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  :مقاالت ارائه شده در كنفرانس
خالصه مقاالت ". ارزیابی تبدیل روش آبیاری سطحی به قطره ای در درختان سیب ."ایوبعلی قاسمی حمیدرضا و ,سالمی -۱

  .١٣٨٠شھریور  ,دماوند.ھمایش ملی سیب

مجموعه مقاالت دومین سمینارھای شیمی ".رودخانه زاینده رودارزیابی آلودگی در  ."سالمی، حمیدرضا و مسعود نوشادی -٢
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12- Salemi, H.R. Land and water productivity. Development of IWMI-IRAN collaborative 
research program to improve land and water management in Iran. Karaj. Iran. Dec. 2004. 
13- Salemi, H.R. and Sabzi, M.. Effects of deficit- irrigation on quality indices and yield of grain 
maize in Esfahan region. 2nd National Student Conference on Water and Soil Resources. Shiraz, 
Iran. May 2004. 
14- Salemi, H.R., Heydari, N. and  Murray-Rast,  H. Water supply and demand forecasting in the 
Zayandeh rud basin, Iran. MTERM international conference. Thailand, 2005. 
15- Salemi, H.R., and Amin, M.S.M. Water resources development and water utilization in the 
Gavkhuni River Basin, Iran. International advanced technology congress (ATCI 2009). ITMA-
UPM, PWTC, Malaysia. Program and abstract book, P 123. 3-5 Nov, 2009. 
16- Salemi, H.R. 2009. Capacity development for farm management strategies to improve crop-
water productivity using AquaCrop. FAO- UNW-DPC- Ministry of energy of Iran. 9-13 Aug. 
2009. 
17- Salemi, H.R. Amin, M. and Mousavi, S.F. 2010. The primary qualification AquaCrop model 
for maize in arid regions. Proceedings of Indonesian farm management workshop (8-9 Oct. 
2010).            
 

  

  
  

  کتب و جزوات
Salemi, H.R.  2004.  Water for the future- Linking irrigation and water allocation in the Zayandeh 
rud basin, Iran (Chapter 4). IWMI. (ISBN92-9090-586-7). 



  ٥

  

  :انجام شدهطرح ھای تحقیقاتی 
  

  ١٣٧٣- ١٣٧٥).  ری مسئولجم( ارزیابی عملکرد ھیدرولیکی وبھره برداری سازه ھای کنترل جریان در شبکه ھای آبیاری -١

  ١٣٧٥- ١٣٧٧).  ری مسئولجم( اي در درختان مسن سیب سمیرم ارزيابي تبديل روش آبیاري نواري به آبیاري قطره -٢

  ١٣٧٥-١٣٧٦). ای منطقه ریجم(شور و سديمي تعیین ضرايب راندمان آبشويي خاكھاي  -٣

  ١٣٧٦-١٣٧٧) ری مسئولجم(اصالح معادالت تجربي نشت آب از كانال در منطقه رودشت اصفھان   -٤

  ١٣٧٦-١٣٧٨ .)ری مسئولجم( ھاي كیفیت در منطقه كبوترآباد اصفھان اي و شاخص آبیاري بر عملكرد محصول ذرت دانه تأثیر كم -٥

  ١٣٧٦- ١٣٧٧ .) ای منطقه ریجم( ختلف تعیین طول شیار و انتخاب روش بھینهمقايسه روشھاي م -٦

  ١٣٨١- ١٣٨٢) ری مسئولجم(و شیاري در چغندرقند  (Tape)اي  اقتصادي روشھاي آبیاري قطره - ارزيابي و مقايسه فني  -٧

  ١٣٨١-١٣٨٢ .)مسئول ریجم(بررسي واكنش ارقام بومي برنج نسبت به سطوح مختلف آب مصرفي در منطقه لنجان اصفھان  -٨

  ١٣٨٠- ١٣٨٢ .)مسئول ریجم(آبیاري بر عملكرد دانه، اجزاي عملكرد و خصوصیات كیفي ارقام جديد گندم  بررسي اثرات كم -٩

 .) مسئول ریجم( در استانھاي اصفھان زمیني  اقتصادي طرحھاي آبیاري باراني اجرا شده بر روي محصول سیب - ارزيابي فني - ١٠
١٣٨٠- ١٣٨٢  

  ١٣٨٢- ١٣٨٤ .)مسئول ریجم( WSBMرود با استفاده از مدل  بررسي مسايل شوري در رودخانه زاينده - ١١

-١٣٨٣ .)مسئول ریجم(رود به منظور تخصیص بھینه منابع آب بر اساس نیازھاي حال و آينده  بیالن آب در حوزه آبخیز زاينده - ١٢
١٣٨٤  

  مت گیاه گوجه فرنگی به کاھش عملکرد  در کشت ھای گلخانه ایتاثیر سطوح مختلف تھویه آب شور بر افزایش مقاو - ١٣

  ١٣٩٢- ١٣٩٤ .)مسئول ریجم( 

ری جم(در يك خاك لوم سیلتی ) تیپ(ـ نواري  اي درکشت ردیفی پیاز به روش آبیاري قطره یآب و انرژ یسنجش بھره ور - ١٤
  ١٣٩٢-١٣٩٤ .)مسئول

