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عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد :شبیه سازی هیدرولیک قنات

سوابق شغلی:
ـ عضو هیئت علمي گروه زمینشناسي محیطي ،پژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاد دانشگاهي (از سال
 1384تاکنون).
ـ عضو شورای علمي گروه پژوهشي زمینشناسي ـ پژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاددانشگاهي.
ـ عضو شورای علمي گروه پژوهشي زمینشناسي نفت پژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاددانشگاهي.
ـ عضو شورای علمي پژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاددانشگاهي (.)1393-1391
ـ کارشناس مدلسازی کمي-کیفي آب زيرزمیني ،شرکت مهندسین مشاور الر.

طرح هاي پژوهشی و تجربيات مرتبط با رشته تحصيلی:
 طرح پژوهشي شبیه سازی هیدرولیک قنات (در چهارچوب پايان نامه کارشناسي ارشد)( ،کارفرما:وزارت نیرو).
 همکاری در تهیه مدل رياضي دشت تسوج با استفاده از  GISدر قالب طرح مطالعات نیمه تفصیليدشت تسوج.
 طراحي و برنامه نويسي نرم افزار کامپیوتری برای مدلسازی آب زيرزمیني بصورت دوبعدی (پروفیل)و به روش تفاضل محدود ( )Mesh Centeredدر محیط ( Windowsشامل پیش و پس
پردازنده) و بکارگیری روشهای حل عددی  SIPو  PCG2برای حل معادالت حاکم بر مبنای

ساختار  ،MODFLOWجهت بررسي اثرات بکار گیری معادالت جديد (منابع تغديه تخلیه) در
مدلسازی آب زيرزمیني.
 طراحي و برنامه نويسي برنامه کامپیوتری ( )Source/Sink Balance Evaluatorبرای ارزيابيدرستي نتايج بیالن آب زيرزمیني با استفاده از معادله حاکم بر آب زيرزمیني.
 مدلسازی رياضي آب زيرزمیني دشت جوين در استان خراسان با استفاده از کدهای MODFLOW-2000و  PESTو نرم افزارهای  GMSو .WMS
 همکاری در طرح پژوهشي تهیه مدل تلفیقي آبهای سطحي و زيرزمیني محدوده مطالعاتي شوشتر،(کارفرما :شرکت آب و برق خوزستان).
 همکاری در طرح پژوهشي مدلسازی آب زيرزمیني بر اساس تلفیق کد  MODFLOW-2000و GISدر دشت سیب سوران (کارفرما:شرکت سهامي آب منطقه ای سیستان و بلوچستان)
 همکاری در طرح پژوهشي تهیه و واسنجي مدل  Drasticبرای پهنه بندی آسیب پذيری و ارزيابيخطر آفت کش های موجود در آب زيرزمیني – آبخوان میان آب شوشتر (کارفرما :شرکت آب و برق
خوزستان).
 مجری طرح پژوهشي طراحي و برنامه نويسي نرم افزار ( DRASTIC Overlayکارفرما:پژوهشکده علوم پايه کاربردی).
 مجری طرح پژوهشي بهینه يابي متد تحلیل اطالعات پمپاژ تک چاهي در برآورد ضرايبهیدرودينامیکي آبخوان( ،کارفرما:شرکت سهامي آب منطقه ای خراسان رضوی)
 همکاری در طرح پژوهشي استفاده از مدل رياضي و  GISبرای تعیین حريم حفاظتي چاه (مطالعهموردی منطقه يافت آباد تهران) (کارفرما :دفتر مرکزی جهاد دانشگاهي).
 مجری طرح پژوهشي بررسي الگوی آلودگي زمین زاد (امالح) در آبخوان گنو به کمک مدلسازیانتشار امالح (کارفرما :پژوهشکده علوم پايه کاربردی).
 همکاری در طرح پژوهشي استفاده از مدل رياضي و  GISبرای تعیین حريم حفاظتي چاه دشتبهار همدان (کارفرما :شرکت آب و فاضالب همدان).
 همکاری در طرح پژوهشي مدل انتقال آلودگي از آبهای زيرزمیني به سطحي با استفاده از زيستنشانگر ها (مطالعه موردی ،آبخوان دزفول)( ،کارفرما :دفتر مرکزی جهاد دانشگاهي).

