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 -3اط،عات تحصيلي:
الف -مدارك تحصيلي دانشگادي
كشور

مال اخذ مدرك

ر،ته تحصيلي

دانشگال

مدرك تحصيلي
فوق لیسانس

دانشگاه تهران (موسسه ژئوفیزیک)

ایران

1167

هواشناسی

لیسانس

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

ایران

1161

فیزیک کاربردی

ب -دورل داي آموز،ي
محل دورل

كشور

مال

نام دورل

رديف
1

فیزیک ابر (دوره )RMTC

مرکز آموزش عالی سازمان هواشناسی کشور

ایران

3001

3

مدرسه تابستانی GIS

سازمان نقشه برداری استان و دانشگاه تهران

ایران

1131

1

پردازش تصاویر ماهواره ای در محیط نرم افزار ERDAS

پژوهشکده اقلیم شناسی

ایران

1133

1

سیستم اطالعات جغرافیایی )(ArcGIS

پژوهشکده اقلیم شناسی

ایران

1131

5

دوره آموزشی مبانی  GISو آشنایی با نرم افزار Arcview

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ایران

1131

7

کلیات تحول در نظام اداری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ایران

1135

6

روش تحقیق

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ایران

1135

3

دوره ICDL

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ایران

1135

9

اقلیم شناسی کشاورزی و پایش خشکسالی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

ایران

1135

10

طرح تکریم

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ایران

1137

11

توسعه و ترویج فرهنگ نماز

اداره کل هواشناسی خراسان رضوی

ایران

1133

13

هواشناسی جاده ای (دوره )RMTC

مرکز آموزش عالی سازمان هواشناسی کشور

ایران

3003

11

مدلسازی اقلیمی در محیط ArcGIS

پژوهشکده اقلیم شناسی

ایران

1190

11

Hydroclimate and Hydrometeorological
Modeling: Requirements and Limitations and
Case Studies foe Arid Regions

شرکت آب نیرو

ایران

1190

15

ارتقا سالمت نظام اداری

اداره کل هواشناسی خراسان رضوی

ایران

1190

17

اولین همایش آلودگی هوا

پژوهشکده اقلیم شناسی

ایران

1130

1

رديف

محل دورل

كشور

مال

نام دورل

پژوهشکده اقلیم شناسی

ایران

1131

مرکز سنجش از راه دور دانشگاه تبریز،
پژوهشکده اقلیم شناسی

ایران

1131

پژوهشکده اقلیم شناسی

ایران

1133

ایران

3005
3011

16

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک بالیای جوی-اقلیمی

13

کارگاه سری های زمانی استخراج مولفه های اولیه و ثانویه

19

کارگاه آموزشی رادارهای هواشناسی

31

& The Workshop on Drought Monitoring
Management

پژوهشکده اقلیم شناسی ،هواشناسی
خراسان رضوی،مرکز ملی اقلیم استرالیا

33

Climate Forecasting Using Climatological
Models

مرکز آموزش عالی سازمان هواشناسی کشور

ایران

31

گردهمایی پژوهشگران و مدیران پژوهشی شهر مشهد

شهرداری مشهد

ایران

1191

31

دورکاوی

پژوهشکده اقلیم شناسی

ایران

1191

35

seasonal drought outlook using statistical
post processing of global climate models
outputs

پژوهشکده اقلیم شناسی

ایران

1191

37

مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی (دوره مجازی)

پژوهشکده اقلیم شناسی

ایران

1195

16

سامانه اطالعات جغرافیایی (مقدماتی)

پژوهشکده اقلیم شناسی

ایران

1197

13

جنبه های مدلسازی منطقه ای اقلیم

پژوهشکده اقلیم شناسی

ایران

1197

 -3فعاليتداي علهي:
 1-3ـ مقاالت:
الف و مقاالت چاپ ،دل در مج،ت علهي معتبر داخلي يا خارمي:
رديف

