معاونت پژوهش و فناوري

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

مشخصات

 -1مشخصات فردی:
نام خانوادگي... :رسولي

نام :سميرا......
محل صدورشناسنامه :مشهد
تلفن همراه09158159745 :

نام پدر :محسن

محل تولد :مشهد
تلفن محل كار33822203 :

تاريخ تولد1364/1/2 :
تلفن منزل051-38580503 :

آدرس الكترونيكيsamira1364r@yahoo.com :

 -2سوابق تحصيلي:
مؤسسه محل

تاريخ

تحصيل

شروع

مشهد

ابصار

1377/7/1

1380/7/1

دانشگاه آزاد

1390/7/1

1392/12/1

مقطع تحصيلي

رشته

ديپلم

كامپيوتر

ايران

مهندسي تكنولوژی نرم افزار

ايران

مشهد

هوش مصنوعي و رباتيكز

ايران

مشهد

كارشناسي

كارشناسي ارشد

كشور محل تحصيل شهر محل تحصيل

اسالمي مشهد
دانشگاه بين
المللي امام
رضا

دكتری
تحصيالت غيردانشگاهي

تاريخ پايان

1397/07/1

در حال
تحصيل
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 -3سوابق فعاليتهای علمي– پژوهشي مرتبط با حوزه فعاليت گروه پژوهشي كه پژوهشگر عضو آن
معرفي شده است:
الف -پاياننامهها:
پاياننامه كارشناسي ارشد:
 -1عنوان 

پيش بيني تابش های خورشيدی جهاني با استفاده از وروديهای مدل عددی آب وهوا (جوی) و تركيب روش های
يادگيری ماشين حدی و الگوريتم ژنتيک
 -2عنوان پاياننامه دكتري:

طرحهای تحقيقاتي مرتبط با حوزه فعاليت گروه:
ب -

رديف

عنوان طرح

كارفرما

پروژه«تعیینمحدودیتهاوپتانسیلهای

پژوهشکده

اقلیمیخراسانرضوی)

اقلیمشناسی

پروژه«مدلسازیاقلیمومطالعهاقلیمدر
ایران»

سازمانمحیطزیست

پروژه«مدلسازیاقلیماستانخراسان
جنوبیبااستفادهازریزمقیاسنمایی

ادارهکلهواشناسیخراسانجنوبی

تاريخ
شروع

مسئوليت در طرح

تاريخ خاتمه
مجري/همكار

31831831

3183

3183

-3181

3181

3181

ECHO-Gآماریخروجیمدل
پروژه(پیشبینیفصلیکشور)

هواشناسیخراسانرضوی

پروژهکارخانهکمپوست

پژوهشکدهاقلیمشناسی

درحال

درحالاجرا-

اجرا-روتین روتینماهانه
ماهانه

پروژهبررسیتغییراتاقلیمیبرامکان
توسعهدومحصولزردآلووبادامدراستان

پژوهشکدهاقلیمشناسی

3181

3181

3181

3188
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خراسانرضوی
تهیهبانکاطالعاتی311سالهخراسان
مقیاسECHO-Gرضویبااستفادهازریز

پژوهشکده

نماییآماریخروجیمدل

اقلیمشناسی

3188

3188خاتمه
یافته

پروژهبررسیسینوپتیکسیالبهایشاندیز

پژوهشکدهاقلیمشناسی

خاتمهیافته

خاتمهیافته

پروژهمطالعهوارزیابیتغییراقلیمبا

پژوهشکدهاقلیمشناسی

3181

3188خاتمه

استفادهازمدلهایاقلیمیایران

یافته

رتبهدومدرجشنوارهدانشگاه
فردوسی3188

پروژهامکانسنجیپیشآگاهیفصلیوبلند
مدتدماوبارشبابکارگیریمدلهای
عددیپیشبینیبلندمدتوریزمقیاس

ادارهکلهواشناسیکرمان
3181

)برایاستانDownscalingنمودن(
کرمان

یافته

پروژهمطالعاتامکانسنجیوجانمائی

پژوهشکده

نصبایستگاههواشناسیجادهایدرمسیر

اقلیمشناسی

مشهد-تربتحیدریه
تعییننوعوتعدادسنجندههایهواشناسی
جادهایمتناسبباشرایطغالبوخاص

3111خاتمه

پژوهشکدهاقلیمشناسی

اقلیمیایران

3181

3113

3111

3111خاتمه

خاتمهیافته

یافته

(پروژهبهداشت)پهنهبندیجویاقلیمیبا
هدفاقلیمپزشکیدرسطحکشور(گردو
غبارویخبندانوخشکسالیوساعت

ادارهبهداشت

3111

3111

آفتابی،گردباد،تندبادوتگرگ)
ایجادسامانههشداروپیشآگاهی
خشکسالیکشور
تحلیلبارشهایشدیدمنجربهسیلدر
حوزههایجنوبیدریایخزر

پژوهشکدهاقلیمشناسی

3111

سازمانآب

3111

3111خاتمه
یافته
3111خاتمه
یافته
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پیشبینیسهماههبارشوخشکسالی
برایحوزههایآبریزجنوبغربکشوربا

درحالاجرا

استفادهازپسپردازشبروندادمدل

درحالاجرا

دینامیکیپیشبینیفصلی
بررسیومکانیابینصبایستگاههای
هواشناسیجادهایدرمحورهایارتباطی
بینشهریاستانباهدفافزایشضریب