 همکاری در طرح پژوهشي بررسي آلودگي زيست محیطي افیولیت های جوين بر آبهای زيرزمیني(کارفرما :سازمان حفاظت محیط زيست).
 همکاری در طرح پژوهشي استفاده از میني پیزومتر به منظور برآورد میزان نفوذ از رودخانه قطورچای به آبخوان دشت خوی (کارفرما:شرکت سهامي آب منطقه ای آذربايجان غربي).
 همکاری در طرح پژوهشي مطالعات شناخت منابع آالينده ،پیشگیری ،کنترل و کاهش آلودگيآبخوان دزفول انديمشک( ،کارفرما:سازمان حفاظت محیط زيست)
 همکاری در طرح پژوهشي مطالعات شناسايي منابع آب زيرزمیني جزيره خارک( ،کارفرما :شرکتپايانه های نفتي ايران)
 همکاری در طرح پژوهشي تهیه راهنمای ارزيابي ،پیشگیری و پاکسازی آلودگيهای نفتي آبزيرزمیني( ،کارفرما :سازمان حفاظت محیط زيست)
 همکاری در طرح پژوهشي بررسي باقیمانده آفت کش ها در آبهای سطحي و زيرزمیني دشت صفيآباد دز و ارتباط آن با زيست نشانگرها (کارفرما :دفتر مرکزی جهاد دانشگاهي).
 مجری طرح پژوهشي بررسي تاثیر انتقال آب سد کمال صالح بر منابع آب زيرزمیني مخروط افکنهاراک و ارائه مدل مديريت بهره برداری از چاه های آب شرب موجود در شهر اراک (کارفرما :شرکت
سهامي آب منطقه ای مرکزی).
 -مجری طرح پژوهشي طراحي و ساخت سامانه مدل فیزيکي برای شبیه سازی تبادل آب سطحي وزيرزمیني در رودخانه و صحت سنجي عملکرد میني پیزومتر در اندازه گیری گراديان هیدرولیکي و
نفوذپذيری بستر رودخانه (کارفرما :پژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاد دانشگاهي).

سوابق تدریس و مشاوره پایان نامهها:
تدريس در کارگاه "آموزش کاربردی مدل سازی جريان آب زيرزمیني" ،1385 ،پژوهشکده علوم پايه
کاربردی.
تدريس در کارگاه آموزشي "مدل سازی آب زيرزمیني" ،1389 ،پژوهشکده علوم پايه کاربردی.
 مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد "هیدروژئولوژی دشت سراب" ،مهدی مستفید شره جیني ،استادراهنما :حمید رضا ناصری مشاور :فرهاد اسديان دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقیقات.

 مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد"بررسي ارتباط هیدرولیکي تاالب گندمان با آبخوان دشتگندمان-بلداجي با استفاده از  ،1389 "GMSسید رضا طباطبايي ،استاد راهنما :حمید رضا ناصری،
اساتید مشاور :رادين اسپندار ،فرهاد اسديان ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتي.
مقاالت چاپ شده در مجالت (علمی -پژوهشی)
 ناصری حمیدرضا ،اسدیان فرهاد،1381،شبیه سازی هیدرولیک قنات،نشريه دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهیدبهشتي ،شماره های  8و  , 9بهار و تابستان.
 سردار هادی ،معماريان حسین ،اسدیان فرهاد ،میرزائي سعید ،زمانزاده سید محمد،1388،مدلسازیفیزيک سنگ در بخش ماسه سنگي مخزن آسماری (مطالعه موردی در میدان نفتي منصوری) ،فصلنامه
زمین شناسي ايران ،سال سوم ،شماره نهم ،بهار.
 دلخواهي بهزاد ،اسدیان فرهاد ،1390،مروری بر عوامل موثر بر حريم حفاظتي چاه های شرب با استفادهاز مدل رياضي عددی (مطالعه موردی منطقه يافت آباد تهران)،نشريه تحقیقات منابع آب ايران ،سال
هفتم ،شماره  ،3پايیز.
 خدائي کمال ،ناصری حمیدرضا ،شهسواری علي اکبر ،اسدیان فرهاد و هاتفي راحله،1391،تعیین عواملموثر بر کیفیت و آلودگي آب زيرزمیني با استفاده از روش تحلیل عاملي -دشت دزفول  -انديمشک،
،فصلنامه زمین شناسي ايران ،سال ششم ،شماره بیست و چهارم.
 دلخواهي بهزاد ،خدائي کمال ،اسدیان فرهاد،1392،مقايسه روش های ترسیم حريم حفاظتي چاه:مطالعه موردی چاه های شرب شهر همدان،فصلنامه تحقیقات منابع آب  ،سال نهم ،شماره دوم-پايیز.
 دلخواهي بهزاد ،اسدیان فرهاد ،خدايي کمال،1392،مقايسه توانايي روش های شعاع ثابت محاسبه ای وعددی در تعیین حريم حفاظتي چاههای شرب، ، ،فصلنامه زمین شناسي ايران ،سال هفتم ،شماره بیست
و ششم.
 هاتفي راحله ،شهسواری علي اکبر ،اسدیان فرهاد ،خدائي کمال،1392،ارزيابي عوامل موثر بر کیفیت آبزيرزمیني جوين با استفاده از روش تحلیل مولفههای اصلي ،،فصلنامه زمین شناسي ايران ،زمستان.
 اسدیان فرهاد ،هاتفي راحله ،اعتباری بهروز ،دلخواهي بهزاد ،خدائي کمال ،شهسواری علياکبر،1393،بررسي روش های تفسیر پمپاژ پله ای تک چاهي برای محاسبه قابلیت انتقال آبخوان،فصلنامه
زمین شناسي ايران ،سال هشتم ،شماره سي و دوم ،زمستان.
 شهسواری علي اکبر ،خدائي کمال ،دلخواهي بهزاد ،هاتفي راحله ،اسدیان فرهاد ،نجیبي سید محمدامین،1394،طراحي و ساخت میني پیزومتر برای اندازه گیری میزان تبادل آب سطحي و
زيرزمیني،فصلنامه زمین شناسي ايران ،سال نهم ،شماره سي و پنجم ،پائیز.

مقاالت چاپ شده در مجالت (:)ISI
- Ali Akbar Shahsavari , Kamal Khodaei ,Farhad Asadian , Farhad Ahmadi ,Seyed
Mohammad Zamanzadeh, 2011, Groundwater pesticides residue in the southwest of
Iran-Shushtar plain, Environmental Earth Science.
- Ali Akbar Shahsavari, Kamal Khodaei, Rahele Hatefi , Farhad Asadian , 2014,
Determination of the Total Petroleum Hydrocarbons in groundwater of the
Southwest of Iran- Dezful Aquifer, Environmental Earth Science.
- 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
- Sakine Asadi, Hadi Tabani, Kamal Khodaei, Farhad Asadian and Saeed Nojavan, 2016,
Rotating electrode in electro membrane extraction: a new and efficient methodology to
increase analyte mass transfer, RSC Adv., 6, 101869-101879

مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها:
 ناصــری حمیدرضــا ،اسدددیان فرهدداد،1380،شــبیه ســازی دوبعــدی هیــدرولیک قنات،ســومینکنفرانس هیدرولیک ايران ،دانشگاه تهران.
 خــدائي کمــال ،ناصــری حمیدرضــا ،اسدددیان فرهدداد،1381،شــبیهســازی سیســتم جريــان آبزيرزمیني دشـت تسـوج بـا اسـتفاده از  GISو مـدل رياضي،بیسـت و يکمـین گردهمـايي علـوم
زمین ،سازمان زمینشناسي و اکتشافات معدني کشور.
 شهســواری علـي اکبــر  ،اسدددیان فرهدداد ،خــدائي کمــال،1385،ارزيـابي حساسـیت و آلــودگيآبخــوان میــان آب شوشــتر بــه آفــت کــش ها،بیســت و پنجمــین گردهمــايي علــوم زمــین،
سازمان زمین شناسي و اکتشافات معدني.
 دلخــواهي بهــزاد ،اسدددیان فرهدداد،1388،تعیــین حــريم حفــاظتي چــاه بــا اســتفاده از مــدلرياضي عددی؛ مطالعه مـوردی ،چـاه هـای شـرب منطقـه يافـت آبـاد تهران،نخسـتین کنفـرانس
سراسری آبهای زيرزمیني.
 هــاتفي ر ،.اسدددیان ف ،.مســعودی ف ،.خــدائي ک،1388،.بررس ـي حضــور کــروم  IVدر آبزيرزمینـي منطقــه جــوين سبزوار(خراســان رضــوی-ايران)،نخســتین کنفــرانس سراســری آبهــای
زيرزمیني.

