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هاي فاضالب، آلودگی خانههاي آبیاري و زهکشی، مدیریت پسماندهاي شهري، تصفیه فاضالب، طراحی و ارزیابی تصفیهسیستم
له در این زمینهسازي آنها و ارائه مقاآالت کشاورزي و بهینههوا، ماشین

سازيمدل
هاي آبیاري در متغییرترین شرایط ، طراحی سیستمهاي سطحیهیدرولوژي و هیدرولیک آب

مهندسی و اجراء
یابی و ارائه طرح و ایده در صنعت آب و فاضالبمشکل

هاي توزیع آبخطوط انتقال و شبکه
آبیاري تحت فشار

کاهش مصرف آب در مزارع
چند منظوره از تصفیه فاضالبهاي استفاده

سازي و طراحی بهتر مواد و مصالح عمرانیبهینه
هاي آب و عمرانیابی و ارائه ایده در رشتهمشکل

برداريمهندسی نقشه
کشاورزي
مقاالت-انتشارات

(. . . ,ISI, ISC)یالمللینبهاي مجلهمقاالت کامل چاپ شده در 

[1] Raeisi Vanani, H., A. R. Soltani Todeshki, K. Ostad Ali Askari, and M. Shayannejad. 2015. The effect of
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[2] Soltani Todeshki., A. R, H. Raeisi Vanani, M. Shayannejad, and K. Ostad Ali Askari. 2015. Effects of
magnetized municipal effluent on some chemical properties of soil in furrow irrigation. International
Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS). 8 (3): 482-489. http://ijagcs.com/wp-
content/uploads/2015/04/482-4891.pdf.

[3] Raeisi Vanani, H., M. Shayannejad, A. R. Soltani Todeshki, K. Ostad Ali Askari, S. Eslamian, E. Mohri-
Esfahani, M. Haeri-Hamedani, H. Jabbari. 2017. Development of a new method for determination of
infiltration coefficients in furrow irrigation with natural non-uniformity of slope. Sustainable Water
Resources Management. 3 (2): 163-169.

[4] Bahmanpour, H., S. Awhadi, J. Enjili, S. M Hosseini, H. Raeisi Vanani, S. Eslamian, K. Ostad-Ali-Askari.
2017. Optimizing Absorbent Bentonite and Evaluation of Contaminants Removal from Petrochemical
Industries Wastewater. International Journal of Constructive Research in Civil Engineering (IJCRCE). 3
(2): 34-42. http://dx.doi.org/10.20431/2454-8693.0302002.

[5] Wastewater and Magnetized Wastewater Effects on Soil Erosion in Furrow Irrigation

[6] A Simple Method for Land Grading Computations and its Comparison with Genetic Algorithm (GA)
Method

[7] Flow Hydraulic Investigation of the Wastewater on the Soil and Magnetic Field Effects in this Field
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[8]
هاي علمی و پژوهشی داخلیمجلهمقاالت کامل چاپ شده در 

]7[
یالمللینبيهامقاالت کامل چاپ شده و ارائه شده در کنفرانس

فیت فاضالب سنجی ارتقاء کیامکان. و خسروي، ب. ارامش، . نژاد، مشایان. ر. تودشکی، ع، سلطانی.رئیسی وانانی، ح]8[
شناسی هاي زیست محیطی و گاهالمللی چالشچهارمین کنفرانس بیناي، شده در اثر پیشروي در آبیاري جویچهتصفیه

.1393، اردیبهشت درختی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
یداخليهامقاالت کامل چاپ شده و ارائه شده در کنفرانس

مین جریان ورودي ثابت در أاستفاده از شیرهاي شناور جهت ت. نژاد، مو شایان. ر. ع،تودشکی، سلطانی.رئیسی وانانی، ح]9[
.1393، مهر ی مدیریت آب در مزرعه، کرجدومین همایش ملّاي، آبیاري جویچه

اي آبیاري هاي در پژوهشهاي ذوزنقهروش مناسب نصب ناوي. نژاد، مو شایان. ر. ع،تودشکیسلطانی، .رئیسی وانانی، ح]10[
.1393، مهر ی مدیریت آب در مزرعه، کرجدومین همایش ملّاي، جویچه

