكری زاده ،محسن عراقی زاده ،مهسا فرزانه ،منصوره کوهی توانمندی مدل  LARS-WGدر ارزیابی بارش و دما
در ایستگاه تربت حيدریه ،دومين همایش بين المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافيا و محيط زیست پایدار،
 ،3156مشهد .ساج گستر کاسپين.
8. M. Kouhi, H., Sanaei Nejad, M. Amini, 2017.Investigation of the accuracy of Climate
Research Unit (CRU) temperature and precipitation Time –series in several climatic zones of
Iran, 5th International Conference on Reanalysis (ICR5), 13-17 November. Rome.
9. Kouhi, M., Sanaei Nejad, H., Changes in reference evapotranspiration in Uremia basin:
Observations and future Scenarios based on statistical downscaling, The 9th World Congress
of EWRA, 10 and 13 June 2015.
 .31مهسا فرزانه ،رضا دوستان ،مجيد حبيبی نوخندان ،منصوره کوهی .3156 ،پهنه بندی دمایی آغاز و خاتمه فصول در شرق ایران با
استفاده از روش های نوین آماری ،اولين همایش بين المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ،منابع طبيعی و محيط
زیست .همدان ،ایران.
11. Reza Doostan, Mahsa Farzaneh, Majid Habibi Nokhandan, Mansooreh Koohi, 2017.
Analysis of the climatic seasons in East of Iran, 5th international conference on new idea in
agriculture, environment and tourism.
 .33مهسا فرزانه ،رضا دوستان ،مجيد حبيبی نوخندان ،منصوره کوهی ،مقایسه تغييرات دما در دو ایستگاه سينوپتيک مشهد و
چابهار ،سومين کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران ،خرداد .3156
.31ایمان بابائيان،راهله مدیریان ،ليلی خزانه داری ،فاطمه عباسی ،مریم کریميان ،حامد عاشوری ،شراره ملبوسی ،سينا صمدی،
ابراهيم فتاحی ،آزاده محمدیان ،سيد جواد سيدان ،منصوره کوهی ،محمد تقی رستگار مقدم ،مجيد حبيبی نوخندان ،عباس
رنجبر ،ميترا الله ،مریم حامدی.3153 ،پيش بينی ماهانه نمایه خشكسالی  SPIدر حوضه آبریز جنوب غرب کشور با بكارگيری
پس پردازش برونداد مدل  ، CFS v.2سومين کنفرا نس ملی هواشناسی کشاورزی ،گروه مهندسی آبياری و آبادانی ،دانشگاه
تهران.
 .34منصوره کوهی ،حسين ثنایی نژاد ،مجيد حبيبی نوخندان ،آزاده محمدیان ،بهاره بذرفشان تغييرات تبخير-تعرق پتانسيل در
حوضه اروميه :مشاهدات و سناریوهای آتی بر مبنای ریزمقياس نمایی آماری 1-3 ،اردیبهشت  ،3154کنفرانس هواشناسی
ایران 54
 .33سمانه رزم ،ليال ثابت ،منصوره کوهی ،یحيی قائنی پور .اردیبهشت  ،3153بررسی شاخص  TCIبرای تعيين فصول
گردشگری شهر مشهد برای توسعه اقتصادی و گردشگری شهری پنجمين کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ،مشهد