 شهســواری علــي اکبــر ،ناصــری حمیدرضــا ،خــدائي کمــال و اسدددیان فرهدداد،1388 ،اثــراتزيســت محیطــي فعالیــت هــای انســاني بــر منــابع آب محــدوده مطالعــاتي بهبهان،نخســتین
کنفرانس سراسری آبهای زيرزمیني.
 خــدايي ،ک ،.شهســواری ،ع.ا ،.اسدددیان ،ف ،.هــاتفي ،ر .قــره محمودلــو ،م ،1388،.تعیــینعوامــل مــوثر بــر کیفیــت و آلــودگي آب زيرزمینــي بــا اســتفاده از روش تحلیــل عــاملي -دشــت
دزفول -انديمشک،.نخستین کنفرانس سراسری آبهای زيرزمیني ،دانشگاه آزاد بهبهان.
 شهســـواری علـــي اکبـــر ،خـــدائي کمـــال  ،اسددددیان فرهددداد  ،هـــاتفي راحلـــه و حســـنيخلیل ،،1388،ارزيابي و تعیـین رونـد میـزان يـون نیتـرات در چـاههـای شـرب شـهر انديمشـک،
،،ســیزدهمین همــايش انجمــن زمــین شناســي ايــران و بیســت و هفتمــین گردهمــايي علــوم
زمین ،سازمان زمین شناسي و اکتشافات معدني ،تهران.
 مهــدی مســتفید شــره جینــي ،ناصــری حمیــد رضــا ،اسدددیان فرهدداد،1389،بررســيهیــدروژئولوژی و بــیالن آبخــوان دشــت سراب،نخســتین گردهمــايي و همــايش ملــي بررســي
دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ايران.
 هــاتفي ،ر ،.اسدددیان ف ،.خــدايي ،ک .و مســعودی ،ف،1389،.توزيــع مکــاني کــروم در آبهــایزيرزمینــي (محــدوده افیــولیتي جــوين ســبزوار)،.چهاردهمین همــايش انجمــن زمــین شناســي
ايران.
 دلخــواهي بهــزاد ،اسدددیان فرهدداد،1389 ،ارزيـابي عوامــل مــوثر بــر حــريم حفــاظتي چاههــایشــرب بــا اســتفاده از مــدل رياضــي(مطالعه مــوردی منطقــه يافــت آبــاد تهران)،نخســتین
کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ايران.
 شهســواری علــي اکبــر ،خــدائي کمــال  ،هــاتفي راحلــه و اسدددیان فرهدداد،1390،شناســايي وبررســي منشــاد هیــدروکربنهای نفتــي در آب زيرزمینــي آبخــوان دزفــول انديمشــک،پانزدهمین
همــايش انجمــن زمــین شناســي ايــران و بیســت و نهمــین گردهمــايي علــوم زمــین ،ســازمان
زمین شناسي و اکتشافات معدني.
 هــاتفي ،راحلــه ،اسدددیان ،ف ،.خــدايي ،ک .و شهســواری ،ع.ا ،1390،.بررســي خصوصــیاتهیدروشـــیمیايي و کیفیـــت آب زيرزمینـــي محـــدوده جـــوين ســـبزوار،چهارمین کنفـــرانس
مديريت منابع آب ايران.