داوري مقاالت
ISI  ،Journal of Irrigation and Drainage Engineering | ASCEمجله داور -1

، تحت 1393مهر 29داوري مقاالت دومین همایش ملّی مدیریت آب در مزرعه، مؤسسه تحقیقات خاك و آب، کرج -2
:ناوین زیرع

ياذرت به روش جویچهيدرآبیاريدر تخمین زمان پیشروSIRMODمدلیتواناییارزیاب-الف
یزیرزمینيهاتحت فشار بر آبيآبیاريهابه شیوهیسطحيتاثیر تغییر روش آبیار-ب
مصرف آب در تولید دانه گلرنگ در شرایط شوریکارآی-پ
يبا پساب گاوداريدر آبیاريااده خشک ذرت علوفهمصرف آب و درصد میکارآییارزیاب-ت
یخشکيهاتریتیکاله با استفاده از شاخصيهاعملکرد ژنوتیپبریثیر تنش خشکأت-ث
3-

تألیفات-انتشارات
فارسیکتب 
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هاي آبیاريماشین-1
هاي آبیاري و زهکشیاثرات زیست محیطی طرح-2
شده و آبیاري زیرزمینیزهکشی کنترل-3
هاي جدید در مهندسی آبیاري و زهکشیيتکنولوژ-4
5-

انگلیسیکتب 
[1]

ترجمه-انتشارات

کتبداوري 

کتب تخصصیویراستاري
.ص147. انتشارات کنکاش. هاي زیرزمینیمسائل آب. 1393. نژاد، منشایا-1
288. انتشارات کنکاش. MATLABر افزانرمبا استفاده از هاي محاسباتی در مدلسازي مهندسی آبروش. 1394. نژاد، منشایا-2

.ص
و افتخاراتیزجوا

ا)1
ثبت شدهو ابداعات اختراعات 

ژئوممبران.1
1499966:شماره ثبت اختراع
 22/10/1393:                             ثبتتاریخ

فاضالبتصفیه روش جدید .2
1499966:شماره ثبت اختراع
 22/10/1393:                             ثبتتاریخ

اي بااتصاالت قطره.3
1499966:شماره ثبت اختراع
 22/10/1393:                             ثبتتاریخ

اتوماتیک قطبنصا.4
1499966:شماره ثبت اختراع
 22/10/1393:                             بتثتاریخ

تولید برق با کابلیگ.5
1499966:شماره ثبت اختراع
 22/10/1393:                             ثبتتاریخ

6.
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7.
ثبت شدهيهارافزامنر

ها و ابتکارات ارائه شدهایده
به شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، قابل مشاهده در لینکرف آب در تابستانجوئی در مصرفهاي براي صارائه ایده-1

http://www.abfaesfahan.ir/?q=fa/node/5213

مشکل سیستم کنترل مرکزي ایستگاه پمپاژ دانشگاه صنعتی اصفهانرفع-2
ها و فضاي سبز شهرداري اصفهانشده به سازمان پاركطرح آبیاري مدیریتارائه-3

موزشیآسوابق
:هاي آبیاري و زهکشینامهمشاوره پایان)1

نامهپایان، ايارزیابی معادالت مختلف نفوذ و برآورد شدت نفوذنهایی در آبیاري جویچه. 1393. حشیبانی، -الف
)+)98(9118808502:اطالعات تماس. (دانشگاه صنعتی اصفهان،ارشد آبیاري و زهکشیکارشناسی

ارشد آبیاري و کارشناسینامهپایان، هاي نفوذ جدید در آبیاري جویچه ايارزیابی هم خانواده. 1393. سرضائی نوروله، -ب
)+)98(9118808502: اطالعات تماس. (دانشگاه صنعتی اصفهان،زهکشی

ارشد اسیکارشننامهپایان، شدهثیر پساب شهري مغناطیسأبررسی نفوذ در آبیاري تشتکی تحت ت.1393. ح.ادلفروزي، -پ
)+)98(9138295868: اطالعات تماس. (آبیاري و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2(
ییسوابق اجرا

