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 رزومه 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی،  -نادر نادری

 (سمنان )شاهرود

 سوابق تحصیلی

 4731، دانشگاه فردوسی مشهد، آبیاریمهندسی لیسانس، 
 4733، دانشگاه فردوسی مشهد، آبیاری و زهکشیمهندسی فوق لیسانس، 

 4731، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه آبیاری و زهکشی -مهندسی آبدکتری، 

 سوابق شغلی

 4733-4731، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان )شاهرود(کارشناس پژوهشی، بخش فنی و مهندسی، 
، از کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان )شاهرود(مرکز تحقیقات و آموزش عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، 

 تا کنون 4731سال 

 سوابق اجرایی

 ، در حال حاضررییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان سمنان )شاهرود(
 در حال حاضر ، استان سمنان دبیر کمیته تخصصی آب و خاک و امور زیربنایی شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 های آبیاری تحت فشار خراسان رضوی، در حال حاضربازبین پروژه
 های آبیاری تحت فشار خراسان شمالی، در حال حاضربازبین پروژه 

 محقق معین جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود، در حال حاضر
   4731-4731، مسئول كارگروه استاني بهبود بهره وري مصرف آب

 4733-4734، عضو كمیسیون تخصصي تحقیقات فني و مهندسي كشاورزي 
 4733-4731، هاي آب و خاك شهرستان شاهرودارزيابي پروژهمسئول 

 سوابق تدریس

 4738-4731، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان، آبیاري عمومي 
 4738-4731دامغان، ، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شناسي هوا و اقلیم

 4738-4731، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان، مساحي و نقشه برداري ، کارشناسی
 4737-4731، دامغان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانی، کارفیزیک هوا
 4733-4731کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی بسطام،  ،آب و خاک

 مقاالت

 مقاالت چاپ شده در مجالت انگلیسی
Naderi, N., Ahmadi, M., and  Fazl Oula, R. 2013. Evaluation of water management and irrigation efficiency in wheat farms. 

International Journal of Agriculture and Crop Sciences: 3(4): 751-758. 

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی

-های مختلف  کفم  بررسی اثر روش .4731 ، شاهنظری، ع. و خاوری خراسانی، س..م، ضیاء تبار احمدی ،.ر، فضل اولی ،.ن، نادری

 .187-174، صفحات 7ای. مجله آبیاری و زهکشی ایران. شماره علوفهآبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت 

تنظفیم شفده   آبیفاری  بررسی اثر کم .4731 ، شاهنظری، ع. و خاوری خراسانی، س..م، ضیاء تبار احمدی ،.ر، فضل اولی ،.ن، نادری

. و خفاک )علفوم و صفنایع کشفاورزی(     نشفریه آب ای. ذرت علوففه پارامترهفای فیزیولفوژیکی و فتوسفنتزی    بفر  آبیفاری نفاقر ریشفه    و کم

 .178-118، صفحات 8شماره ، 71جلد

های های استانبرداری از تعدادی از قناتمسائل فنی و بهره. بررسي 4738. ن، نادری و ، ا.ذوالفقاران.، ر، بهراملو.، ف، عباسی
 .783-773، صفحات 1 ، شماره11دوره . تحقیقات آب و خاک ایران. خراسان رضوی و همدان و سمنان

مجله تحقیقات . زمینیای یک در میان در مراحل مختل  رشد سیبآبیاری به روش جویچهتاثیر کم. 4731و محمدی، ع.ر.  .ن، نادری
 .43-78، صفحات 1، شماره 3 دوره .فنی و مهندسی کشاورزی

. نیوار. های تجربی با آنپتانسیل گیاه مرجع و مقایسه روشتعرق -تبخیر. 4733 ، اینانلو، م. و حق نیا، غ..ا، علیزاده، .ن، نادری
 .48-81، صفحات 14شماره 

مجله پژوهش . بررسی وضعیت قنوات و آبیاری در اراضی کشاورزی مربوط به آنها در استان سمنان. 4731نادری، ن. و عباسی، ف. 
 .147-181، صفحات 7، شماره 74جلد  .آب در کشاورزی

 ،48جلد .نشریه آبیاری و زهکشی ایران. بررسی بازده آبیاری و بهره وری آب در مزارع استان سمنان )شاهرود(. 4733نادری، ن. 
 .331-318، صفحات 1شماره 

مجله های مختل  آبیاری بارانی در شرایط مزرعه. . ارزیابی فنی سیستم4733نادری، ن.، قدمی فیروزآبادی، ع. و فرومدی، م. 
 .183-173، صفحات 7، شماره 78جلد  .پژوهش آب در کشاورزی
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 مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی

 کنفرانسهای داخلی

دومین همایش  .های لب شورای در حال کار با آبارزیابی سیستم آبیاری قطره. 4733. م، فرومدی. و ا، ذوالفقاران. ، ن، نادری
 .اهواز. بهمن. های آبیاری و زهکشیملی مدیریت شبکه

-دومین همایش ملی مدیریت شبکه .ایهای مختل  آب در آبیاری قطرهها در مقابل کیفیتتعیین عملکرد خروجی. 4733. ن، نادری

 اهواز.. بهمن. های آبیاری و زهکشی
. نبهم. تبخیرنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش  .های تعیین نیاز آبیمقایسه و اصالح روش. 4731. ا، علیزاده و. ن، نادری
 کرمان.
 .کرج. آذر. کارگاه فنی خردآبیاریدومین  .سنجش تاثیر کیفیت آب بر کارآیی سیستم خردآبیاری. 4731. ن، نادری
. اسفند. همایش علمی اصالح الگوی مصرف در بخش کشاورزی .آبیاریاصالح الگوی مصرف آب با استفاده از کم. 4733. ن، نادری