مشخصات نشريه

ع وان مقاله

نام نشريه

مال،/هارل

نوعامتياز

1

واژگان اقلیم

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

شماره  -15تابستان 67

علمی-پژوهشی

3

اقلیم و جغرافیای کشاورزی

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

شماره  -15تابستان 67

علمی-پژوهشی

1

بررسی همبستگی بین تغییرات فشار قزاقستان-دریای عمان
با نوسانهای بارش ایران

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

شماره  -61زمستان 33

علمی-پژوهشی

1

دورنمایی از وضعیت خشکسالی ایران طی  10سال آینده

جغرافیا و توسعه

شماره  -13بهار و تابستان 1133

علمی-پژوهشی

5

تغییرات پیش بینی شده در بارش هـای فـرین مشـهد طـی
قرن بیست و یکم

تحقیقات منابع آب ایران

سال نهم ،شماره  ،1بهار و تابستان
1193

علمی-پژوهشی

7

مکان یابی مناسب ترین مناطق کشت گنـدم دیـم (مطالعـه
موردی :استان خراسان شمالی)

پژوهش های اقلیم شناسی

1193

علمی-پژوهشی

6

تحلیــل خشکســالی اخیــر مشــهد بــا بکــارگیری برخــی از
شاخصهای خشکسالی

نیوار

شماره  11و -15بهار و تابستان 31

علمی-ترویجی

3

خشکسالی و آسیب پذیری اجتماعی

بولتن علمی پژوهشکده
اقلیم شناسی

شماره  -3اردیبهشت 30

نشریه داخلی،
ضمیمه نیوار

3

معرفی ساختار و تئوری مدل پـیش بینـی عـددی پیشـرفته
منطقه ای وضع هوا )(ARPS

9

بولتن علمی پژوهشکده
اقلیم شناسی

سال اول ،شمارپنجم ،مرداد 30

نشریه داخلی،
ضمیمه نیوار

رديف

مشخصات نشريه

ع وان مقاله

نام نشريه

مال،/هارل

نوعامتياز

10

پیش بینی بارش سیل آسا با استفاده از مدل توفان تندری

بولتن علمی پژوهشکده
اقلیم شناسی

سال اول ،شماره هفتم ،پاییز 30

نشریه داخلی،
ضمیمه نیوار

11

نگاهی به اقلیم جهان و ایران در سال 1135

بولتن علمی پژوهشکده
اقلیم شناسی

شماره  1و  -1پاییز و زمستان 35

نشریه داخلی،
ضمیمه نیوار

13

11

ت هیه داده های تلفیقی بارش ماهانه برای حوضه هـای آبریـز
جنــوب بــرب کشــور بــا بکــارگیری داده هــای شــبکه ای
 APHRODITEو مشاهداتی

مجله آب و خاک

جلد  10شماره 1سال 1197

پیش بینی ماهانـه نمایـه خشکسـالی  SPIدر حوضـه آبریـز
جنوب برب کشور با بکارگیری پسپـردازش برونـداد مـدل
CFSv.2

مجله آب و خاک

در دست ارزیابی

علمی -پژوهشی

ب -مقاالت هذيرفته ،دل در دهايش داي علهي داخلي و خارمي:
رديف
1

مشخصات دهايش

ع وان مقاله

نام دهايش

 Mitigation of Climate Change Impacts by Modified Architectureکنفرانس تغییراقلیم جهانی
in order to Reduce Fossil Fuels Usage

