
 سوابق تحصیلی

 1374لیسانس مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تبریز، 

 1378تاسیسات آبیاری )سازه های آبی( دانشگاه تهران، فوق لیسانس 

 سوابق شغلی

کارشناس آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی در قالب امریه خدمت سربازی، از 

 1380لغایت  1379سال 

کارشناس پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، از 

 1384لغایت  1380سال 

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، از 

 1395لغایت  1384سال 

رکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع م لمی  ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تیکمه داش عضو هیئت ع

 1396لغایت  1395از سال ،شرقیطبیعی آذربایجان 

هضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، از 

 تاکنون 1396سال 

 ق اجراییسواب

 1380لغایت  1379ناظر پروژه های آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی، از سال 

 1387مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، از سال 

 1393لغایت 

 1395لغایت سال  1388استان آذربایجان غربی، از سال عضو کمیته فنی و شورای تحقیقات 

 1395لغایت سال  1392عضو کارگروه تخصصی محیط زیست و تولید محصوالت کشاورزی، از سال 

 1396لغایت  1393عضو کارگروه های ستاد احیاء دریاچه ارومیه، از سال 

 1393کشاورزی و محیط زیست، سال  عضو کمیته اجرایی سومین همایش ملی تنوع زیست محیطی و تاثیر آن بر

زیرکمیته تخصصی آب در کارگروه همکاریهای  پژوهشی بین وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری )عتف( و سازمان  سرگروه

 1395لغایت سال  1393تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، از سال 

 سوابق تدریس

 139ی آذربایجان غربی، نیم سال تحصیلی اول سال ، کارشناس، مجتمع آموزش جهاد کشاورزهواشناسی کشاورزی

 مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی

ه تحقیقات . مجلرپوشش دا. ارزیابی روشهای برآورد بار معلق در کانالهای آبیاری 1381نیکان فر ر.، محمودیان شوشتری م. 

 40-27صفحات  ،13، شماره 3مهندسی کشاورزی. جلد 

. واکنش درخت های مسن انگور به تغییر روش آبیاری سطحی به قطره ای یا بابلر. مجله علوم و 1394نیکان فر ر.، رضایی ر. 

 170-161، صفحات 2، شماره 16فنون باغبانی ایران. جلد 

زراعی و باغی در استان . بررسی و تهیه نقشه های وقوع سرمازدگی گیاهان 1394حصاری ب.، رضایی ر.، نیکان فر ر. 

 136-117، صفحات 14آذربایجان غربی. مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی. سال چهارم، شماره 

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و ترویجی

آموزشی، ترویجی و . استفاده از روشهای نوین آبیاری گامی مهم در زمینه مصرف بهینه آب. مجله 1384نیکان فر ر. 

 7-6، صفحات 14، شماره 4انالر. سال پژوهشی چالیش

. آیا پساب تصفیه خانه ها را می توان جزو منابع آبی در امر کشاورزی دانست؟. مجله آموزشی، ترویجی و 1391نیکان فر ر. 

 16-14، صفحات 18، شماره 6پژوهشی چالیشانالر. سال 

ی مقابله با آن. مجله آموزشی، ترویجی و پژوهشی . سرما زدگی زود رس پاییزه و دیررس بهاره و روشها1394نیکان فر ر. 

 38-34، صفحات 19، شماره 7چالیشانالر. سال 



 مقاالت ارایه شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی

 کنفرانسهای داخلی

ملی  شیهما نیاول كاهش دفعات آبیاري برعملكرد كمي وكیفي آفتابگردان در مرحله رويشي ریتاث. 1386نیکان فر ر. 

 .تهران یو هنر یکانون پرورش فکر یو هنر یفرهنگ ینشهایمرکز آفر. بهمن 5-2ی. با کم آب یرسازگا

ملی  شیهما نیاول. بررسي تاثیر فاضالب تصفیه شده شهري بر عملكرد كمي و كیفي آفتابگردان. 1386نیکان فر ر. 

 .تهران یو هنر یکرکانون پرورش ف یو هنر یفرهنگ ینشهایمرکز آفر. بهمن 5-2ی. با کم آب یسازگار

نهمین سمینار . بررسي تاثیر فاضالب تصفیه شده شهري بر عملكرد كمي و كیفي آفتابگردان. 1386نیکان فر ر. 

 .. کرمانبهمن 16-19. ریسراسري آبیاري و کاهش تبخ

. ابگردانبررسي اثرات كاهش دفعات آبیاري در مرحله رويشي بر عملكرد كمي وكیفي دو رقم آفت. 1386نیکان فر ر. 

 .. کرمانبهمن 16-19. رینهمین سمینار سراسري آبیاري و کاهش تبخ

مطالعه موردي )  GISاي با استفاده از  بیاان آب سطحي درازمدت در حوضه هاي رودخانه. 1387حصاری ب.، نیکان فر ر. 