یالمللینژورنال بیریهتحریئتعضو ه-1
ی آبیاري و زهکشی ایرانکمیته ملّانجمن عضو -2

(Iranian National Committee of Irrigation and Drainage (IRNCID)) 375به شماره عضویت
عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی جمهوري اسالمی ایران-3

(Agricultural and Natural Resources Engineering Organization (ANREO)) 0409110657به شماره نظام مهندسی
ایرانانجمن هیدرولوژيعضو -4

(Iranian Association of Hydrology (IRAH)) به شماره عضویت
در اینترنت سرچ کن. . .انجمن شدن و عضو -5

ايسوابق بیمه
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ها و موسسأت تاسیس شده توسط شخصشرکت
شرکت فنی و مهندسی پارس بناب زنده رود-1
شرکت فنی مهندسی عمران اندیش زنده رود-2
نانو پوشششرکت دانش بنیان در حال تأسیس -3

یفنّيهاتجربه

یشغليهاتجربه
آبیاري-1

اي دانشگاه صنعتی اصفهاناجراء سیستم آبیاري قطره:کارموضوع
دانشگاه صنعتی اصفهان: کارفرما

مهندس ناظر: سمت
31/06/1391الی01/04/1391:تاریخ یا مدت همکاري

دستگاه / سسهؤم/ نام شرکت
)، مهندس عابدي+)98(: اطالعات تماس(آب افشان سپاهانشرکت :ییاجرا

بردارينقشه-2
اي دانشگاه صنعتی اصفهانبرداري استخر ذخیره آب سیستم آبیاري قطرهطراحی و نقشه:کارموضوع
دانشگاه صنعتی اصفهان: کارفرما

احبردار و طرّنقشه: سمت
30/10/1390الی01/07/1390:تاریخ یا مدت همکاري

دستگاه / سسهؤم/ نام شرکت
)محمدزاده، مهندس +)98(: اطالعات تماس(دیشهیدرآب انشرکت :ییاجرا

کشیو نقشهبردارينقشه-3
اي استان اصفهاناداره کل فنی و حرفهمحوطه کشی و نقشهبرداري نقشه:موضوع کار

اي استان اصفهانفنی و حرفهسازمان : کارفرما
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بردار و طرّاحنقشه: سمت
09/05/1394الی01/05/1394:تاریخ یا مدت همکاري

دستگاه / سسهؤم/ نام شرکت
)نادیان، مهندس +)98(: اطالعات تماس(اي استان اصفهان فنی و حرفهسازمان :ییاجرا

ايمتره و برآورد طرح آبیاري قطره-4
اصفهانباغبهادران، ، واقع در هکتار2/1اي طراحی و برآورد هزینه طرح آبیاري قطره:موضوع کار

)+)98(: اطالعات تماس(آقاي شهیدي : کارفرما
طرّاح: سمت

18/06/1394:مدت همکاريتاریخ یا 
دستگاه / سسهؤم/ نام شرکت

)+)98(:اطالعات تماس(اصفهان-شهرسازمان جهاد کشاورزي زرین:ییاجرا

کشیبرداري و نقشهنقشه-5
اصفهان-محوطه نیروي هوایی ارتشکشی شهبرداري و نقنقشه:موضوع کار

)+)98(:اطالعات تماس(نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران : کارفرما
بردار و طرّاحنقشه: سمت

09/07/1394الی 06/07/1394:تاریخ یا مدت همکاري
دستگاه / سسهؤم/ نام شرکت

)، مهندس نادیان+)98(: ات تماساطالع(اي استان اصفهان سازمان فنی و حرفه:ییاجرا

انجام شدهيهاهپروژ
ايقطرهآبیاري-1

گل محمدي، واقع مزرعههکتار 2اي برداري، طراحی، نظارت و اجراء پروژه آبیاري قطرهنقشه:موضوع پیمان
اصفهان-کاشان-)سده(در روستاي ویدوج 

)+)98(:اطالعات تماس(آقاي مهدي ملکی : کارفرما
رودبنآب زندهشرکت فنّی و مهندسی پارسمدیره رئیس هیأت: سمت
06/09/1393: پیمانتاریخ

میلیون ریال180: میلیون ریال، مبلغ کل پروژه50: مبلغ پیمان:دقراردامبلغ
ايقطرهآبیاري-2

