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درجه تحصيلی :
ـ کارشناسی رشته زمینشناسی از دانشگاه تبريز (رتبه دوم با معدل )16/49
ـ کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی ( گرايش هیدروژئولوژی) از دانشگاه شهید بهشتی (رتبه دوم با معدل )17/72

عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد :نقش نمايانگرهاي آب زيرزمينی در شناسايی منابع آب كارستی
حوضه نمونه اروميه با استفاده از GIS
-دکتری هیدروژئولوژی از دانشگاه شهید بهشتی

عنوان پايان نامه دکتری از دانشگاه شهید بهشتی :مدل فيزيکی رفع آلودگی هاي نفتی آب زيرزمينی
با استفاده از سد بيولوژيکی نفوذپذير

سوابق شغلی و اجرايی :
 مدير گروه پژوهشي زمينشناسي ـ پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاددانشگاهي ( -1384ادامه دارد)ـ عضو هئيت علمي گروه پژوهشي زمينشناسي محيطي ،پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاد دانشگاهي (-1382
ادامه دارد)
 عضو شوراي علمي گروه پژوهشي زمينشناسي ـ پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاددانشگاهي ( – 1382ادامهدارد)
 عضو شوراي علمي پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاددانشگاهي ( – 1384ادامه دارد) رئيس شوراي علمي تخصصي زمين شناسي ،معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي ( – 1384ادامه دارد) مدير داخلي فصلنامه علمي – پژوهشي زمين شناسي ايران (  -1385ادامه دارد) عضو هيئت مديره مركز خدمات تخصصي زمين شناسي ،جهاددانشگاهي واحد شهيد بهشتي ( -1387ادامه دارد) -مشاور هيدروژئولوژي شركت هاي مهندسين مشاور كمند آب ،طرح آبريز ،طرح آب گستر جنوب

تقدير نامه ها:
پژوهشگر برگزيده در سال  1385و دريافت لوح تقدير از وزير علوم ،تحقيقات و فناوري در جشنواره پژوهش و
فناوري
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تقدير نامه از رئيس پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاد دانشگاهي براي خدمات موثر در توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي
1382
عضو نمونه گروه زمين شناسي پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاد دانشگاهي  1381و دريافت تقدير نامه از مدير
گروه

تاليف كتاب:
پاکسازی آلودگی های نفتی آب زیرزمینی ،انتشارات جهاد دانشگاهی1393 ،
روشهای اندازه گیری تبادل آبهای سطحی و زیرزمینی ،انتشارات جهاد دانشگاهی1395 ،

