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اي آبیاري دشت هبرداري در كانالمشكالت فني ومدیریت بهره بررسي مسائل و .1

 1380، بهار-همدان

بررسي فني و اقتصادي دو روش آبیاري باراني وتیپ در سه رقم سیب زمیني  .2

 در همدان.

بررسي اثر تأخیر در آبیاري در مرحله آغازین رشد برروي عملكرد و  .3

 زمیني در استان همدانهاي مهم سه رقم سیببیماري

 -هاي آبیاري در دشت همدانهاي بتني كانالبررسي عوامل تخریب در پوشش .4

 بهار

استفاده پایدار از آبهاي زیر زمیني با نگرش مصرف بهینه آب در  .5

 کشاورزي، مطالعه موردي در دشت نیشابور و اسد آباد

قنات در دشت همدان  یهادر سازه یبرداربهره تیریو مد یبررسي مشکالت فن .6

 بهار

دار از آبهاي زیر اي استان همدان در خصوص استفاده پایمنطقه گزارش .7

 زمیني با نگرش مصرف بهینه آب در کشاورزي

هاي آبیاري و اي و ساخت شبکهبرنامه راهبردي در خصوص مسائل سازه تدوین .8

 زهکشي

 از قنوات کشور یبرداري برخمسائل فني و بهره بررسي .9

 و آبیاري هايشبکه سازيبرنامه تحقیقات راهبردي اصالح و بهینه تدوین .10

 زهکشي

  کشور زهکشي و آبیاري هايشبکه مدیریت سازيراهبردي بهینه هبرنام .11

 برداريبهره و فني مسائل بررسي خصوص در همدان استان ايمنطقه گزارش .12

 کشور مهم قنوات در

و تدوین برنامه راهبردي تحقیقات در خصوص زهکشي اراضي و مسائل  تهیه .13

 زیست محیطي آن در شبکه هاي آبیاري و زهکشي کشور

 مه راهبردي کاربرد  مواد و مصالح در شبکه هاي آبیاري و زهکشي برنا  .14

 وري آب کشاورزيراهبردي بهبود بهره برنامه .15

علل افت سطح ایستابي و خشك شدن چاه ها در دشت قهاوند و  بررسي .16

 ارائه راههاي مقابله با آن

 های تحقیقاتی انجام شدهپروژه  
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هاي آبیاري و ارزیابي فني آبیاري پوشش بتني و سنگي در كانال بررسي .17

 دارهاي دریچهفاده از لولهبا است

 "زی"حوضه آبراسیدر مق یآب کشاورز یوربهبود بهره یو راهبردها مسائل .18

هاي آبیاري کشور)همدان، ورامین، کیفیت پوشش بتني کانال ارزیابي .19

 قزوین، اصفهان، کرمان و خوزستان(

ها و فني و اقتصادي پوشش هاي ژئوسنتتیک اجرا شده در کانال ارزیابي .20

 1395-بمخازن آ

 

 

 

 

 

 

 :مختلف شاملتدریس دروس 

  مکانیک خاک 

 های ساختمانیمصالح و روش 

 تاسیسات و سازه انتقال و توزیع آب 

 هیدرولیک 

 تامین آب شرب روستاها 

 متره و برآورد عملیات اجرایی 

 حقوق آب 

 نامهراهنمایی و مشاوره پایان 

 تاکنون 1383طی سالهای  دعوبصورت استاد م مشروحه زیر یدر دانشگاهها

  (کشاورزی دانشکدهآب  یگروه مهندس) بوعلی سینای همداندانشگاه 

    علمی کاربردی جهاد کشاورزیدانشگاه  

 

 

 تاكنون 1375از سال  عضو انجمن مهندسی آبیاری و زهکشی ایران .1

 تاكنون 1384از سال  سدهای بزرگ ایرانعضو کمیته ملی  .2

 تاكنون 1394از سال  ضو اتاق فکر سازمان جهاد کشاورزیع .3

از  عضو بنیاد ملی بخبگان استان همدان )کارگروه آب و خشکسالی( .4

 تاكنون 1394سال 

 1395از سال  عضو کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای استان .5

 