:موضوع پیمان
گیالس و گل هکتار باغ 1اي طراحی، نظارت و اجراء پروژه آبیاري قطرهبرداري، نقشه

اصفهان-کاشان-)سده(محمدي، واقع در روستاي ویدوج 
)+)98(9351648624: اطالعات تماس(آقاي رضا ملکی : کارفرما

رودبنآب زندهمدیره شرکت فنّی و مهندسی پارسرئیس هیأت: سمت
03/01/1394: پیمانتاریخ

میلیون ریال30: میلیون ریال، مبلغ کل پروژه5: مبلغ پیمان:دقراردامبلغ
ايقطرهآبیاري-3

محمدي، واقع در گل مزرعههکتار 6/2اي پروژه آبیاري قطرهو اجرايطراحیو بردارينقشه:موضوع پیمان
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اصفهان-میمه-وندادهروستاي 
)+)98(: اطالعات تماس(زاده العابدین حسنآقاي زین: کارفرما

رودبنآب زندهمدیره شرکت فنّی و مهندسی پارسرئیس هیأت: سمت
21/02/1394: پیمانتاریخ

میلیون ریال260: میلیون ریال، مبلغ کل پروژه2: مبلغ پیمان:دقراردامبلغ
بارانیآبیاري-4

اصفهان-سروشبادران، واقع در روستاي هکتار1بارانی ي پروژه آبیارو اجراي طراحی:موضوع پیمان
)+)98(: اطالعات تماس(آقاي رضایی : کارفرما

رودبنآب زندهمدیره شرکت فنّی و مهندسی پارسرئیس هیأت: سمت
18/06/1394: پیمانتاریخ

میلیون ریال260: میلیون ریال، مبلغ کل پروژه10: مبلغ پیمان:دقراردامبلغ
ايقطرهآبیاري-5

، واقع در روستاي به و گیالسمزرعههکتار 1/1اي پروژه آبیاري قطرهطراحیو بردارينقشه:موضوع پیمان
اصفهان -فریدونشهر-چقادر

)+)98(: اطالعات تماس(هاشمیرضاقلی آقاي : کارفرما
رودبنآب زندهدسی پارسمدیره شرکت فنّی و مهنرئیس هیأت: سمت
22/06/1394: پیمانتاریخ

میلیون ریال260: میلیون ریال، مبلغ کل پروژه5/6: مبلغ پیمان:دقراردامبلغ
ايقطرهآبیاري-6

، واقع در روستاي به و گیالسمزرعههکتار 2/1اي پروژه آبیاري قطرهطراحیو بردارينقشه:موضوع پیمان
اصفهان -هرفریدونش-چقادر

)+)98(: اطالعات تماس(رضا هاشمی آقاي غالم: کارفرما
رودبنآب زندهمدیره شرکت فنّی و مهندسی پارسرئیس هیأت: سمت
22/06/1394: پیمانتاریخ

میلیون ریال260: میلیون ریال، مبلغ کل پروژه5/6: مبلغ پیمان:دقراردامبلغ
چاه-7

:مانموضوع پی
پمپ چاه آب شرکت بیمه ایران واقع در خیابان امام سرویسیاو اجراي طرح تعویض طراحی
اصفهان-خمینی

)+)98(: اطالعات تماس(بیمه ایران به نمایندگی آقاي خلیلی : کارفرما
رودبنآب زندهمدیره شرکت فنّی و مهندسی پارسرئیس هیأت: سمت
23/06/1394: پیمانتاریخ

میلیون ریال260: میلیون ریال، مبلغ کل پروژه10: مبلغ پیمان:دقراردامبلغ
خط انتقال-8

-آبادواقع در حبیبتیلن براي انتقال آبمیلیمتري پلی160متر لوله 300جوشکاري حدود :موضوع پیمان
اصفهان
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)+)98(: اطالعات تماس(آقاي نیسانی : کارفرما
رودبنآب زندهمدیره شرکت فنّی و مهندسی پارسرئیس هیأت: سمت
09/07/1394: پیمانتاریخ