مديريت پروژه ها:
 )1ارائه خدمات فنی-مهندسی و نظارتی پاکسازی آلودگی نفتی آب زيرزمینی محدوده پااليشگاه تهران،
کارفرما :شرکت پااليش نفت تهران (پااليشگاه تهران)1395 -
 )2طراحی و ساخت مدل پايلوت آزمايشگاهی زيست پااليی آلودگی های نفتی ( )BTEXآب زيرزمینی به
صورت درجا– منطقه غیر اشباع ،کارفرما دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی (مدير پروژه) 1394
 )3تهیه راهنمای ارزيابی ،پیشگیری و پاکسازی آلودگیهای نفتی آب زيرزمینی ،کارفرما :سازمان حفاظت
محیط زيست (مدير پروژه) 1392
 )4مطالعات شناخت منابع آب زيرزمینی جزيره خارک ،کارفرما :شرکت ملی نفت ايران( ،مدير پروژه) 1391
 )5مطالعات شناخت منابع آالينده ،پیشگیری ،کنترل و کاهش آلودگی آبخوان دزفول انديمشک ،کارفرما:
سازمان حفاظت محیط زيست کشور( ،مدير پروژه)1389 ،
 )6مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زيرزمینی محدوده های مطالعاتی بازرگان ،اشنويه ،شاهین دژ و بوکان،
شرکت مهندسین مشاور طرح آبريز ،کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای آذربايجانغربی (مدير پروژه)1389
 )7مطالعات آب شناسی فرونشست دشت های استان تهران ،مهندسین مشاور توسعه علوم زمین ،کارفرما:
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ()1387
 )8مطالعات آب شناسی فرونشست دشت های استان خراسان رضوی ،مهندسین مشاور توسعه علوم زمین،
کارفرما :سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ()1388
 )9ايجاد بانک اطالعاتی  GISابزار دقیق سد کرخه ،کارفرما :شرکت آب نیرو وابسته به وزارت نیرو (مدير
پروژه)1388
 )10ارائه مدل انتقال آلودگی از آبهای زيرزمینی به آبهای سطحی از طريق بهکارگیری زيستنشانگرها و
رديابهای ايزوتوپی -دشت صفی آباد دزفول ،معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی (مدير پروژه)1388 ،
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 )11مطالعات شناخت منابع آب محدوده های مطالعاتی اللی و رامهرمز ،شرکت مهندسین مشاور کمند آب،
کارفرما :سازمان آب و برق خوزستان (مدير پروژه) 1387
 )12مدل رياضی تلفیقی آبهای سطحی و زيرزمینی محدوده مطالعاتی شوشتر با استفاده از  ، GISپژوهشکده
علوم پايه کاربردی جهاد دانشگاهی ،کارفرما :سازمان آب و برق خوزستان( ،مدير پروژه) 1385
 )13مدل رياضی تلفیقی آبهای سطحی و زيرزمینی محدوده مطالعاتی دزفول ـ انديمشک با استفاده از ، GIS
پژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاد دانشگاهی ،کارفرما :سازمان آب و برق خوزستان( ،مدير پروژه) 1385
 )14ـ مطالعات بیالن هیدروکلیماتولوژی محدوده آهودشت با استفاده از  ، GISپژوهشکده علوم پايه کاربردی
جهاد دانشگاهی ،کارفرما :سازمان آب و برق خوزستان( ،مدير پروژه) 1385
 )15پهنه بندی آسیب پذيری ذاتی آبخوان دشت جوين در مقابل آلودگی با استفاده از روشهای  DRASTICو
 ، GODSپژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاد دانشگاهی ،کارفرما :کمیته تحقیقات شرکت سهامی آب
منطقه ای خراسان( ،مدير پروژه) 1384
 )16ـ مطالعات بیالن هیدروکلیماتولوژی محدوده دشت عباس با استفاده از  ، GISپژوهشکده علوم پايه
کاربردی جهاد دانشگاهی ،کارفرما :سازمان آب و برق خوزستان( ،مدير پروژه) 1385
 )17ـ مدل رياضی تلفیقی آبهای سطحی و زيرزمینی محدوده مطالعاتی بهبهان با استفاده از  ، GISپژوهشکده
علوم پايه کاربردی جهاد دانشگاهی ،کارفرما :سازمان آب و برق خوزستان( ،مدير پروژه) 1385
 )18ـ مطالعات بیالن هیدروکلیماتولوژی محدوده اوان با استفاده از  ، GISپژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاد
دانشگاهی ،کارفرما :سازمان آب و برق خوزستان( ،مدير پروژه) 1385
 )19ـ مطالعات بیالن هیدروکلیماتولوژی محدوده بهبهان با استفاده از  ، GISپژوهشکده علوم پايه کاربردی
جهاد دانشگاهی ،کارفرما :سازمان آب و برق خوزستان( ،مدير پروژه) 1384
 )20ـ مطالعات بیالن هیدروکلیماتولوژی محدوده شوشتر با استفاده از  ، GISپژوهشکده علوم پايه کاربردی
جهاد دانشگاهی ،کارفرما :سازمان آب و برق خوزستان( ،مدير پروژه)1382
 )21ـ مطالعات بیالن هیدروکلیماتولوژی محدوده دزفول ـ انديمشک با استفاده از  ، GISپژوهشکده علوم پايه
کاربردی جهاد دانشگاهی ،کارفرما :سازمان آب و برق خوزستان( ،مدير پروژه)1382