مطح

محل برگزاري

مال

بین المللی

مسکو

3001

بین المللی

ایران

1133

ایران

1130

ایران

1130

3

نقش اثرات اقلیمی در بهبود معماری اسالمی

دومـــین کنگـــره بـــین المللـــی
جغرافیدانان جهان اسالم

1

مطالعه عددی حرکت پاف شناور در الیه مرزی جو

کنفرانس فیزیک ایران ،سبزوار

ملی

1

مطالعه عددی اثرات فرایندهای خرد فیزیکـی و دینـامیکی در الگـوی بـارش ابـر
تندری

کنفرانس فیزیک ایران ،سبزوار

ملی

5

بحران خشکسالی و مدیریت مقابله با آن

اولــین کنفــرانس ملــی بررســی
راهکارهای مقابلـه بـا کـم آبـی و
خشکسالی ،کرمان

ملی

7

سیستم مراقبت از شدت و وسعت خشکسالی براساس پهنه بندی شاخص پالمر

اولــین کنفــرانس ملــی بررســی
راهکارهای مقابلـه بـا کـم آبـی و
خشکسالی ،کرمان

ملی

6

اولــین کنفــرانس ملــی بررســی
بررسی شاخص های ارزیابی شدت خشکسـالی و امکـان سـنجی کـاربرد شـاخص
راهکارهای مقابلـه بـا کـم آبـی و
شدت خشکسالی پالمر در ایران
خشکسالی ،کرمان

ملی

اولین کنفرانس ملی بررسی
راهکارهای مقابله با کم آبی و
خشکسالی ،کرمان

3

تعدیل آب و هوا با استفاده از فن آوری بارورسازی ابرها در مقابله با خشکسالی

9

پیش بینی بارش سیل آسا با استفاده از مدل پیش بینی عددی پیشـرفته منطقـه کنفرانس ملی بررسی راهکارهـای
مقابله با بحران آب ،زابل
ای وضع هوا جهت صدور پیش آگاهی وقوع سیل

1

ایران

ایران

ایران

1169

1169

1169

ملی

ایران

1169

ملی

ایران

1130

10

پــایش خشکســالی براســاس نمایـه  ،SPIدهکهــا و نرمــال در اســتان سیســتان و کنفرانس ملی بررسی راهکارهـای
مقابله با بحران آب ،زابل
بلوچستان

ملی

ایران

1130

11

شاخص نوسان اطلس شمالی و بررسی امکان تاثیر آن بر روی الگوی بارش ایران

کنفرانس ملی بررسی راهکارهـای
مقابله با بحران آب ،زابل

ملی

ایران

1130

13

تاثیرپذیری شرایط اقلیمی خراسان از تغییرات شاخص نوسان جنوبی )(SOI

سمینار بررسی توانمندیهای بخش
کشاورزی و منابع طبیعی ،بجنورد

ملی

ایران

1131

رديف

مشخصات دهايش

ع وان مقاله

نام دهايش

مطح

محل برگزاري

مال

چهــارمین کنفــرانس منطقــه ای
تغییر اقلیم

منطقه ای

ایران

1139

ملی

ایران

1190

11

بررسی روند خشکسالی در ایران طی  10سال آینده ()3010-3019

11

پایش و پیش آگاهی خشکسالی برب و شمالغرب کشور طی بیسـت سـال آینـده اولین کنفرانس ملی خشکسـالی و
تغییر اقلیم
()3011-3010

Int. Conf. EcoHCC2011,
EcoHydrology
and
An Outlook on Future drought Characteristics in Iran under
 Climateبین المللی
Change.
a Changing Climate
IPTomar and ICCAM,
Tomar
Operational Climate Services: A Dialogue on Practical
بین المللی
The First IBCS Meeting
Action

Tomar

3011

ژنو

3011

بین المللی

ژنو

3011

ملی

ایران

1191

19

بررسی پتانسیل اقلیمی چغندر قند در استان خراسان شمالی

کنفرانس ملی هواشناسی ایران

ملی

ایران

1191

30

پیش بینی های بلند مدت و اقلیمی در سازمان هواشناسی کشور

همایش النینو ،وزارت نیرو

ملی

ایران

1191

31

پیش بینی ماهانه نمایه خشکسالی  SPIدر حوضه آبریـز جنـوب بـرب کشـور بـا دومین کنگره مهندسی و مدیریت
آب و خاک ایران
بکارگیری پس پردازش برونداد مدل CFSv.2