 هــاتفي ،ر ،.خضــری ،م ،.شهســواری ،ع.ا ،.خــدايي ،ک ،.اسدددیان ،ف ،1390،.بررســي ارتبــاطتوزيــع فلــزات ســنگین در آب زيرزمینــي و نقــش دگرســاني تــوده گرانیتوئیــدی اهــر بــر
آنها،.پانزدهمین همايش انجمن زمین شناسي ايران.
 هـــاتفي ،ر ،.خضـــری ،م ،.شهســـواری ،ع.ا ،.اسددددیان ،ف ،1390،.زمـ ـین شناسـ ـي پزشـــکي:تعیـین غلظــت ،پـراکنش و پهنــه بنـدی فلــزات سـنگین ســرب ،روی ،مـس و آهــن در خاکهــای
سطحي دهستان بناب ،استان زنجان،پانزدهمین همايش انجمن زمین شناسي ايران.
 راحله هـاتفي ،خـدائي کمـال ،شهسـواری علـي اکبـر ،اسددیان فرهداد،1391،بررسـي آلـودگيآنتیمــوان در منــابع آب زيرزمینــي :مطالعــه مــوردی :جزيــره خارک،ســومین کنگــره عناصــر
کمیاب ايران ،دانشگاه علوم پزشکي کاشان.
 راحلـه هـاتفي ،شهسـواری علـي اکبــر ،اسددیان فرهدداد ،خـدائي کمـال،1391،بررسـي شــواهدصــحرايي و شــیمیايي حضــور کــروم  VIدر آب زيرزمینــي محــدوده جــوين ،شــانزدهمین
همايش انجمن زمین شناسي ايران.
 اسدددیان فرهدداد ،هــاتفي راحلــه ،دلخــواهي بهزاد،آبــان ،1392بــه کــارگیری روش مدلســازیمعکوس برای تحلیل آزمونهای پمپاژ ،،هفدهمین همايش انجمن زمین شناسي ايران.
 هــاتفي راحلــه ،اسدددیان فرهدداد ،شهســواری عل ـي اکبــر ،خــدائي کمال،آبــان  ،1392بررس ـيشـــاخ هـــای ارزيـــابي آلـــودگي در آبخـــوان  پـــايین دســـت افیولیـــتهـــای شـــمال
سبزوار،هفدهمین همايش انجمن زمین شناسي ايران.
 علي اکبر شهسـواری ،کمـال خـدايي ،فرهداد اسددیان ،محمـد نخعـي ،علـي سـردار ،ابوالفضـلمــرادی و راحلــه هــاتفي ،آبــان  ،1392تعیــین منشــاد و توزيــع شــوری در آبخــوان جزيــره
خارک ،هفدهمین همايش انجمن زمین شناسي ايران ،دانشگاه شهید بهشتي.
 شهســـواری علـــي اکبـــر ،خـــدائي کمـــال  ،هـــاتفي راحلـــه  ،اسددددیان فرهددداد ،مـــدبریســروش،1392،نقــش تــودههــای نفــوذی گرانیتوئیــدی در ايجــاد آلــودگيهــای شــیمیايي
زيستمحیطي در منطقه اهر ،،هفدهمین همايش انجمن زمین شناسي ايران.
 هـــاتفي ،ر ،.اســـحاقیان ،ک ،.خـــدايي ،ک ،.شهســـواری ع.ا .و اسددددیان ،ف .،1393،.بررســـيخصوصــــیات هیدروشــــیمیايي و ارزيــ ـابي کیفیــــت آب زيرزمینــــي محــــدوده بجســــتان
يونسي،.اولین همايش ملي آب ،انسان ،زمین.

 علـي اکبــر شهســواری ،فرهدداد اسدددیان ،کمــال خــدايي ،فرهــاد احمــدی،1393،تــاثیر پدي ـدههـــای زمـ ـین زاد و بشـــرزاد بـــر کیفیـ ـت منـــابع آب زيرزمینـ ـي مطالعـــه مـــوردی ابخـــوان
شوشتر،همايش ملي آب ،انسان و زمین
 هــاتفي ،ر ،.اعتبــاری ،ب ،.اسدددیان ،ف ،.خــدايي ،ک .و شهســواری ع.ا،1393 ،.چــرا میــزانکــروم در آب زيرزمینـي پــايین دســت افیولیـت هــای بیرجنــد ،بــاالتر از پــايین دســت افیولی ـت
های جوين است؟،هشتمین همايش ملي تخصصي زمین شناسي دانشگاه پیام نور
 علي اکبـر شهسـواری ،کمـال خـدايي ،فرهداد اسددیان ،راحلـه هـاتفي،1393،تلفیـق  GISوRSدر مکانیــابي محــل تغذيــه مصــنوعي آبخــوان جزيــره خارگ،هشــتمین همــايش ملــي
تخصصي زمین شناسي دانشگاه پیام نور
 هــاتفي ،ر ،.اسدددیان ،ف ،.خــدايي ،ک ،.و شهســواری ،ع.ا ،1393 ،.مخــاطرات گــاز رادن درهــوای داخــل ســاختمان و راهکارهــای کــاهش اثــر آلودگي،.همــايش علم ـي دانشــجويي هــوای
پاک.
Hatefi R., Shahsavari A., Asadian F., Khodaei K., 2015, Groundwater quality assessment
specially the effect of chromite ores in Jovien, Sabzevar, NE Iran.،International conference
on research in engineering, science and technology-Istanbul, Turkey.