 .36سمانه رزم ،منصوره کوهی ،آذر رضایی پور ، 3153 ،پهنه بندی و تحليل بيوکليمایی انسانی استان خراسان رضوی با
استفاده از شخص بيكر به منظور طراحی شهری و توسعه پایدار چهارمين کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ،مشهد
مقدس 31 ،و  33اردیبهشت.
 .37ليلی خزانه داری ،منصوره کوهی ،فاطمه زابل عباسی ،3151 ،پایش و پيش آگاهی خشكسالی غرب و شمالغرب کشور
طی بيست سال آینده اولين کنفرانس ملی خشكسالی و تغيير اقليم ،مرکز تحقيقات کم آبی و خشكسالی در کشاورزی و منابع
طبيعی.
 .32ایمان بابائيان ،منصوره کوهی ،3151 ،مدل سازی شاخص های اقليمی کشاورزی استان خراسان رضوی تحت سناریوهای تغيير
اقليم کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی ،کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی ،دانشگاه تهران.
19. I.Babaeian, E. Fattahi, M. habibi, S. Samadi, L. khazanedari, A. Mohamadian, SH.
Ghandhari, R. modirian, M. Karimian, M. Kouhi, F. Abbasi, 1-5 July 2013, ECO Regional
Center for Risk Management of Natural Disasters (ECO-RCRM), The First IBCS Meeting
20. I.Babaeian, A. Mohamadian, M. Karimian, , R. modirian, M. Kouhi, F. Abbas, 1-5 July
2013, A Drought Outlook and Early-warning System over I.R. of Iran (DOES), The First
IBCS Meeting
21. I.Babaeian, M. Zarghami, , M. Kouhi, , O. Babaeian, M. Karimian, R. Modirian, 17-18
oct 2013, Hydrological impacts of future climate change over Gharaghom Catchment, Case
Study of Daregaz Sub-basin, Iran, International conference Climate change Impacts on
water resources
22. Tayeb RAZIEI , Leili KHAZANEDARI , Isabella BORDI , Mansourh KOUHI , Luis
S.PEREIRA & Sina Samadi, AN OUT LOOK ON FUTURE DROUGHT
CHARACTERISTICS IN IRAN UNDER A CHANGING CLIMATE, 2011, International
Conference on Ecohydrology and Climate Change-Tomar-Portugal.
 .31غالمرضا همایون ،سمانه رزم ،منصوره کوهی ،سلماز ،رزم ،بررسی و تحليل تغييرات اقليم ایستگاه سينوپيتک تربت
حيدریه طی سی سال آینده ، 3153 ،اولين همایش بين المللی بحران های زیست محيطی ایران و راهكارهای بهبود آن،
جزیره کيش  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات اهواز.
 .34ليلی خزانه داری ،منصوره کوهی ،فاطمه زابل عباسی ،شهزاد قندهاری ،شراره ملبوسی ،3125 ،بررسی روند
خشكسالی در ایران طی  11سال آینده ،چهارمين کنفرانس منطقه ای تغيير اقليم ،تهران.
25. Ali Kiani, Javad Bodagh Jamali, Soheila Javanmard, Mansoureh Kouhi, Simulating the
Impact of Climate Change on Wheat Yield in Different Climatic Zones of Iran and
Evaluating Options for Adaptaion, 2003, World Climate Change Conference
 .36سيد جواد رسولی ،منصوره کوهی ،اعظم السادات رسولی ،مقابله با سرمازدگی کلزا ،3124 ،همایش علمی-کاربردی راه
های مقابله با سرمازدگی
 .37حسين موقر مقدم ،علی کاظمی ،منصوره کوهی ،3123 ،بررسی اطلس جغرافيایی ایران در ادوار مختلف قبل و بعد از
اسالم ،دومين کنگره ملی جغرافيدانان جهان اسالم .تهران.
 -2-3طرح هاي پژوهشی
 .3پایش عملكرد محصوالت کشاورزی.3121 ،
 .2پالئوکليماتولوژی (مقدمه ای بر اقليم شناسی دیرینه ایران).3126 ،
 .3تحليل و پهنه بندی خشكسالی های استان خراسان شمالی با استفاده از شاخص های خشكسالی کشاورزی.3122 ،
 .4پهنه بندی و امكان سنجی پيش بينی وضعيت آب و هوای جاده ای کشور.3126 ،
 .5مطالعات تهيه اطلس بالیای طبيعی استان خراسان رضوی.3122 ،