 شاهرود.
همایش علمی اصالح الگوی مصرف در بخش  .خردآبیاری راهی برای اصالح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی. 4733. ن، نادری

 شاهرود.. اسفند. کشاورزی
همایش علمی اصالح الگوی مصرف در بخش  .وری آب در نخیالت خرماراهکارهای کاهش مصرف و افزایش بهره. 4733. ن، نادری

 شاهرود.. اسفند. کشاورزی
همایش علمی اصالح الگوی مصرف در بخش  .گیری جریان آب در آبیاری سطحیمدیریت مصرف آب با اندازه. 4733. ن، نادری

 شاهرود.. اسفند. کشاورزی

های آبیاری تحت سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش .ای )سنترپیوت(بررسی عملکرد سیستم آبیاری عقربه. 4733. ن، نادری
 کرج. بهمن.. فشار 
مین همایش ملی سو .ای یک در میان در زراعت سیب زمینیآبیاری به روش جویچهمدیریت کم. 4733. م، علی حوری و. ن، نادری

 اهواز.. اسفند. های آبیاری و زهکشیمدیریت شبکه
همایش  اولین .چغندرقند و سیب زمینیارزیابی راندمان آبیاری و کارآیی مصرف آب در مزارع . 4734. ع، شاهنظری و. ن، نادری

 کرج.. بهمن. آب در مزرعهملی مدیریت 
نخستین  .ارزیابی راندمان کاربرد آبیاری و کارآیی مصرف آب در مزارع گندم. 4731. ر، فضل اولی و ، احمدی، میرخالق.ن، نادری

 مشهد.. بهمن. کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
ای های علمی منطقهاری سطحی سیب زمینی. همایش توسعه همکاریجویی در مصرف آب در روش آبی. صرفه4733نادری، ن. 

  شهریور. مشهد.علوم صنایع غذایی و کشاورزی. 

 کنفرانسهای خارجی

 ه های تحقیقاتیژپرو

 پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 .4731-4738)مجری(. ارزيابي سیستم هاي آبیاري موضعي در حال كار با آبهاي نامتعارف 
 .4731-4738)مجری(.  خروجي ها در سیستم آبیاري موضعيتعیین بهترين 

 .4738-4731)مجری(.  تأثیر آبیاري جويچه اي يك در میان در مراحل مختل  رشد سیب زمیني
 .4731-4733)مجری(. بررسي فني و اقتصادي سیستم هاي آبیاري باراني در استان سمنان 

 .4731-4733)مجری(.  بررسي مسائل فني و بهره برداري از قنوات مهم کشور
 .4733-4734(. مجری) بهبود کارآیی مصرف آب در محصوالت استراتژیک

 .4733-4731(. مجری)ارزيابي كارآيي مصرف آب و راندمان آبیاري در اراضي كشاورزي استان سمنان 
بكارگیري با توجه به شرايط ارزيابي انواع پاشنده ها در آبیاري میكرو ساخت كشورهاي خارجي و توصیه هاي الزم جهت ساخت و 

 .4738-4731)همکار(.  اقلیمي كشور
 .4731-4737)همکار(.  تعیین تأثیر پتاسیم و مقدار آب آبیاري به روش قطره اي در كمیت وكیفیت میوه انگور

 پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 های آبیاری بارانی در استان سمنانسامانهارزیابی 
 ای زیرسطحی باغات پسته استان سمنانآبیاری قطرهارزیابی عملکرد سیستم 

 کتاب

 ص. 841هاي آبیاري براي فضاي سبز )ترجمه(،  . اصول طراحي سیستم4733نادری، نادر. 
 .ص 184، تالش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیدهه یک . 3847گروه مولفین. 

 نشریات فنی و ترویجی

 سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان.راهكارهايي جهت بهبود عملكرد سیستم آبیاري قطره اي. . 4733نادری، ن. 
 سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان.. آبیاري در شرايط كمبود آب و خشكسالي . استفاده از كم4733نادری، ن. 
 ن سمنان.سازمان جهاد کشاورزی استا. برداري از قنوات . مسايل فني و بهره4733نادری، ن. 

. دستورالعمل فني زراعت گندم و جو در استان سمنان. سازمان جهادکشاورزي 4733. ن، نادریاخیاني، ا.، محمدي، ع.، برجسته، ع. و  

 . استان سمنان
 ترویج کشاورزی.پیوت و لینیر. معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و رهای آبیاری سنتبرداری از سامانهمدیریت بهره. 4733نادری، ن. 

 راهنمایی و مشاوری پایان نامه
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 تشویقات

 .4733واحد ارزيابي عملكرد و رسیدگي به شكايات سازمان جهادكشاورزي استان سمنان. 

 سایر موارد

 .هاي آبیاري تحت فشار برگزاري كارگاه آموزشي ارزيابي سیستم
  .دوره آموزشي میوه هاي سردسیريتدريس 

 .مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری قطره ای تیپبرگزاري كارگاه آموزشي 
 .برگزاري كارگاه آموزشي بهره برداری بهینه از منابع آب

 .برگزاري كارگاه آموزشي بهره برداری از سیستم های نوین آبیاری
 .برگزاري كارگاه آموزشي کاربرد  سامانه آبیاری کم فشار در مزارع 

 .ت بهره برداری از سامانه های آبیاری تحت فشاربرگزاري كارگاه آموزشي مدیری
 .برگزاري كارگاه آموزشي کاربرد سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر

 .برگزاري كارگاه آموزشي مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری بارانی
 

 

 