ملی

ایران

1195

15

17
16

ECO Regional Center for Risk Management of Natural Disasters
)(ECO-RCRM

13

پیش آگاهی خشکسالی کشور با استفاده از پس پردازش برونداد مـدل دینـامیکی ششــمین کنفــرانس بــین المللــی
مدیریت جامع بحران ،مشهد
 MRI-CGCM3با هدف کاهش ریسک خشکسالی در سطح کشور

The First IBCS Meeting

 – 3-3طرح داي هشودشي:
در طرح

(داخل يا خارج مازمان)

(داخلی/ملی)

طرح

1

سکونتگاههای روستایی همساز با اقلیم

همکار

پژوهشکده اقلیم شناسی

داخلی

پایان یافته

3

مطالعه سینوپتیکی و دینامیکی اقلیم و تغییرات آن در سطح کشور

همکار

پژوهشکده اقلیم شناسی

داخلی

پایان یافته

1

مطالعات مرتبط با تعدیل مصنوعی آب و هوا

همکار

پژوهشکده اقلیم شناسی

داخلی

پایان یافته

1

بررسی اثرات اقتصادی خشکسالی در شهرستان های استان خراسان

همکار

پژوهشکده اقلیم شناسی

داخلی

پایان یافته

همکار

پژوهشکده اقلیم شناسی

داخلی

پایان یافته

مجری

اداره کل هواشناسی خراسان
شمالی

داخلی

پایان یافته

رديف

مسئوليت

دمتگال مفارش دد دل

نوع طرح

وضعيت

5
7

ع وان طرح

ارایه پیش بینی درازمدت با بکارگیری روش کوچک مقیاس نمودن داده های
GCM

تهیه بانـک اطالعـاتی  Metadataایسـتگاههای هواشناسـی اسـتان خراسـان
شمالی در محیط GIS

1

3

معرفی نقاط حادثه خیز در بزرگراه ها و محورهای ارتباطی کالنشهر مشهد بـا
تاکید بر اثرگذاری پدیده های جوی

همکار

شهرداری مشهد

داخلی

پایان یافته

9

امکانسنجی پیش آگاهی فصلی و بلندمدت دما و بارش با بکارگیری مدل های
عددی پیش بینی بلندمدت دما و ریزمقیاس نمایی برای استان کرمان

همکار

اداره کل هواشناسی کرمان

داخلی

پایان یافته

10

ایجاد سامانه جامع هشدار و پیشآگاهی خشکسالی

همکار

سازمان هواشناسی کشور

داخلی

پایان یافته

مسئوليت

دمتگال مفارش دد دل

نوع طرح

وضعيت

در طرح

(داخل يا خارج مازمان)

(داخلی/ملی)

طرح

مرکز ملی سالمت کشور

ملی

پایان یافته

داخلی

پایان یافته

رديف

6

بررسی و شبیه سازی بارش های فصلی خراسان بـا اسـتفاده از مـدل اقلیمـی
 RegCMدر دوره »1991-3000

همکار

اداره کل هواشناسی خراسان
رضوی

داخلی

پایان یافته

ع وان طرح

11

پهنه بندی جوی-اقلیمی با هدف اقلیم پزشکی در سـطح کشـور (گردوببـار،
یخبندان ،خشکسالی ،ساعات آفتابی ،گرم باد ،تندباد و تگرگ)

همکار

13

تحلیل بارش های شدید منجر به سیل در حوضه های جنوبی دریای خزر

همکار

سازمان هواشناسی کشور

11

بررسی و مکان یابی نصب ایستگاه هواشناسی جاده ای در محورهای ارتبـاطی
بین شهری استان با هدف افزایش ضریب ایمنی محورهای مورد مطالعه استان

همکار

اداره راه استان خراسان رضوی

پیش بینی سه ماه خشکسالی برای حوضه های آبریز جنوب بـرب کشـور بـا
11
استفاده از پس پردازش برونداد مدل دینامیکی پیش بینی فصلی