همکاري در پروژها:
 )1بررسی تأثیر انتقال آب کمال صالح بر منابع آب زيرزمینی مخروط افکنه اراک و ارائه مدل مديريت
بهرهبرداری از چاههای آب شرب موجود در شهر اراک( ،کارفرما؛ سازمان آب منطقهای استان مرکزی)
 )2استفاده از پیزومانومتر به منظور برآورد تبادالت آبی میان رودخانه آغمیون و آبخوان دشت سراب،
(کارفرما؛ سازمان آب منطقهای آذربايجان شرقی)
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 )3حذف آلودگی  BTEXاز منابع آب با استفاده از نانوذرات گرافن دوپ شده با نیتروژن ،پژوهشکده علوم
پايه کاربردی جهاد دانشگاهی
 )4پاکسازی پسماندهای گل حفاری پايه روغنی در کارخانه گل حفاری روغنی شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب با استفاده از باکتريهای نفتخوار ،کارفرما :شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب1390 ،
 )5طراحی و تولید نمونه پودری محصو ل میکروبی جهت رفع آلودگی های نفتی فاز مايع و جامد ،
کارفرما :مديريت پژوهش شرکت ملی نفت ايران1393 ،
 )6روش تلفیقی پهنهبندی آسیبپذيری آبخوان دشت بهبهان با استفاده از  GISو مدل سازی آبهای
زيرزمینی ،کارفرما :کمیته تحقیقات آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان1388 ،
 )7استفاده از مدل رياضی و  GISبرای تعیین حريم حفاظتی چاه – دشت بهار همدان ،شرکت آب و
فاضالب همدان1388،
 )8تهیهی مدل ژئوشیمیايی انتقال و پهنهبندی خطر آلودگیهای شیمیايی زيستمحیطی ناشی از
تودههای نفوذی گرانیتوئیدی در منطقهی اهر ،معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی1388 ،
 )9بررسی اثرات زيستمحیطی افیولیتهای جوين در آلودگی آب زيرزمینی منطقه ،معاونت پژوهشی
جهاد دانشگاهی1388 ،
 )10مکانیابی دفن پسماندهای خطرناک استان خوزستان ،معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ( گروه
سنجش از دور و  ،) GISکارفرما :سازمان حفاظت محیط زيست ايران1386 ،
 )11بررسی روند تغییرات کیفی آب زيرزمینی و تحقیق برای علت افت سطح آب زيرزمینی در محدوده
بجستان يونسی ،پژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاد دانشگاهی ،کارفرما :کمیته تحقیقات شرکت
سهامی آب منطقه ای خراسان1386 ،
 )12ـ ـ طرح تغییرات زمانی و مکانی دمای سطح با استفاده از دادههای سنجش از دور ـ دانشگاه تهران (
همکار)1386 .
 )13تهیه و واسنجی مدل  DRASTICبرای ارزيابی خطر آفت کشهای موجود در آب زيرزمینی آبخوان
میان آب شوشتر ،معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی 1386 ،
 )14ــ کاربرد سنجش از دور و  GISدر نمايانسازی نمايانگرهای آب زيرزمینی به عنوان راهنمايی در
اکتشاف منابع آب کارستی (جنوبغرب درياچه ارومیه) ،سازمان مديريت منابع آب ايران – دانشگاه
شهید بهشتی -همکار 1381 -

مقاالت چاپ شده در مجالت (:)ISI
1- Kamal Khodaei, Hamid Reza Nassery, Mahnaz Mazaheri Asadi, Hossein
Mohammadzadeh, Mojtaba G. Mahmoodlu, 2017, BTEX biodegradation in
contaminated groundwater using a novel strain (Pseudomonas sp. BTEX-30),
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Biodegradation,

116,

234-242,

11DOI:

2- Hadi Tabani, Kamal Khodaei Siyavash Kazemi Movahed, Ali Zeraatkar
Moghaddam, Farzaneh Dorabadi Zare and Saeed Mirzaei, 2016, Evaluation of three
dimensional high nitrogen doped graphene as an efficient sorbent for the
preconcentration of BTEX compounds in environmental samples, RSC Adv., 6, 7198
3- H. Tabani, K. Khodaei, Y. Bide, F. D. Zare, S. Mirzaei, A. R. Fakhari,2015,
Application of pH-sensitive magnetic nanoparticles microgel as asorbent for the
preconcentration of phenoxy acid herbicides in water samples, J. Chromatogr. A 1407
(2015) 21–29.
4- Ali Akbar Shahsavari, Kamal Khodaei, Farhad Asadian, Mohamad Nakhaei, Ali
Sardar, Abolfazl Moradi, Rahele Hatefi and Seyed Mohammad Zamanzadeh, 2014,
Determination of Origin and Distribution of Saline water in the Aquifer of Kharg
Island, Iran. Arabian Journal of Geology, DOI 10.1007/s12517-014-1450-7.
5- -Shahsavari A., Khodaei K, Hatefi R., Asadian F., Zamanzadeh S.M., 2014,
Distribution of Total Petroleum Hydrocarbons in Dezful Aquifer, Southwest of Iran.
Arabian Journal of Geology, vol. 7, No.6
6- -Neda Soltani; Kamal Khodaei; Naba Alnajar; Ali Shahsavari; Arya Ashja Ardalan,
2012, Evaluation of cyanobacterial community patterns to defined as water quality
bioindicators, Iranian Journal of Fisheries Sciences,Vol 4, No.11
7- Khodaei, K., Nassery, H., 2013, Groundwater exploration using remote sensing and
geographic information systems in a semi-arid area (in southwest of Urmieh-northwest
of Iran), Arabian Journal of Geology, Vol.6, No,4
8- Shahsavari, A.A., Khodaei, K., Asadian, F., Ahmadi, F. and Zamanzadeh, S.M., 2012,
Groundwater pesticides residue in the southwest of Iran- Shushtar Plain, Journal of
Environmental Earth Sciences, Vol. 65, No.1
9- Hamid Reza Matinfar & Sayed Kazem Alavi Panah & Farhad Zand & Kamal
Khodaei, 2013, Detection of soil salinity changes and mapping land cover types based
upon remotely sensed data, Arabian Journal of Geosciences, Vol.6, No.3
10- S.K. Alavipanah, H.R. Matinfar, A. Rafiei Emam, K. Khodaei, R. Hadji Bagheri, A.
Yazdan Panah, 2010, Criteria of selecting satellite data for studying land resources,
Desert, 15, 83-102.