3111

ادارهراهوترابریخراسانرضوی

3113خاتمه
یافته

ایمنیمحورهایموردمطالعهاستان
پهنهبندیاقلیمیایراندرسیستمدومارتن
گسترشیافتهباهدفاستفادهدرمحاسبه
ضریبافتعملکردگندمسیلویی

انجمنصنفیکارفرماییسیلوداران
ایران

3111

3111خاتمه
یافته

 -1كتب تأليف شده مرتبط با حوزه فعاليت گروه:
موضوع و رشته

رديف

عنوان كتاب

1

آب و هوا و ایمنی جاده ها

آب و هوا

2

گرمایش زمین

زمین شناسی

مشهد

3

اصول و مبانی هواشناسی

هواشناسی

مشهد

9819

4

تصادفات جاده ای

هواشناسی

مشهد

9811

اول

5

تغییر اقلیم و گرم شدن زمین

هواشناسی

مشهد

9831

اول



كتاب

در تمامي كتب همكاری در تدوين و صفحه آرايي مي باشد.

محل انتشار

سال چاپ

نوبت چاپ

مشهد

9831

اول

9811

اول
اول
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ز -جوايز ،تشويقها و ...
تذكر مهم :لطفاازآوردنمستنداترزومهدراینفایلجداًخودداریفرمایید.برایمستنداتفایلیدیگراختصاصدهید .
گواهیشرکتدرکارگاهآموزشیباعنوان:پردازشتصاویرماهوارهایدرمحیطنرمافزارERDASدرهواشناسیخراسان
رضوی(شهریور )3183
گواهیشرکتدرکارگاهآموزشیسیستماطاعاتجغرافیایی(نرمافزار)Arc Gisدر 3181/33/1
گواهیشرکتدرکارگاهعلمی_آموزشیباعنوان:مدلسازیبارشبااستفادهازتصاویرماهوارهای TRMMدرتاریخ
 3181/3/33
گواهیشرکتدرکارگاهآموزشیمدیریتریسکبالیایجویاقلیمیمهرماه3183درپژوهشکدهاقلیمشناسیمشهد 
تقدیرنامهستادحوادثوسوانحغیرمترقبهاستانداریخراسانرضویدرسالهای 3181-3181
لوحتقدیرو گواهیقدردانیازهمکاریدرتالیفکتابجغرافیایاستانخراسانرضویازریاستسازمانآموزشپرورش
خراسانرضوی 
گواهیتقدیرازهمکاریدربرگزاریاولینهمایشآلودگیهوادیماه3181درپژوهشکدهاقلیمشناسیمشهد 
تقدیرنامههمکاریباهفتهپژوهش 3188
گواهینامهدورهآموزشیارتقاءسالمتاداریومبارزهبافساددرتاریخ3111/31/31بهمدت1ساعت 
گواهیشرکتدردورهآموزشیمدلسازیاقلیمیدرمحیطArcGisدرتاریخ3111/1/13لغایت3111/1/11بهمدت31
ساعت 
تقدیرنامهجهتهمکاریدرپیشبینیهایفصلیکشورهایغربکشور 3111/31/11
گواهینامهکارگاهآموزشیصدوراحکامپرسنلیبهمدت11ساعت 3111/1/31
گواهینامهآموزشیدورههایفرهنگی،اجتماعیکارکناندولت3111بهمدت18ساعت 
تقدیرنامهدرجهتارتقاءاهدافپژوهشیگروهتغییراقلیم3111
تقدیرنامه3111جهتبهروزرسانیطرحوضعیتاقلیمیشهرستانهایخراسانرضویتاسال3111
تقدیرنامهدرجهتارتقاءاهدافپژوهشیگروهتغییراقلیم3111
تقدیرازطرفادارهکلجهتهمکاریدربخشهایمختلفادارهوتهیهبرنامهبرایآنها
گواهینامهWMO Recional Training Centerبهمدت11ساعت11تا11سپتامبر
گواهیخاتمهکار پروژهوهمکارپروژه:تحلیلبارشهایشدیدمنجربهسیلدرحوضههایجنوبیدریایخزر3111
گواهیخاتمهکارپروژهوهمکارپروژه:مطالعهوجانمایینصبایستگاههایهواشناسیجادهایدرمحورهایارتباطیاستانبا
هدفافزایشضریبایمنیجادهای3111
گواهیخاتمهکارپر وژهوهمکارپروژه:پهنهبندیاقلیمیایراندرسیستمدومارتنگسترشیافتهباهدفاستفادهدرمحاسبه
ضریبافتعملکردگندمسیلویی3111


ه -سوابق اجرايي ،مديريتي...
مسئولبروزرسانیومدیریتمحتوایوبسایتپژوهشکدهاقلیمشناسی
مسئولبروزرسانیومدیریتمحتوایوبسایتنشریهپژوهشهایاقلیمشناسی
مسئولبروزرسانیومدیریتمحتوایوبسایتمرکزمنطقهایمدیریتریسکبالیایطبیعیکشور
مسئولیتفناوریاطالعاتپژوهشکدهاقلیمشناسیازسال3188تا 3111
حروفچینیوصفحهآرایینشریهپژوهشهایاقلیمشناسیکشور