 .6بررسی و ارایه مناسب ترین سنجنده های هواشناسی جاده ای در نواحی اقليمی ایران.3153 ،
 .7پيش بينی وقوع یخبندان های تابشی با استفاده از حداقل داده های هواشناسی.3153 ،
 .8ایجاد سامانه ی جامع هشدار و پيش آگاهی خشكسالی.3153 ،
 .9تحليل بارش های شدید منجر به سيل در حوضه های جنوبی دریای خزر.3153 ،
 .11بررسی تغييرات شدت و دوره بازگشت خشكسالی های غرب ایران در دوره های آتی تحت تاثير تغيير اقليم.3151 ،
 .11پيش بينی سه ماهه بارش و خشكسالی برای حوضه های آبریز جنوب غرب کشور با استفاده از پس پردازش برونداد مدل
دیناميكی پيش بينی فصلی.3151 ،
 .33ارزیابی اثرات تغيير اقليم و تحليل عدم قطعيت بر مولفه های هيدرولوژیكی حوضه آبریز قره قوم با کمک مدل شبيه
سازی .3154 ،SWAT
 .31بررسی مشخصات زمانی تبخير-تعرق پتانسيل طی دوره  3563-3131و پيش بينی تغييرات آن طی دوره  3133-3155در
ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی.3154 ،
 .34بررسی پتانسيل انرژی باد در خراسان جنوبی-فاز اول.3153،
 .33بررسی پتانسيل انرژی باد در خراسان جنوبی-فاز دوم.3157 ،
 .36تغييرات آتی مقادیر حدی خشكسالی ها تحت سناریوهای  RCPدر چند نمونه ی اقليمی ایران.
 -3-3تالیف ،تدوين يا ترجمه كتاب


ليلی خزانه داری ،منصوره کوهی ،شهزاد قندهاری ،م .آسيایی ،3127 ،تغيير اقليم (علل ،اثرات و راه حل ها) ،چاپ اول



ليلی خزانه داری ،منصوره کوهی ،شهزاد قندهاری ،م .آسيایی ،3153 ،تغيير اقليم (علل ،اثرات و راه حل ها) ،چاپ دوم (منبع
توصيه شده برای رشته تغيير اقليم در دانشگاه پيام نور)



ویراستار علمی کتاب "یكصد سوال در زمينه تغيير اقليم" ،نویسندگان :مجيد حبيبی نوخندان ،غالمعلی بيرقدار.3122 ،

 -4سوابق آموزشی
 -1-4مشاوره دانشجويی
 مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " مدل سازی عملكرد گندم دیم با استفاده از پارامترهای هواشناسی کشاورزی (مطالعه
موردی :استان خراسان رضوی)" رشته هواشناسی کشاورزی /دانشگاه سمنان /دانشكده کویر شناسی3154/
 مشاور پایان نامه دکتری با عنوان "آشكار سازی و پيش بينی نوسانات مكانی-زمانی نمایه های حدی دما و بارش در استان
خراسان رضوی با استفاده از ریزمقياس نمایی مدل / "LARS-WGدانشگاه یزد -گروه جغرافيا.3153/
 -2-4داوري پايان نامه
 داوری پایان نامه کارشناسی ارشد – شقایق گلی -در گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد -کارشناسی ارشد-
3157/33/32
 -2-4تدريس

 مدرس دوره آموزشی ریزمقياس نمایی آماری  SDSMبرگزار شده توسط پژوهشكده اقليم شناسی

 همكار در تدریس درس اقليم شناسی  -مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد (هواشناسی کشاورزی)
 همكار در تدریس درس اقليم شناسی  -مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد (جغرافيای طبيعی)

 تدریس در دانشگاه علمی-کاربردی بينالود (هوا و اقليم شناسی -مقطع کارشناسی) ،ترم اول و دوم سال تحصيلی 53-53
 تدریس در موسسه عالی اقبال الهوری (مبانی  GISدر مهندسی عمران)  -ترم دوم سال های تحصيلی  51-54و 53-51
 تدریس در سازمان مدیریت پسماند شهرداری به مدت  6ساعت با عنوان "هواشناسی و اقليم شناسی"

 راهنمایی بيش از  31دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی آب و جغرافيا در اجرای مدل LARS-WG ،SDSM