 .تبریز . دانشگاهمهرماه 25-23. سومین كنفرانس مديريت منابع آب ايران. غربي( استان آذربايجان

بررسي اثر دو روش كم آبیاري بر عملكرد، كارايي مصرف آب و سود شبكه ارقام . 1387طایفه رضایی ح.، نیکان فر ر. 

 .دانشگاه شهید چمران اهواز. بهمن 10-8. هاي آبیاري و زهكشي دومین همايش ملي مديريت شبكه. گندم

گیري آب جهت تحويل حجمي آب در  هاي اندازه ي سازهبررسي مسايل مربوط به طراح. 1387حصاری ب.، نیکان فر ر. 

 10-8دومین همايش ملي مديريت شبكه هاي آبیاري و زهكشي. . )مطالعه موردي استان آذربايجان غربي( انهار سنتي

 .بهمن. دانشگاه شهید چمران اهواز

در مراحل مختلف  یاریه کم آبواکنش ارقام کلزا ب. 1388ر.  فر کانی، نع. پور یریبش ،.جطایفه رضایی ح.، ترابی 

 .اردیبهشت. اصفهان 31-30. آن تیریمد یو راهکارها یاثرات خشکسال یراهکار مل نیدوم. یکیولوژیزیف

نقشه  یپروژه ها از رو یابی با استفاده از مکان یمقابله با سرمازدگ. 1388حصاری ب.، طایفه نسکیلی ن.، نیکان فر ر. 

. ییایعلوم جغراف یمل شیهما نیدوم. GISبا استفاده از  یغرب جانیر استان آذرباد یوقوع سرمازدگ یاحتماالت یها

 مهر. دانشگاه پیام نور ارومیه. 15-16

. تاثیر آبیاري قطره اي نواري در بهبود بهره وري مصرف آب آفتابگردان در منطقه میاندواب. 1388نورجو ا.، نیکان فر ر. 

 انشگاه صنعتی اصفهان. مهرماه. د 2-1. همايش ملي دانه روغني

تاثیر مديريت كم آبیاري در مراحل مختلف رشد روي كارايي مصرف آب و . 1388نورجو ا.، دوستی رضایی م.، نیکان فر ر. 

 مهرماه. دانشگاه صنعتی اصفهان. 2-1. همايش ملي دانه روغني. عملكرد آفتابگردان

. GISو  Windninjaبا استفاده از مدل  یموضع یبادها ییفضا یساز هیشب. 1389اکبری م. حصاری ب.، نیکان فر ر.، 

 آبان. گرگان. 6-4. یعیمنابع طب یدر عرصه ها یآتش سوز یالملل نیب شیهما نینخست

 یمل شیهما نیدوم. بابلر ای یاواكنش درختان مسن انگور به تغییر روش آبیاري از سطحي به قطره. 1391نیکان فر ر. 

 .تیر. ارومیه 21. ستیز طیمح و یکشاورز آن بر رییو تغ یستیتنوع ز

سلماس و نحوه  ارتیمنطقه آغ ز ینیرزمیز یآبها یمنشأ آلودگ یبررس. 1391حصاری ب.، نیکان فر ر.، جعفری باری م. 

 .آبان. دانشگاه ارومیه 18-16. رانیا کیدرولیکنفرانس ه نیازدهمی. کنترل آن

 نیاول. قیتزر یچاهها قیرواناب جاده ها از طر ریتبخ یدرصد 95حذف . 1391طایفه رضایی ح.، نیکان فر ر.، رضوی ر. 

 بهمن. اصفهان. 4. ییغذا تیو امن میاقل رییتغ شیهما

ثر آن بر عملکرد ا یشده و بررس هیفاضالب تصف یریبکارگ یاستفاده از آبهاب نامتعارف )مطالعه مورد. 1394نیکان فر ر. 

 مرداد. ارومیه. 16. ستیز طیو مح یآن بر کشاورز ریو تاث یستیتنوع ز یمل شیهما نیسوم. (یفیو ک یکم

 شیهما نیسوم. آن یفیو ک یآن بر عملکرد کم ریدر زراعت آفتابگردان و تاث یاریکاهش دفعات آب. 1394نیکان فر ر. 

 مرداد. ارومیه. 16. ستیز طیو مح یآن بر کشاورز ریو تاث یستیتنوع ز یمل

 پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1378تا  1377ارزیابی روشهای برآورد میزان رسوب در کانالهای آبیاری پوششدار )سمت: مجری( 

 1383)سمت: مجری(  دو رقم آفتابگردان یفیو ک یبرعملکرد کم ،یشیدر مرحله رو یاریاثرات کاهش دفعات آب یبررس

 1386تا 

 1387تا  1384)سمت: مجری(  كلزاارقامروغن و  دانهعملكرد برشیاري وروش آبیاري تیپ دو اقتصادي ومقايسه فني



 نگلی)رقم س یعملکرد ذرت دانه ا یمصرف آب، عملکرد و اجزا ییکارا یرو یاریکاشت و سطوح مختلف آب ریتاث یبررس