) پژوهشی-مقاالت چاپ شده در مجالت (علمی
 تعیین عوامل،1394 ، هاتفی راحله و اسديان فرهاد، شهسواری علی اکبر، ناصری حمیدرضا، خدائی كمال-1
 فصلنامه،  انديمشک با استفاده از روش تحلیل عاملی- موثر بر کیفیت و آلودگی آب زيرزمینی دشت دزفول
1-18  صفحات،34  شماره،زمین شناسی ايران
، میرزايی سعید و فخاری زواره علیرضا، درآبادی زارع فرزانه، بیده ياسمین،  خدايی كمال، تابانی هادی-2
، سنتز نانوذرات پلیمری هوشمند برای استخراج سموم فنوکسی اسید از نمونه های آب رودخانه، 1394
23-32  صفحات،36  شماره،فصلنامه زمین شناسی ايران
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 -3شهسواری علی اکبر ،خدايی كمال  ،دلخواهی بهزاد ،هاتفی راحله ،اسديان فرهاد و نجیبی سید محمد امین،
 ، 1394طراحی و ساخت مینی پیزومتر برای اندازه گیری میزان تبادل آب سطحی و زيرزمینی ،فصلنامه
زمین شناسی ايران ،شماره  ،35صفحات 61-73
 -4اسديان فرهاد ،هاتفی راحله ،اعتباری بهروز ،دلخواهی بهزاد ،خدايی كمال و شهسواری علی اکبر،1393 ،
بررسی روشهای تفسیر پمپاژ پله ای تک چاهی برای محاسبه قابلیت انتقال آبخوان ،فصلنامه زمین شناسی
ايران ،شماره  ،32صفحات 110-97
 -5دلخواهی بهزاد  ،اسديان فرهاد  ،خدايی كمال  ،1392 ،مقايسه توانايی روش های شعاع ثابت محاسبه ای و
ع ددی در تعیین حريم حفاظتی چاههای شرب ،فصلنامه زمین شناسی ايران ،سال هفتم ،شماره بیست و
ششم
 -6دلخواهی بهزاد  ،خدايی كمال  ،اسديان فرهاد  ،1392 ،مقايسه روشهای ترسیم حريم حفاظتی چاه:
مطالعه موردی چاههای شرب شهر همدان ،فصلنامه تحقیقات منابع آب ،سال نهم ،شماره دوم
 -7هاتفی راحله ،شهسواری علی اکبر و اسديان فرهاد و خدايی كمال ،1392 ،ارزيابی عوامل موثر بر کیفیت
آب زيرزمینی جوين با استفاده از روش تحلیل مولفههای اصلی ،فصلنامه زمین شناسی ايران ،سال هفتم،
شماره بیست و هشتم
 -8خدائی كمال ،حسین محمدزاده ،ناصری حمیدرضا و شهسواری علی اکبر ،1391 ،بررسی آلودگی نیترات
آب زيرزمینی دشت دزفول-انديمشک و تعیین منشا آلودگی به کمک ايزوتوپهای  N15و  ،O18فصلنامه
زمین شناسی ايران ،سال ششم ،شماره بیست و دوم.
 -9کرمی شاهملکی ،نوراهلل ،بهبهانی ،حمیدرضا ،مساح علیرضا و خدايی كمال ،1391 ،مقايسه روشهای
 DRASTIC , Logistic Regressionاصالح شده و  AHP DRASTIC-در بررسی آسیب پذيری
آبهای زيرزمینی ،فصلنامه محیط شناسی ،سال  ،38شماره 4
 -01علوی پناه سید کاظم ،سراجیان محمدرضا و خدائی كمال  ،1388 ،تهیه مدل دمای سطحی  LSTبیابان
با استفاده از داده های حرارتی ماهواره  NOAA. AVHRRو داده های زمینی  ،مجله پژوهشهای
جغرافیايی ،سال چهل و يکم ،شماره 11-1 ،67
 -00قرهمحمودلو ،رقیمی مصطفی ،صفارزاده علی و خدائی كمال ،1387 ،استفاده از روشهای گرافیکی و آماری
چند متغیره در تعیین عوامل موثر بر کیفیت آب زيرزمینی شهر بندر گز ،فصلنامه زمین شناسی ايران ،سال
دوم ،شماره هفتم.23-13 ،
 -01خدائی كمال ،شهسواری علی اکبر و اعتباری بهروز،1385 ،ارزيابی آسیب پذيری آبخوان دشت جوين با
استفاده از روش های  DRASTICو  ،GODSفصلنامه زمین شناسی ايران ،سال دوم ،شماره چهارم،
.87-73
-01