 -5دوره هاي آموزشی تخصصی
نام كشور

ســال

رديف

موسسه /سازمـان

عنــوان

1

دوره مقدماتی  GISو تغییر اقلیم ،مركز ملی اقلیم شناسی

 42تا  42تیرماه 1831

 42ساعت

مركز ملی اقلیم شناسی  /دانشگاه تبريز

4

كارگاه آموزشی سری های زمانی ا ستخراج مولفه های اولیه

1831/2/11

 3ساعت

و ثانويه
8
2

كارگاه آموزشی پردازش رقومی تصاوير ماهواره ای

1831/2/42

 12ساعت

1831/2/42

مركز ملی اقلیم شناسی  /دانشگاه تبريز
مركز ملی اقلیم شناسی  /دانشگاه تبريز

1831/7/48

 3ساعت

2

مکالمه زبان انگلیسی – سطح يک

1834

 22ساعت

مركز آموزش عالی هواشناسی مشهد،

2

كارگاه آموزشی پردازش تصاوير ماهواره ای در محیط نرم

1834/2/43

 42ساعت

پژوهشــکده اقلـــیم شناســی/اداره كــ

افزار ERDAS

1834/2/81

كارگاه آموزشی مديريت ريسک باليای جوی-اقلیمی

7

مركــز ملــی اقلــیم شناســی/اداره كــ
هواشناسی خراسان رضوی

1838/11/43

هواشناسی خراسان رضوی
 3ساعت

كارگاه آموزشی آشنايی با شیمی آب و آنالیز آب باران

كمیته آلودگی هوا سـازمان هواشناسـی
كشور/پژوهشکده اقلیم شناسی/اداره ك
هواشناسی خراسان رضوی

3
9
11
11
14
18
12
12
12
17
13
19

كارگاه آموزشی رادارهای هواشناسی
كارگاه آموزشی تحقیقات كاربردی در هواشناسی كشاورزی
مکالمه زبان (سطح ابتدايی تا پیشرفته)
دوره آموزشی مفاهیم پايه فناوری اطالعات
دوره آموزشی كاربرد كامپیوتر و مديريت فايلها
دوره آموزشی اطالعات و ارتباطات
دوره آموزشی واژه پردازها
دوره آموزشی ارازه مطلب
دوره آموزشی بانک اطالعاتی
دوره آموزشی صفحه گسترده ها

 17و  13دی ماه 1834

 12ساعت

1834/8/8

 12ساعت

1834/8/2

41

پژوهشکده اقلیم شناسی

1837-1832

 422ساعت

موسسه كیش اير

1832/4/14

 14ساعت

معـــاون اســـتاندار و رزـــی

1832/4/19
1832/4/19
1832/4/14

 3ساعت
 14ساعت
 42ساعت
 41ساعت

معـــاون اســـتاندار و رزـــی

ســـازمان

مديريت و برنامه ريزی خراسان رضوی
 42ساعت

1832/7/81
1832/8/13

معـــاون اسـ ـتاندار و رزـــی

ســـازمان

مديريت و برنامه ريزی خراسان رضوی

1832/2/44
1832/7/14

معـــاون اســـتاندار و رزـــی

ســـازمان

مديريت و برنامه ريزی خراسان رضوی

1832/8/13
1832/2/13

معـــاون اســـتاندار و رزـــی

ســـازمان

مديريت و برنامه ريزی خراسان رضوی

1832/8/1
1832/4/81

ســـازمان

مديريت و برنامه ريزی خراسان رضوی

1832/4/81

معـــاون اســـتاندار و رزـــی

ســـازمان

مديريت و برنامه ريزی خراسان رضوی
 42ساعت

1832/8/43

معـــاون اســـتاندار و رزـــی

ســـازمان

مديريت و برنامه ريزی خراسان رضوی
 12ساعت

اقلیم شناسی كشاورزی و پايش خشکسالی
دوره مقدماتی «طرح آموزش سالمت بسیجیان»