   سوابق تدریس  

 عضویت در مجامع علمی   

کمیته داوری مجالت علمی و پژوهشی داخلی و هیئت تحریریه و عضویت  در  

 خارجی  
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های آبیاری و سازهعلمی پژوهشی تحقیقات مجله  كمیته داوريعضو  .1

  کشاورزی زهکشی

 Agricultural Water Managementعضو کمیته داوری مجله  .2

  پژوهش آب ایرانپژوهشی  -علمیمجله  ریعضو کمیته داو .3

 مهندسی آبیاری و زهکشی، علمی پژوهشی عضو کمیته داوری مجله  .4

 

 

 

 

سمت  دانشجونام  پایاننامهرساله/ عنوان  ردیف

در 

پایان

 نامه

سال 

 دفاع

1 
-مشكالت طراحي و اجراي پوشش كانال

هاي آبیاري در مناطق سرد و 

 كوهستاني)همدان(

 مجید حیدري

راهنم

 ا

 

1390 

2 
هاي اصول طراحي كانال

 آبیاري)شهرستان اسد آباد(

احسان اله 

 زارع

راهنم

 ا

 

1390 

اي در تعیین بررسی روش حوضچه 3

هاي مقادیر تلفات آب از كانال

 آبیاري

مازیار 

 مرادپور

راهنم

 ا
1391 

بررسی مسائل مربوط به آب  4

 علی ونائي زیرزمینی دشت مالیر
راهنم

 ا
1391 

هاي ضوابط و معیارهاي طراحي سازه 5

عباس علي  زهكشي زیرزمیني

 بخشي

راهنم

 ا
1391 

 

همکاری در تالیف کتاب یک دهه تالش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی  -

 1385صفحه سال  350 -کشاورزی

- Deficit Irrigation of Potato, Santeh Cultivar 53  ،1391صفحه 

تالش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی  دوم همکاری در تالیف کتاب دهه -

 1394، کشاورزی

 1395صفحه،  240عی و ملی، خطوط انتقال انرژی و اراضی زرا حریم -

 

 

   نامه ایانراهنمایی و مشاوره پ  

 تالیف کتاب   

 مشارکت در برگزاری کنفرانس ها    
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اولین کارگاه فنی بتن سخت شده در پوشش  کارگاه فنی دبیر علمی  .1

 همدان -1390های آبیاری، کانال

ها و راهکارها، اولین همایش بحران آب، چالشدبیر علمی و اجرائی  .2

 همدان - 1393دیماه 

 – ملی بحران کم آبی در کبودراهنگ عضو کمیته علمی اولین همایش .3

 کبودراهنگ -1394

 -مکانیک خاک و مهندسی پی ملی کنفرانس اولین عضو کمیته علمی .4

   تهران -1394

 -1394 – المللی مهندسی عمراندهمین کنگره بینعضو کمیته داوری  .5

 تبریز

 شهرکرد -1394 -دومین همایش ملی بحران آب عضو کمیته داوری  .6
 

 

 

 

 

     

 : (ISI)مجالتدر  شدهمقاالت چاپ الف (  

1. Abbasi, N., Bahramloo, R., Movahedan, M., 2015. Strategic Planning for Remediation and 

optimization of Irrigation and Drainage Networks: A case study for Iran. Agriculture and 

Agricultural Science Procedia, Elsevier, No.4, pp:211-221 

2. Abbasi N., A. A. Javadi, R. Bahramloo, 2012. ‘Prediction of Compression Behaviour of 

Normally Consolidated Fine-Grained Soils, World Applied Science Journal, 18(1), 06-14  

3. Poolad Karimi, Asad Sarwar Qureshib, Reza Bahramlouc, David Moldena. 2012. 

Reducing carbon emissions through improved irrigation and groundwater management: a 

case study from Iran. 108, 52-60.  

4. Nasseri, A., Bahramloo, R., 2009. Potato cultivar Marfuna yield and water use 

efficiency responses to early-season water stress. Intrnational journal of agriculture & 

biology. 11(2), 201-204.  

5. Bahramloo, R. and Nasseri, A. 2009. Optimum Irrigation Events for Potato Cultivar 

Agria. Intrnational journal of agriculture & biology. 11(6), 712-716. 