همکار

شرکت آب و برق خوزستان

داخلی
داخلی

پایان یافته
پایان یافته

 – 3-3تاليف/ترمهه/ويرامتاري كتاب:
رديف

ع وان كتاب

1

تغییر اقلیم – علل ،اثرات و راه حل ها

3

سنجش از دور زمین پایه الیه مرزی جو

نويس دل اصلي

مولفين/مترمهين

مال انتشار

نا،ر

جان تی .هاردی

لیلی خزانه داری ،منصـوره کـوهی ،شـهزاد
قندهاری ،مهدی آسیایی

چاپ اول1136 :
چاپ دوم1191 :

پژوهشکده امیرکبیر،
انتشارات پاپلی

چاپ اول1196 :

آب و هوا

استفان امیس

مجتبی جاللی ،مهری هاشمی دوین ،مهدی
کمالی – ويرامتار :لیلی خزانه داری

 -4ع،يق تحقيقاتي




پیش بینی فصلی و اقلیمی
بالیای جوی-اقلیمی
تغییر اقلیم

 -5تشويقات و موايز








دانشجوی ممتاز طی دوره لیسانس و فوق لیسانس.
انتخاب به عنوان کارمند نمونه طی سال  1163و دریافت لوح تقدیر از فرماندار مشهد.
کسب رتبه اول در میان اساتید مرکز آموزش عالی هواشناسی و علوم جو مشهد طی سال .1130
کسب رتبه سوم در چهارمین جشنواره فردوسی طی سال  1133درخصوص طرح پژوهشی با عنوان «مطالعات
مرتبط با تعدیل مصنوعی آب و هوا».
تقدیر ریاست وقت سازمان از برگزاری مستمر شورای پژوهشی اقلیم شناسی.
تقدیر ریاست وقت سازمان از فعالیت های انجام شده در زمینه « مراسم افتتاحیه مرکز منطقه ای مدیریت ریسک
بالیای طبیعی کشورهای عضو اکو».
تقدیر اتحادیه هواشناسی منطقه  3آسیا در نشست اسفند ماه سال  1190از فعالیت های گروه پیش بینی فصلی.
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تقدیر مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در سال  ،1191جهت همکاری در تالیف «کتاب استان شناسی
خراسان رضوی».
تقدیر توسط ریاست سازمان جهت ارزیابی مقاالت در سال .1191
تقدیر رئیس سازمان هواشناسی کشور به پاس فعالیت های انجام شده در حوزه «توسعه کاربردهای هواشناسی»،
.1195
تقدیر سرپرست پژوهشکد ه اقلیم شناسی به مناسبت انتخاب پژوهشکده به عنوان پژوهشکده شایسته در جشنواره
هفته پژوهش و فناوری طی سال .1195
تقدیر مدیر توسعه کاربردهای هواشناسی و مدیر داخلی نشریه نیوار بابت ارزیابی بیست و پنج عنوان مقاله در سال
.1195
دریافت لوح تقدیر از مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بابت همکاری در ترجمه ویرایش کتاب «سنجش از دور
زمین پایه الیه مرزی جو»1196 ،

 -6تجربيات تدريس

 تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

 تدریس در دانشگاه علمی-کاربردی (واحد مشهد)

 تدریس در مرکز آموزش عالی سازمان هواشناسی کشور
 تدریس در موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

 تدریس در دانشگاه علمی-کاربردی اقبال الهوری
 تدریس در دانشکده هوانوردی

 -7تجربيات ،غلي

 عضو گروه پژوهشی پیش بینی فصلی

 عضو گروه پژوهشی اقلیم شناسی بالیای جوی-اقلیمی
 همکاری در زمینه تهیه گزارشات ساالنه WMO

 عضو شورای آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی هواشناسی

 استاد مشاور انجمن هواشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی هواشناسی
 انجام امور اداری پژوهشکده اقلیم شناسی

 -8عضويت در انجهن داي علهي
 عضو کمیسیون اقلیم شناسی ()CCl

 عضو انجمن اقلیم شناسی ایران

 عضو کمیته علمی پژوهشکده اقلیم شناسی

 عضو انجمن حمایت از نویسندگان ،روزنامه نگاران و هنرمندان
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