پژوهشکده اقلیم شناسی

جهــاد كشــاورزی خراســان رضــوی و
سازمان هواشناسی كشور

1832/8/41

 14ساعت

1832/8/41
1832/8/41-48

مركز بهداشت مركـز  4مشـهد،اداره كـ
هواشناسی خراسان رضوی

 812ساعت

آموزش تخصصی كارشناسان مراكز تحقیقاتی-دوره همديدی

مركز آموزش عالی هواشناسی و علـوم
جو (وحد مشهد)  -سازمان هواشناسـی
كشور

41

مدلســازی مکــانی بــارش بــا اســتفاده از تصــاوير مــاهواره ای

1837/2/12

 41ساعت

TRMM
44
48
42

مركز ملی اقلیم ،پژوهشکده اقلیم شناسی
و دانشگاه تبريز

دوره آموزشی Cloud Physics
The workshop on drought monitoring and
management
دوره توسعه و ترويج فرهنگ نماز

 2تا  12اكتبر 4118

 32ساعت

 48آوري 4112

 3ساعت

1834/2/41

 43ساعت

WMO
REGIONAL
METEOROLOGICAL
TRAINING
CENTER
National Climate Center of
Australia & National Center for
Climatoloy of Iran
اداره كــ تبلیغــات اســالمی خراســان
رضوی

1891/8/48

 14ساعت

42
42

كارگاه آموزشی مباحث نوين در مهندسی آب

1894/4/2

 3ساعت

انجمن آبیاری وزهکشی ايران

47

دوره آموزشی ريزمقیاس نمايی آماری با استفاده از مدل هـای

 2تا  7خرداد 1894

 13ساعت

پژوهشکده اقلیم شناسی

مدلسازی اقلیمی در محیط ArcGIS

و دانشگاه تبريز

 LARS-WGو SDSM
43

A short Training Course on “Seasonal Drought
Outlook using Statistical Post Processing of Global
Climate Models Outputs

49

مركز ملی اقلیم ،پژوهشکده اقلیم شناسی

 42تا  81سپتامبر 4112
 81ساعت
1892/8/47
 3ساعت

نشست هم انديشی بیابان ،چالش ها و راهکارها

WMO
REGIONAL
METEOROLOGICAL
TRAINING
CENTER/Iran
Meteorological
Organization
اداره كــ منــابی طبیعــی و آبخیــزداری
استان خراسان رضوی/دانشـکده منـابی
طبیعی و محیط زيست دانشگاه فردوسی
مشهد81

81

مديريت ابزار و اطالعات سازمانی (گروه )1181222

81

مهارت های حرفه ای و اداری كار با رايانه (گروه )1111797

84

جنبه های مدل سازی منطقه ای اقلیم

1892/2/2

 12ساعت

1892/2/14
1892/2/18

 44ساعت

1892/3/42
1892/14/12

آمــوزش مجــازی ســازمان هواشناســی
كشور
آمــوزش مجــازی ســازمان هواشناســی
كشور

 81ساعت

مديريت آموزش هواشناسی و علوم جو

88

آشنايی با لینوك

و فرامین آن

1892/11/19

 4ساعت

پژوهشکده اقلیم شناسی

82

آشنايی با  GrADSو فرامین آن

1892/11/19

 4ساعت

پژوهشکده اقلیم شناسی

82

آشنايی با نرم افزار كارتاب الکترونیکـی سـازمان هواشناسـی

1892/4/81

 4ساعت

1892/14/9

كشور (فرزين)
آشکار سازی پديده رعد و برق با استفاده از ماهوارهای  LISو

82

 2ساعت

1897/4/48

 GPMدر شمال شرق كشور
87

حقوق شهروندی در نظام اداری (گروه )12181341

83

منشور حقوق شهروندی

89

مبانی رادار هواشناسی
تغییر و ابعاد مصنوعی و طبیعی آن

21

 1897/2/19لغايت 1897/2/47

 2ساعت

 1897/2/11لغايت 1897/2/12

 2ساعت

 1897/2/11لغايت

13

پژوهشکده اقلیم شناسی
پژوهشکده اقلیم شناسی -دانشگاه تبريز
آمــوزش مجــازی ســازمان هواشناســی
كشور
آمــوزش مجــازی ســازمان هواشناســی
كشور