 جان جانـه بتـول ،اسددیان فرهداد،1394،بررسـي هیدروشـیمیايي دشـت اراک،اولیـه همـايشملي کیفیت منابع آب و توسعه پايدار ،آبان.
 اسدددیان فرهدداد ،جــان جانــه بتــول ،شهســواری عل ـي اکبــر ،خــدائي کمــال ،هــاتفي راحلــه،ارديبهشـــت ،1395مـــديريت بهـــره بـــرداری از چـــاه هـــای آب شـــرب موجـــود در شـــهر
اراک،کنفرانس ملي حفاظت محیط زيست ،دانشگاه شهید بهشتي.
 شهســواری علـي اکبــر ،خــدائي کمــال ،راحلــه هــاتفي ،اسدددیان فرهدداد ،نجیبـي سـید محمــدامــین ،ارديبهشــت  ،1395آب ســطحي و زيرزمینــي بــه عنــوان منبعــي واحــد،کنفرانس ملــي
حفاظت محیط زيست ،دانشگاه شهید بهشتي.
 شهســواری علـي اکبــر ،خــدائي کمــال ،راحلــه هــاتفي ،اسدددیان فرهدداد ،نجیبـي سـید محمــدامـ ـین ارديبهشـــت  ،1395مـــروری بـــر روش هـــای انـــدازه گیـ ـری تبـــادل آب ســـطحي و
زيرزمیني،کنفرانس ملي حفاظت محیط زيست ،دانشگاه شهید بهشتي.

-

گردآوري و تدوین کتاب

کمال خدائي ،فائزه فلسفي ،علي اکبر شهسواری ،فرهاد اسدیان ،راحله هاتفي ،پاکسازی آلودگی
های نفتی آب زیرزمینی ،چاپ اول ،1394 :انتشارات جهاد دانشگاهي 370 ،صفحه
ترجمه
 -فرهاد اسديان  ،کمال خدايي ،علي اکبر شهسواری ،عباس فالح ،راحله هاتفي ،1388 ،

استاندارد "11708-11خاک-تحقیق و آزمون ژئوتکنیکی -بررسی آزمایشگاهی خاک،
بخش  -11تعیین تراوایی به کمک روش بار ثابت و افتان" ،موسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتي ايران.
 -راحله هاتفي ،فرهاد اسديان ،ناهید پارسافر ،کمال خدايي ،سید محمد زمان زاده ،علي اکبر

شهسواری ،محمد يزدی ،1388 ،استاندارد "11706زغال سخت -تحلیل دانه بندی توسط الک
کردن" ،موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران.
 -بهزاد دلخواهي،فرهاد اسديان ،کمال خدايي ،حمید دادستان ،حسن زحمتکش ،علي اکبر

شهسواری ،1388 ،استاندارد "11960برآوردهای آب سنجی -آزمایش های پمپاژ برای چاه
های آب -مالحظات و رهنمودهایی برای طراحی ،اجرا و استفاده" ،موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتي ايران.
 -علي اکبر شهسواری ،سعید میرزايي ،فرهاد اسديان ،کمال خدائي ،راحله هاتفي ،بهزاد

دلخواهي ،1388 ،استاندارد "12262-6کیفیت آب -نمونه برداری-آئین کار نمونه برداری از
رودخانه ها و نهرها" ،موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران.
ویراستاري
 -ويراستار فصلنامه علمي-پژوهشي زمین شناسی ایران ،از سال  1387تا .1393شرکت در دوره هاي آموزشی تخصصی:
 کارگاه آموزشي روش تحقیق در علوم پايه  ،پژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاد دانشگاهي1384 ، کارگاه آموزش  –GISپژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاد دانشگاهي1384 ، کارگاه آموزشي کاربرد روشهای عصبي – فازی در مطالعات منابع آب ،پژوهشکده علوم پايه کاربردیجهاد دانشگاهي1385 ،
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