 1387تا  1384)سمت: همکار(  اندوابی( در منطقه م700کراس 

 1388تا  1385)سمت: همکار(  بذرگیريبررسي مناسبترين زمان قطع آبیاري محصول يونجه جهت 

 1388تا  1386)سمت: همکار(  (ینازلو چا زیحوضه آبر یمطالعه مورد)GIS آب خاک با استفاده از  النیمدل ب هیته

)سمت: همکار(  بررسی استفاده از آبیاری قطره ای نوع تیپ جهت استفاده از آب در تناوب کشت آفتابگردان و گندم

 1388تا  1386

 1387) سمت: همکار(  ه راهبردي بهینه سازي مديريت شبكه هاي آبیاري و زهكشي كشوربرنام

 1389تا  1387)سمت: همکار(  GISسد حسنلو با استفاده از  یباران یاریپروژه آب یاریآب تیریمد یابیارز

 1390تا  1387واکنش درختان مسن انگور به تغییر روش آبیاری از سطحی به قطره ای یا بابلر )سمت: مجری( 

همکار(   )سمت:  یغرب جانیبهاره در استان آذربا ررسیو د زهییزودرس پا یهم احتمال وقوع سرمازدگ ینقشه ها هیته

 1390تا  1388

 1389تا  1388)سمت: همکار(  آبخور رودخانه نازلو یاراض یواقع یدرومدولهایه هیارا

 1390 1389)سمت: همکار(  کاشت و برداشت چغندر قند ،یمختلف خاکورز یدر روشها ازیمورد ن یانرژ زانیبرآورد م

 اجرا شده در باغات کرویم یاریآب یستمهایس یاریآب یستمهایس یاریآب تیریعوامل موثر در مد نییو تع یبررس

 1392تا  1391)سمت: مجری( 

 (یغرب جانین آذربااستا یاجراء شده در باغات )منطقه ا کرویم یاریآب یستمهایس یاریآب تیریعوامل موثر در مد

 1392تا  1391)سمت: مجری( 

 1394تا  1392)سمت: مجری(  پلدشت یو زهکش یاریشبکه آب تیریآب بران از مد یتمندیعوامل موثر در رضا یبررس

تا  1393)سمت: همکار(  دژ نیو کاربرد آب در مزرعه محصوالت غالب شهرستان شاه یراندمان انتقال انهار سنت نییتع

1394 

 در دست اجراهای تحقیقاتی  پروژه

پروژه  یهاتیکاهش برداشت از منابع آب در سا یبرا یو به نژاد یبه زراع یهاکیتکن یاثربخش یو بررس شیپا

 1397تا  1395)سمت : مجری(  هیاروم اچهیدر زیدر حوضه آبر داریپا یکشاورز

 نشریات فنی و ترویجی

 جانیاستان آذربا یسازمان جهاد کشاورزی. ترویجی و فنی. ا گلخانه یفیو ص یسبز دیتول. 1386هناره م.، نیکان فر ر. 

 جیتروهماهنگی  تیریمد، یغرب

 عضویت در مجامع علمی

 یغرب جانیآذربا یعیو منابع طب یکشاورز قاتیانتشارات مرکز تحق یدر شورا تیعضو

 تشویقات

زش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، دریافت لوح تقدیر از آقای علی محسن پور، ریاست مرکز تحقیقات و آمو

 1386جهت همکاری و تالش در طول برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فن آوری، سال 

دریافت لوح تقدیر از  آقای علی محسن پور، ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی،  

 1386مهندسی آذربایجان غربی، سال  جهت پیشبرد طرحهای تحقیقاتی بخش فنی و

دریافت لوح تقدیر از آقای اسماعیل علیزاده، ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، 

جهت همکاری موثر در برگزاری هفته پژوهش و فن آوری و تهیه نرم افزارهای مورد نیاز و خدمات الکترونیکی، سال 

1387 

ح تقدیر از آقای اسماعیل علیزاده، ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، دریافت لو

 1388به عنوان کمیته انتخاب پژوهشگر نمونه مرکز، سال 

دریافت لوح تقدیر از آقای رضا سکوتی، ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، جهت 

 1391کاری مستمر در ارتقاء سطح دانش فنی و مهارتهای کشاورزی، سال هم



 یتالش در راستادریافت لوح تقدیر از ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی جهت 

 1391سال  یکشاورز داتیتول شیدر افزا یارتقاء دانش فن

 یبه عنوان کارشناس در برنامه ها یهمکارجهت  استان  یکشاورز جیترو یهماهنگ انریمددریافت لوح تقدیر از 

 1395تا  1391سال  یونیو تلوز ییویراد

دریافت لوح تقدیر از آقای سید علی شهپری، ریاست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، در راستای تعامل 

غربی و کسب شایستگی جهت تحویل گرفتن سازنده با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 

 1392گلخانه مرکز، سال 

 