میلیون ریال260: میلیون ریال، مبلغ کل پروژه80: مبلغ پیمان:دقراردامبلغ
ايقطرهآبیاري-9

اصفهان -فالورجانادشت،مین، واقع در و باغمزرعههکتار 3/4اي پروژه آبیاري قطرهاجراي :موضوع پیمان
)+)98(: اطالعات تماس(زاده آقاي مرادي: کارفرما

رودبنآب زندهمدیره شرکت فنّی و مهندسی پارسرئیس هیأت: سمت
14/07/1394: پیمانتاریخ

میلیون ریال480: میلیون ریال، مبلغ کل پروژه34: مبلغ پیمان:دقراردامبلغ
ايقطرهيآبیار-10

اصفهان -فالورجانطاد،، واقع در باغهکتار 3/0اي پروژه آبیاري قطرهطراحی و اجراي :موضوع پیمان
+))98(: اطالعات تماس(آقاي صالحی : کارفرما

رودبنآب زندهمدیره شرکت فنّی و مهندسی پارسرئیس هیأت: سمت
20/08/1394: پیمانتاریخ

میلیون ریال24: میلیون ریال، مبلغ کل پروژه8: مبلغ پیمان:دارداقرمبلغ
بارانیآبیاري-11

اصفهان-مبارکه،سرخروستاي ده، اجراي ایستگاه پمپاژ آبیاري بارانی:موضوع پیمان
+))98(: اطالعات تماس(آقاي نصیري : کارفرما

رودبنآب زندهسی پارسمدیره شرکت فنّی و مهندرئیس هیأت: سمت
18/09/1394: پیمانتاریخ

میلیون ریال25: میلیون ریال، مبلغ کل پروژه5: مبلغ پیمان:دقراردامبلغ
اجراي ایستگاه پمپاژ مجموعه گلخانه-12

اصفهان-ت، دهاقانهاي مودگلخانهمجموعه آبیاري اجراي ایستگاه پمپاژ :موضوع پیمان
+))98(: اطالعات تماس(خردمندي آقاي: کارفرما

رودبنآب زندهمدیره شرکت فنّی و مهندسی پارسرئیس هیأت: سمت
07/10/1394: پیمانتاریخ

میلیون ریال70: میلیون ریال، مبلغ کل پروژه20: مبلغ پیمان:دقراردامبلغ
آبیاري نوار تیپ و آبیاري بارانی-13

اصفهان-ي آبیاري نوار تیپ و تعمیر آبیاري بارانی، فالورجانرااج:موضوع پیمان
+))98(: اطالعات تماس(آقاي عاملی : کارفرما

رودبنآب زندهمدیره شرکت فنّی و مهندسی پارسرئیس هیأت: سمت
10/10/1394: پیمانتاریخ

میلیون ریال70: وژهمیلیون ریال، مبلغ کل پر20: مبلغ پیمان:دقراردامبلغ
و آبیاري بارانیايقطرهآبیاري -14

اصفهان-تمندگان، اي و آبیاري بارانیآبیاري قطرهي اجرا:موضوع پیمان
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+))98(: اطالعات تماس(رحیمیآقاي : کارفرما
رودبنآب زندهمدیره شرکت فنّی و مهندسی پارسرئیس هیأت: سمت
24/10/1394: پیمانتاریخ

میلیون ریال70: میلیون ریال، مبلغ کل پروژه20: مبلغ پیمان:دقراردامبلغ
15-

اصفهان-شهرزرین-، لنجانايآبیاري قطرهي اجراGPSتعیین حدود مزرعه با :موضوع پیمان
+))98(: اطالعات تماس(آقاي اسدي زردخشوئی : کارفرما

رودبنآب زندهیره شرکت فنّی و مهندسی پارسمدرئیس هیأت: سمت
24/10/1394: پیمانتاریخ

میلیون ریال70: میلیون ریال، مبلغ کل پروژه20: مبلغ پیمان:دقراردامبلغ
16-

اصفهان-؟؟؟-، کوهاناي و آبیاري بارانیآبیاري قطرهي اجرا:موضوع پیمان
+))98(: عات تماساطال(سید مرتضی هاشمیآقاي : کارفرما