علوی پناه سید کاظم ،خدائی كمال و جعفربیگلو منصور ،1384 ،مطالعه کارايی دادههای

ماهواره ای در بررسی کیفیت آب در دو سوی میانگذر درياچه ارومیه  ،مجله پژوهشهای جغرافیايی  ،سال
سی و هفتم ،شماره .69-57 ،53
 -01کرمی شاهملکی نوراهلل ،بهبهانی سید محمود رضا ،مساح علیرضا و خدائی كمال ،1389 ،بهینهسازی مدل
 DRASTICبا استفاده از روشهای آمار ناپارامتری ،فصلنامه زمین شناسی ايران،سال سوم ،شماره 14
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 -01ناصری حمید رضا ،خدائی كمال ،1381 ،استفاده از دادههای ماهوارهای و سیستمهای اطالعات جغرافیايی
در اکتشاف آب زيرزمینی در جنوبغرب درياچه ارومیه ،مجله علوم زمین  ،نشريه دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی ،شماره سوم  ( .مجله علمی – ترويجی)

مقاالت ارائه شده در كنفرانسها:
1- Amm,lavipanah, S.K., Matinfar, H.R. and Khodaei, K., 2006, The use of remote
sensing data and geographic information system in the study of petroleum mulch on
soil surface and sand dune fixation, 2th Workshop of the EARSel SIG on Land Use
and Land Cover, 28-30 September, Bonn, Germany.
2- Alavipanah, S.K., Amiri, R. and Khodaei, K., 2007, The use of spectral signature in
extraction of water quality parameters in the lake Urmia, Iran, 10th Workshop of the
ISPMSRS,12-14, March, Davos, Switzerland.
3- Mahmoodlu, M.G, Raghimi, M., Tahmasebi, A. and Khodaei, K., 2008, Salt water
intrusion in water wells by using of hydrogeochemistry study (case study: Sari city),
IAHR international groundwater symposium, 18-20, June, Istanbul, Turkey.
4- Mahmoodlu, M.G, Raghimi, M., Tahmasebi, A. and Khodaei, K., 2008, The study on
sanctum quality of drinking water wells, IAHR international groundwater symposium,
18-20, June, Istanbul, Turkey.
5- Hekmatnejad, A., Koneshloo, M. and Khodaei, K., 2010, Using Disjunctive Kriging,
a Nonlinear Estimator in Modeling Distribution of Nitrate in Underground Water
(Case Study: Dezfoul-Andimeshk's Aquifer ), International Association for
Mathematical Geosciences, 29 Augest- 2 September, Budapest, Hungary.