1897/2/18
 1897/11/18لغايت 1897/11/12

13

مديريت آموزش هواشناسی و علوم جو
مديريت آموزش هواشناسی و علوم جو

 -6تقديرنامه
رديف

عنــوان

موسسه /سازمـان

نام كشور

ســال

1

تقدير و تشکر از همکاری در بخش های مختلف پژوهشکده اقلیم شناسی

معاون پژوهشکده اقلیم شناسی

ايران

1831

4
8

2

2
2
7
3

گواهی همکاری با اداره ك هواشناسی خراسان رضوی در تهیه گزارش های

ريــی

تحلی هواشناسی كشاورزی

كشاورزی خراسان رضوی

قدردانی از همکاری در برگزاری اولین كارگاه مدل سازی اقلیمی مشترک بین

معاون وزير راه و ترابـری و ريـی

ايران و كره جنوبی

سازمان هواشناسی كشور

قدردانی از همکاری در برگزاری اولین كارگاه مدل سازی اقلیمی مشترک بین
ايران و كره جنوبی

اداره تحقیقــات هواشناســی

مـــدير كـ ـ هواشناســـی خراســـان

ايران
ايران

1838
1832

ايران
1832

رضــوی و سرپرســت پژوهشــکده
اقلیم شناسی

تقــدير و تشــکر از همکــاری در برگــزاری ســی و پنجمــین جلســه شــواری

معاون وزير راه و ترابـری و ريـی

پژوهشی اقلیم شناسی كشور-يزد

سازمان هواشناسی كشور

تقدير و تشـکر جهـت ويراسـتاری انگلیسـی مجموعـه مقـایت اولـین كارگـاه

دبیر علمـی كارگـاه مشـترک ايـران-

مشترک مدلسازی اقلیمی  12تا  17نوامبر 4112

كره

قدردانی از همکاری در برگزاری مراسـم افتتاحیـه مركـز منطقـه ای مـديريت

معاون وزير راه و ترابـری و ريـی

ريسک باليای طبیعی كشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اكو)

سازمان هواشناسی كشور

تقدير و تشکر از ارازه سخنرانی بـا عنـوان "بررسـی شـرايط آب و هـوايی و

مدير ك هواشناسی استان خراسـان

اكولوژی كشت كلزا و محافظت از آن در مقاب سرمازدگی"

رضــوی و سرپرســت پژوهشــکده

ايران
ايران
ايران
ايران

1832
1832
1832
1832

اقلــیم شناســی و ريــی

مركــز ملــی

اقلیم
9

تقدير و تشکر از انتشار به موقی بولتن علمی پژوهشکده اقلیم شناسی

سرپرست پژوهشکده اقلـیم شناسـی
و ريی

مركز ملی اقلیم شناسی

مدير ك هواشناسی استان خراسـان
11

تقدير و تشکر از ارازه سخنرانی با عنوان "نگاهی به اقلـیم جهـان و ايـران در
سال "1832

ايران
ايران

رضــوی و سرپرســت پژوهشــکده
اقلــیم شناســی و ريــی

1832

1832

مركــز ملــی

اقلیم
11
14

تقدير و تشکر از پیگیری های انجام شده در دريافت پروانـه انتشـار و مجـوز

سرپرست پژوهشکده اقلـیم شناسـی

علمی -پژوهشی نشريه پژوهش های اقلیم شناسی

و ريی

تشکر از همکاری در معرفی فعالیت ها و دانش هواشناسی و برپايی نمايشگاه

مدير ك هواشناسی استان خراسـان

"نوآوری ،شکوفايی ،پژوهش و فناوری خراسان رضوی"

رضوی

مركز ملی اقلیم شناسی

مدير ك هواشناسی استان خراسـان
18

تقدير و تشکر از همکاری با دفتر نشريه نیوار (نشريه برتـر پايگـاه اسـتنادی
علوم جهان اسالم)

ايران
ايران

1837

ايران

رضــوی و سرپرســت پژوهشــکده
اقلــیم شناســی و ريــی

1837

1837

مركــز ملــی

اقلیم
سرپرســت اداره كــ هواشناســـی
12

تقدير و تشکر از كسب رتبه اول در مسابقات ورزشی

ايران
1837

اســـــتان خراســـــان رضـــــوی و
پژوهشکده اقلیم شناسی

12
12

تقدير و تشکر از ارازه سخنرانی با عنوان "تاثیر پذيری يخبنـدان هـای شـمال
غرب كشور از پديده نوسان اطل