  )ای منطقه ریجم( .شورای در سطح کتعیین نیاز آبی خیار در کشت گلخانه - ١٥

  تعیین نیازآبی گیاھان قابل کشت در استان اصفھان به منظور مدیریت بھینه تقاضای آب در بخش کشاورزی - ١٦

  
  

  
  
  

  :گزارش علمي
  

  ١٣٨٢-پژوھش و خودكفائي، گندم

  
  
  

  :عناوين پايان نامه ھاي مشاوره شده
  

شبیه سازي پارامترھاي كیفیت آب رود خا نه زاينده رود با . پایان نامه کارشناسی ارشد. ١٣٨٥ .محسن ,احمد زاده -١
  .دانشگاه شیراز). مشاور( .استفاده از شبكه ھاي عصبي



  ٦

  ھای آموزشی و مدارک بین المللی دوره
  

تعداد 
  ديفر  عنوان   محل تدريس   از تاريخ   تا تاريخ   ساعات

٦/٣/٧٥ ٢٤٠  
 

١/٢/٧٥ موسسه فنی و  
كرج -مھندسی   

 
دوره آموزشي آبیاري و 

 زھكشي 

١  

١٠/٩/٧٦ ٢٠  ٨/٩/٧٦ ــاه آموزشــــــي  تھران  كارگــــ
روشـــــھاي كـــــاربردي 
  برآورد نیاز آبي گیاھان 

 

٢  

١٨/١١/٨٠  ٥٠  
  

مجتمع آموزشي جھاد   ١١/١١/٨٠
  قزوين -كشاورزي

  
دوره آموزشي رياضیات 
مھندســـي پیشـــرفته  

ــددي در  ورو ــھاي عـ شـ
  مھندسي آب

٣  

    افريقاي جنوبي  ٨/١٠/٢٠٠٠  ٢٥/١٠/٢٠٠٠  ١٠٠
ــاه آموزشــــــي  كارگــــ
مديريت جامع منابع آب 

-در حوزه ھـاي خشـك  
  افريقاي جنوب

  

٤  

١٦/١١/٨١ ٤٤  
 

٢٧/٨/٨١ مجتمع آموزش جھاد  
اصفھان- كشاورزي  

  ٥ آموزش زبان انگلیسي

١٥/٥/٨٠ ٦٤  ۵/١٠/٧٩ گلیسي آموزش زبان ان دانشگاه اصفھان   ٦  

۴۴ ٢٦/١٢/٨٢  ٢/١٠/٨٢ مجتمع آموزش جھاد  
اصفھان- كشاورزي  

  ٧ آموزش زبان انگلیسي

٣۴ ٧/٤/٨٢  ٢/٤/٨٢ مركز تحقیقات  
كشاورزي و منابع 

 طبیعي اصفھان

 مكاتبات اداري
 

٨  

٢٩/١١/٨٣ ٣٢  ٢٥/١١/٨٣ مركز تحقیقات  
كشاورزي و منابع 

 طبیعي اصفھان

  ٩ ITمباني كامپیوتر

١٨/٦/٨٣ ٧٠  ١٠/٦/٨٣ مجتمع آموزش جھاد  
اورمیه- كشاورزي  

GISكاربرد  درمھندسي  
- آبیاري وزھكشي

 میاندوآب

١٠  

مجتمع آموزش جھاد  ١٣٨۴ ١٣٨۴ ١٠
کرج- كشاورزي  

دوره آموزشي حركت 
آب وامالح در خاك و 
شبیه سازي آن با 

 استفاده از مدل
HYDRUS-ID  

 

١١  

  
  
  



  ٧

  

  :جوايز و مدالھا
  ١٣٧٧ تات رياست سازمان -عباس كشاورز -

  ١٣٧٧ رياست سازمان كشاورزي استان اصفھان -مرتضي شايسته -

  ١٣٧٨ دبیر كل كمیته آبیاري وزھكشي -اسداله اسدالھي -

  ١٣٧٨ رياست سازمان تات -عباس كشاورز -

  ١٣٧٨  )پژوھشگر نمونه( رياست سازمان كشاورزي استان اصفھان -اكبر ابوطالبي -

  ١٣٧٧ معاون وزير نیرو در امور آب - رسول زرگر -

  ١٣٨١ )پژوھشگر نمونه(  رياست سازمان جھاد كشاورزي استان اصفھان - محمود فتاح الجنان -

     ١٣٨١-٨٤) سه سال متوالی پژوھشگر نمونه( سرپرست موسسه تحقیقات فني و مھندسي كشاورزي -ارژنگ جوادي -

  ١٣٨٣ و ترویچ آموزش  ،رياست سازمان تحقیقات - علي آھون منش -

     ١٣٨٤  )پژوھشگر نمونه(  است سازمان جھاد كشاورزي استان اصفھانري -غال محسین آقايا -

  ھاسایر فعالیتھا و عضویت 
  

 )١٣٨١-١٣٨٥( نماينده امور زيربنايي مركز تحقیقات در سازمان نظام مھندسي كشاورزي -

 )١٣٧٤- ١٣٧٨(  - ) كمیسیون آب (عضو كمیته تدوین سند ملي آب كشور  -

 )١٣٧٦-١٣٨١(عضو پروژه ايران و ايمي  -

      