رودبنآب زندهمدیره شرکت فنّی و مهندسی پارسرئیس هیأت: سمت
24/10/1394: پیمانتاریخ

میلیون ریال70: میلیون ریال، مبلغ کل پروژه20: مبلغ پیمان:دقراردامبلغ
17-

:موضوع پیمان
: کارفرما

: سمت
: پیمانتاریخ

:دداقرارمبلغ
18-

:موضوع پیمان
: کارفرما

: سمت
: پیمانتاریخ

:دقراردامبلغ
19-

طراحی آموزش عالی پروازي:موضوع پیمان
: کارفرما

: سمت
: پیمانتاریخ

:دقراردامبلغ
یسیزبان انگلهايمهارت



11

تافل-1
GRE (GRADUATE RECORD EXAMINATION)یلیسطح تحصیبررسیالمللینآزمون ب

شدهدریافتهايگواهینامه
ساعت، 112: ، مدت05/08/1391: تاریخ، 911492363: ، شماره6-3/1/17/32: المللیطراحی فضاي سبز، کد استاندارد بین-1

.کشورايسازمان آموزش فنی و حرفه
: ، مدت14/01/1394: تاریخ، 931020092: ، شماره6-3/1/90/27: المللی، کد استاندارد بینايدهنده قارچ دکمهپرورش-2

.کشورايسازمان آموزش فنی و حرفهساعت، 165
: ، مدت08/05/1394: تاریخ، 18764663: ، شماره6-4/1/38/27: المللیهاي خاکی، کد استاندارد بینکشت و کار گلخانه-3

.کشورايسازمان آموزش فنی و حرفهساعت، 250
ساعت، 200: ، مدت27/05/1394: تاریخ، 18744671: ، شماره1/6/6123: المللیندارد بینزنبور عسل، کد استاپرورش-4

.کشورايسازمان آموزش فنی و حرفه
69: ، مدت27/05/1394: تاریخ، 18770519: ، شماره6-2/1/39/27: المللیتولیدکننده ورمی کمپوست، کد استاندارد بین-5

.رکشوايسازمان آموزش فنی و حرفهساعت، 
: ، مدت13/10/1394: تاریخ، 20521071: ، شماره0-1/2/2/21/31: المللیبرداري، کد استاندارد بینسرپرست اکیپ نقشه-6

.کشورايسازمان آموزش فنی و حرفهساعت، 344
ساعت، 120: ، مدت14/01/1394: تاریخ، 931020092: ، شماره6-3/1/90/27: المللیکد استاندارد بین،GPSکارور -7

.کشورايازمان آموزش فنی و حرفهس
سازمان ساعت، 70: ، مدت14/01/1394: تاریخ، 931020092: ، شماره6-3/1/90/27: المللی، کد استاندارد بینکارزعفران-8

.کشورايآموزش فنی و حرفه
.اي کشورسازمان آموزش فنی و حرفه، IT-2310433: هاي مخرب، شمارهها و برنامهویروس-9

10-HTML ،2310433: رهشما-IT ،اي کشورسازمان آموزش فنی و حرفه.
.، انجمن علمی دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان912-16-10: ، شمارهSWATافزار آموزش تخصصی نرم-11
.، کمیته ملّی آبیاري و زهکشی ایران28/11/1391: ، تاریخ105/9077ی آبیاري و انرژي، شماره کارگاه آموزشی و فنّ-12
13-

یاتیو نشریمطبوعاتيهاکار

یعلميهایتفعال
مجمع عالی نخبگان اصفهان،طراحی صنعتی با دید کاربر محورشرکت در کارگاه -1
هاي مبارزه با بحران آب حلبراي ارائه راه(International Water Association (IWA))المللی آب مکاتبات با سازمان بین-2

و خشکسالی
کشاورزييهایتفعال

1-
هاي روانشناسی، علوم انسانی و اجتماعیها و فعالیتمهارت

کارگاه روانشناسی)1
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اي کشور، سازمان آموزش فنی و حرفهرفتاريهايمهارت)2
ITو کامپیوتريهایتفعالو هامهارت

Officeافزاري در ماکروسافت براي رفع برخی مشکالت نرمشرکت مکاتبه و مشاوره با .1