 -6ـ ناصری حمیدرضا ،خدائی كمال ،1379 ،تهیه نقشه خطوارهها و پوشش گیاهی به عنوان نمايانگر آب
زيرزمینی در شمال شرق اشنويه با استفاده از دادههای ماهوارهای ،چهارمین همايش انجمن زمینشناسی
ايران  8-10 ،شهريور ،تبريز.
 -7ـ ناصری حمیدرضا ،خدائی كمال ،1380 ،ارزيابی پتانسیل آب زيرزمینی سازندهای سخت جنوبغرب
درياچه ارومیه با استفاده از  RSو  ،GISپنجمین همايش انجمن زمینشناسی 14-16 ،شهريور ،تهران.
 -8ـ برزگر فرخ و خدائی كمال ،1380 ،مطالعه درياچه ارومیه با استفاده از دادههای ماهوارهای ،اولین همايش
درياچه ارومیه ،ارومیه .
 -9ـ خدائی كمال ،محمدی جواد ،1381 ،کاربرد  GISدر مکانیابی فضای سبز شهری ( مورد :منطقه دو
تبريز) ،همايش ملی فضای سبز شهری 8-9 ،آبان ،ارومیه.
 -10ـ علوی پناه سیدکاظم ،و خدائی كمال ،1381 ،مطالعه اثر میانگذر درياچه ارومیه بر روی پارامترهای کیفی
آب با استفاده از دادههای ماهوارهای ،همايش میانگذر درياچه ارومیه و محیط زيست ،ارومیه،
 -11ـ خدائی كمال ،ناصری حمیدرضا و اسديان فرهاد ،1381 ،شبیهسازی سیستم جريان آب زيرزمینی دشت
تسوج با استفاده از  GISو مدل رياضی ،بیست و يکمین گردهمايی علوم زمین ،سازمان زمینشناسی و
اکتشافات معدنی کشور 28-30 ،بهمن ،تهران
 -12ـ خدائی كمال و شهسواری علی اکبر ،1382 ،پهنه بندی آسیبپذيری آب زيرزمینی آبخوان دشت بهبهان
نسبت به آالينده های سطحی با استفاده از روش  DRASTICو  ،GISبیست و دومین گردهمايی علوم
زمین ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور 27-29 ،بهمن ،تهران.
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 - -13شهسواری علی اکبر ،خدائی كمال و اصغری مقدم اصغر ،1383 ،تهیه بیالن آبی و مدل رياضی آبخوان
دشت عجبشیر با استفاده از  RS ,Modflowو  .GISبیست و سومین گردهمايی علوم زمین ،سازمان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور 26-28 ،بهمن ،تهران
 -14شهسواری علی اکبر و خدائی كمال ،1384 ،تهیه مدل جريان آب زيرزمینی آبخوان دشت بهبهان با
استفاده از  ، GISنهمین همايش انجمن زمینشناسی ايران ،دانشگاه تربیت معلم 8-9 ،شهريور ،تهران .
 -15خدائی كمال  ،شهسواری علی اکبر ،اعتباری بهروز و هاتفی راحله ،1385 ،بررسی تاثیر عدم قطعیت
پارامترهای  DRASTICبر نتايج حاصل از ارزيابی آسیب پذيری آب زيرزمینی دشت جوين ،دهمین
همايش انجمن زمین شناسی ايران ،دانشگاه تربیت مدرس 13-15 ،شهريور ،تهران.
 -16شهسواری علی اکبر،اسديان فرهاد ،خدائی كمال ،و احمدی فرهاد ،1385 ،ارزيابی حساسیت و آلودگی
آبخوان میان آب شوشتر به آفت کشها ،بیست و پنجمین گردهمايی علوم زمین ،تهران 30 ،بهمن تا 2
اسفند ،تهران.
 -17خدائی كمال ،شهسواری علی اکبر ،1386 ،بررسی تبادل آب سطحی و زيرزمینی دشت دزفول – انديمشک
با استفاده از مدل و  ،GISيازدهمین همايش انجمن زمین شناسی ايران ،دانشگاه فردوسی مشهد13-15 ،