شمالی"
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پژوهشکده اقلیم شناسی

كاربردی

پژوهشکده
اقلیم

1897

شناسی

 -7عضويت در انجمن ها


انجمن ایرانی اقليم شناسی



عضو انجمن سطوح آبگير ایران



عضو انجمن علمی هواشناسی ایران

 -8مسئولیت ها و تجربیات شغلی


عضو گروه پژوهشی اقليم شناسی کاربردی پژوهشكده اقليم شناسی مشهد



عضو کارگروه  GEOسازمان هواشناسی کشور3151 ،



عضو کارگروه سنجش از دور و  GISسازمان هواشناسی کشور (از سال  3151تا کنون)



داور مقاالت نشریه علمی –پژوهشی نيوار



داور مقاالت نشریه علمی-پژوهشی پژوهش های اقليم شناسی



مدیر داخلی نشریه «پژوهش های اقليم شناسی» در پژوهشكده اقليم شناسی (از سال  3127تا کنون)



عضو دبيرخانه شورای پژوهشی اقليم شناسی (از سال  3123تا )3126



مدیر داخلی بولتن علمی پژوهشكده اقليم شناسی (از فروردین )3123



همكاری با دفتر نشریه نيوار (از سال  3123تا )3125



ترجمه خبر ،هماهنگی با چاپخانه و ارسال خبرنامه اقليم ( از پایيز )3124



مسوول بخش نشریات وب سایت اداره کل هواشناسی خراسان رضوی و پژوهشكده اقليم شناسی (از سال  3123تا )3127



همكاری در ترجمه متن فيلم آموزشی «ازی ازن» (جلوگيری از تخریب الیه ازن و مراقبت در برابر پرتوهای فرابنفش)



عضو سابق دبيرخانه مرکز منطقه ای مدیریت ریسک بالیای طبيعی کشورهای عضو سازمان های همكاری های اقتصادی (اکو).



نماینده پژوهشكده اقليم شناسی در دفتر بازرسی مدیریت عملكرد و امور حقوقی استانداری در سفر استانی ریاست جمهوری به استان خراسان رضوی از
تاریخ  3151/6/33لغایت 3151/6/31



مسوول پيگيری طراحی و راه اندازی سایت نشریات



همكاری در تهيه گزارش هواشناسی جهانی در سال 3133



همكاری در تهيه بروشور انگليسی مرکز منطقه ای مدیریت ریسک بالیای طبيعی – اکو



همكاری در داوری مقاالت بولتن علمی پژوهشكده اقليم شناسی



همكاری در داوری مقاالت مجله علمی-ترویجی نيوار



همكاری در داوری طرح های پژوهشی بخش تحقيقات کشاورزی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی

-8مسئولیت هاي علمی در برگزاري همايشهاي ملی و بین المللی :


عضو کميته اجرایی اولين کارگاه مدلسازی اقليمی ایران-کره،



عضو اصلی کميته اجرایی جلسات شورای پژوهشی مرکز ملی اقليم شناسی،



دعوت به عنوان کارشناس برای شرکت در  ،13th CAS-TWAS-WMO Forumپكن-چين،3134،



عضو کميته اجرایی پنجمين سمينار نظریه مفصل و کاربردهای آن ،مشهد ،ایران.3137 ،

 -9توانمندي ها (مسلط به اجراي مدل ها و نرم افزارهاي زير)



مجموعه نرم افزارهای Office



مدل SDSM



مدل LARS-WG



آشنا با زبان برنامه نویسی  Rو بسته های نرم افزاری آن )… (SPEI, Raster,



نرم افزار ArcGIS



نرم افزارهای محاسبه نمایه های خشكسالی



آشنا با محيط Linux



نرم افزار Hyfa



نرم افزار SWAT



نرم افزار GrADS



نرم افزار های آماری  SigmaPlot, JMPو ...



نرم افزار  ( Mendelyمدیریت منابع و شبكه اجتماعی آکادميک)