شهريور ،مشهد.
 -18رحیم خانی آسیه و خدائی كمال ،1387 ،ارزيابی آسیب پذيری دشت اوان با استفاده از مدلهای رياضی و
 ،GISدوازدهمین همايش انجمن زمینشناسی ايران 30 ،بهمن تا  2اسفند ،اهواز.
- -19رضايی محسن ،جمعه نیا جالل ،خدائی كمال و زارع محمدرضا ،1387 ،پیش بینی عملکرد بهینه آبخوان
دشت حصاروئیه با استفاده از مدل رياضی ،کنفرانس سراسری مديريت جامع بهرهبرداری آب ،دانشگاه شهید
باهنر کرمان 8-9 ،بهمن ،کرمان.
 -20شهسواری علی اکبر ،ناصری حمیدرضا ،خدائی كمال و اسديان فرهاد ،1388 ،اثرات زيست محیطی فعالیت
های انسانی بر منابع آب محدوده مطالعاتی بهبهان ،نخستین کنفرانس سراسری آبهای زيرزمینی 28 ،آبان،
بهبهان
 -21خدائی كمال ،شهسواری علی اکبر ،اسديان فرهاد ،هاتفی راحله و قرهمحمودلو مجتبی ،1388 ،تعیین
عوامل موثر بر کیفیت و آلودگی آب زيرزمینی با استفاده از روش تحلیل عاملی دشت دزفول انديمشک،
نخستین کنفرانس سراسری آبهای زيرزمینی ،دانشگاه آزاد اسالمی بهبهان
 -22هاتفی راحله ،اسديان فرهاد ،مسعوديان فريبرز و خدائی كمال ،1388 ،بررسی حضور کروم در آب
زيرزمینی منطقه جوين سبزوار (خراسان رضوی -ايران) ،نخستین کنفرانس سراسری آبهای زيرزمینی،
دانشگاه آزاد اسالمی بهبهان
 -23رستمی صالح ،نخعی محمد و خدائی كمال ،1389 ،بررسی تاثیر تغذيه مصنوعی بر پتانسیل آبهای
زيرزمینی دشت قروه ،نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ايران ،کرمانشاه
 -24حکمت نژاد امین ،شهسواری علی اکبر و خدائی كمال ،1388 ،مدل سازی آلودگی آبهای زير زمینی با
استفاده از روشهای زمینآماری کريجینگ معمولی و شاخص ،سیزدهمین همايش انجمن زمین شناسی
ايران و بیست و هفتمین گردهمايی علوم زمین ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ،تهران
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 -25حکمت نژاد امین ،خدائی كمال و شهسواری علی اکبر ،1388 ،به کارگیری روش زمینآماری غیرخطی
کرجینگانفصالی در مدلسازی توزيع نیترات در آبهای زيرزمینی ،سیزدهمین همايش انجمن زمین
شناسی ايران و بیست و هفتمین گردهمايی علوم زمین ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ،تهران
 -26خدائی كمال ،شاهملکی نوراهلل ،بهبهانی سید محمود رضا ،مساح بوانی علیرضا و شهسواری علی اکبر،
 ، 1388به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی برای ارزيابی آسیب پذيری آبخوان دزفول انديمشک،
سیزدهمین همايش انجمن زمین شناسی ايران و بیست و هفتمین گردهمايی علوم زمین ،سازمان زمین
شناسی و اکتشافات معدنی ،تهران
 -27هاتفی راحله ،اسديان فرهاد ،خدائی كمال ،مسعودی فريبرز ،1389 ،تغییرپذيری مکانی کروم در آبهای
زيرزمینی محدوده جوين سبزوار ،چهاردهمین همايش انجمن زمین شناسی ايران و بیست و هشتمین
گردهمايی علوم زمین 25-27 ،شهريور ،دانشگاه ارومیه

سوابق تدريس :
-

كاربرد  GISدر بهداشت محيط ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
تدريس دروس اصول سنجش از دور ،آبهاي زيرزمينی ،آبهاي سطحی و سنجش از دور در زمين شناسی در دانشگاه
پيام نور واحد كرج

مشاوره پايان نامهها :
ـ مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد آب شناسی ـ دانشگاه تبريز با عنوان تهیه بیالن آبی و مدل رياضی آبخوان دشت
عجبشیر با استفاده از  GISو  ،1382 ، MODFLOWاستاد راهنما :اصغر اصغری مقدم ،اساتید مشاور :حمید رضا
ناصری ،کمال خدايی ( دانشجو  :علی اکبر شهسواری )
ـ مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد آب شناسی ـ دانشگاه تبريز با عنوان ارائه مدل کمی و کیفی آبخوان دشت
شیرامین با استفاده از نرم افزار  ،1384 ،GMSاستاد راهنما :اصغر اصغری مقدم ،اساتید مشاور :حمید رضا ناصری،
کمال خدايی (دانشجو  :بهزاد دلخواهی )
ـ مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد آب شناسی ـ دانشگاه شهید بهشتی با عنوان بررسی تبادل هیدرولیکی دشتهای
خاتون آباد و شهر بابک با استفاده از تلفیق  MODFLOWو  ،1386 ،GISاستاد راهنما :حمید رضا ناصری ،
اساتید مشاور :رادين اسپندار ،کمال خدايی ( دانشجو  :مريم تازه رودی )
ـ مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد آب شناسی ـ دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،با عنوان ارزيابی
سنگهای کربناته اطراف بجنورد از نظر پتانسیل آب های زيرزمینی ،1386 ،استاد راهنما :عبدالوحید آغاسی  ،استاد
مشاور :کمال خدايی ( دانشجو  :اعظم رونقی )
 مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد معدن – دانشگاه يزد با عنوان ارزيابی آسیب پذيری آب زيرزمینی دشت اوان بااستفاده از مدل رياضی و  ،1386 ،GISاساتید راهنما :عبدالحمید انصاری ،سید حسن مجتهدزاده  ،استاد مشاور:
کمال خدايی ( دانشجو  :آسیه رحیم خانی )
 مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی – دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات با عنوان ارزيابیتوانايی مدل های  DRASTICو  GODSدر پهنه بندی آسیب پذيری آبخوان دشت مالير در محیط ،1386 ،GIS
استاد راهنما :حمید رضا ناصری  ،اساتید مشاور :مسعود خیرخواه ،کمال خدايی ( دانشجو  :مريم حسینی )
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 مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی – دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات با عنوان ارزيابیروشهای  RISKو  EPIKدر تعیین آسیب پذيری مناطق کارستی ( مطالعه موردی مناطق کارستی چلگرد) ،
 ،1387استاد راهنما :حمید رضا ناصری ،استاد مشاور :کمال خدايی ( دانشجو  :افسانه طفالن آب )
 مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی – دانشگاه زاهدان با عنوان تهیه مدل جريان آب زيرزمینی دشتحصاروئیه و بررسی اثرات کمی طرح تغذيه مصنوعی به کمک مدل عددی و  ،1388 ،GISاستاد راهنما :محسن
رضايی  ،اساتید مشاور :کمال خدايی ،محمد رضا زارع ( دانشجو  :جالل جمعه نیا )
 مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد عمران آب – دانشگاه تهران با عنوان ارزيابی روش های Logistic regressionو  AHPجهت بررسی آسیب پذيری آبهای زيرزمینی با استفاده از مدل  ،1388 .DRASTICاستاد
راهنما :سید محمود رضا بهبهانی  ،اساتید مشاور :کمال خدايی ،علیرضا مساح ( دانشجو  :نوراهلل کرمی شاهملکی )
 مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی – دانشگاه تربیت معلم با عنوان بررسی تاثیر طرح تغذيه مصنوعیرودخانه ويهج بر روی پتانسیل آبهای زيرزمینی دشت قروه ،1389 ،استاد راهنما :محمد نخعی  ،اساتید مشاور:
کمال خدايی( .دانشجو :صالح رستمی)
 مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد آب شناسی ـ دانشگاه شهید بهشتی با عنوان اثر آاليندههای کشاورزی و صنعتیبر آبخوان دشت دزفول – انديمشک ، 1389 ،استاد راهنما :حمید رضا ناصری  ،اساتید مشاور :سروش مدبری ،کمال
خدايی (دانشجو :خلیل حسنی)

شركت در كارگاههاي آموزشی تخصصی:
 گذراندن دوره  OSHAدر واحد  HSEپااليشگاه تهران به مدت سه روز 0191-

کارگاه آموزشی مدلهای رياضی در آلودگی آبهای زيرزمینی ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشگاه تهران،
1382
کارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم پايه  ،پژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاد دانشگاهی1384 ،
کارگاه آموزشی روش و منطق تحقیق و شیوههای استاندارد بین المللی در نگارش مقاالت علمی در علوم
پايه ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزيک دانشگاه تهران1385 ،
کارگاه آموزشی کاربرد روشهای عصبی – فازی در مطالعات منابع آب ،پژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاد
دانشگاهی1385 ،
کارگاه آموزشی مديريت پروژه و نرم افزار  Primaveraپژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاد دانشگاهی،
1388

برگزاري كارگاههاي آموزشی تخصصی:
 برگزاری کارگاه کاربرد  GISدر  ، HSEپااليشگاه تهران1395 ، برگزاری و تدريس در کارگاه آموزشی  ArcGISبا کاربرد در علوم زمین  ،پژوهشکده علوم پايه کاربردیجهاد دانشگاهی1384 ،
 برگزاری و تدريس در کارگاه آموزشی مدل سازی کمی جريان آب زيرزمینی در محیط  ،GMSپژوهشکدهعلوم پايه کاربردی جهاد دانشگاهی1384 ،
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کمال خدائی

سوابق علمی و پژوهشی

 برگزاری و تدريس در کارگاه آموزشی مدلسازی جريان و انتقال آلودگی آب زيرزمینی برای کارشناسانسازمان حفاظت محیط زيست  ،پژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاد دانشگاهی1384 ،
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