 

  علمی پژوهشی داخلی ر مجالتدمقاالت چاپ شده (  ب

بررسييي علييل تخریييب بييتن در پوشييش  .1386 ضووا بهراملووو، ر .1

. (هميدان -هاي آبیاري )مطالعه موردي در دشت بهياركانال

 .92-81. ص 3. شماره 8مجله تحقیقات مهندسي كشاورزي. جلد 

انتقييال آب در  رانوودمانمقایسييه  .1386.  بهراملووو، رضووا .2

بتني با پوشيش سينگ و ميالت در دار هاي آبیاري پوششكانال

همدان(. پژوهش  -مناطق سردسیري )مطالعه موردي: دشت بهار

نامه علميي كشاورزي )آب، خاك و گیاه در كشياورزي(: فصيل

هاي منطقه غرب كشور. جلد هفيتم.  شيماره پژوهشي دانشگاه

 .77- 67. ص 2

 علمی و پژوهشیمقاالت   
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بررسی مسائل  .1386ومامن پوش،ع. .ضابهراملو،ر ، نادر.عباسی .3

مجليه  .های آبیياری و زهکشيی برداری از شبکهو بهرهفنی 

 1386زیتون. 

. تيياثیر پيي یری 1389و ابوالفضييل ناصييري.  بهراملووو ، رضووا .4

کارائي مصيرف آب و عملکيرد سيیب زمینيي رقيم سيانته از 

 . 4. شماره 1آبیاري محدود. مجله آبیاری و زهکشی. جلد 

.  1390، نييادر. محمييد موحييدان.عباسووی.، ضووابهراملووو، ر   .5

های آبیاری با پوشش بتنی در ارزیابی میزان نشت از کانال

نشریه آبیياری و   .اقلیم سرد وتاثیر آن ذخایر منابع آب

 91-81صفحات  5جلد  1زهکشی ایران شماره 

هياي تلفيات نشيت در كانيال ارزیواب  .1390.  بهراملو، رضوا .6

آبیاري با پوشش سنگي در مناطق سردسيیر و تياثیر آن بير 

ابع آب )مطالعه موردي در استان هميدان(. مجليه ذخایر من

 . 150-141. ص: 9پژوهش آب ایران. سال پنجم. شماره 

 -ارزیيابي فنيي .1390.و سید محسين سيیدان  بهراملو، رضا  .7

هاي آبیاري در مناطق  اقتصادي کاربرد پوشش بتني در کانال

-254. ص: 5. جليد 2سردسیر. مجله آبیاري و زهكشي. شماره 

262. 

ارزیابي اثربخشي پوشش بتني بر کنتيرل  .1391. راملو، رضابه .8

هاي آبیاري در استان همدان. مجله تلفات نشت آب از کانال

 . 11پژوهش آب ایران. سال پنجم. شماره 

ارزیابي کیفیيت دوام . 1393. ، حسینبوانژادو ضا  بهراملو، ر .9

هاي آبیياري در محيیط سردسيیر )مطالعيه پوشش بتني کانال

ر استان همدان(. نشریه آبیاري و زهکشيي ایيران. موردي د

 .179-171. ص: 8، جلد 1شماره 

بررسييي رابطييه . 1393.و بييانژاد، حسييینضووا  بهراملووو، ر .10

پارامترهاي دوام و مقاومت فشاري در پوشيش بتنيي کانيال 

هاي آبیاري )مطالعه ميوردي در هميدان(. مجليه تحقیقيات 

 .92-79. ص: 4. شماره 15مهندسي کشاورزي. جلد 

نادر  و اردالن ذوالفقاران ،رضا بهراملوو، فریبرز، عباسی .11

بيرداری از تعيدادی . بررسی مسائل فنی و بهره1394نادری. 

مجليه های خراسان رضوی، هميدان و سيمنان. از قنات استان

 .338-329ص:. 4. شماره 44تحقیقات آب و خاک ایران. جلد 

ثیر بررسييی تييا. 1394و نييادر عباسييی.   ضووابهراملووو، ر .12

افزودنی حباب ساز بر ویژگی های جي ب آب در پوشيش بتنيی 

-کانالهای آبیاری. مجله  تحقیقات کاربردی مهندسی سيازه

 .132-117. ص: 4. شماره16های آبیاری و زهکشی. جلد 
 

 ج( مقاالت ارائه شده در مجالت علمی و ترویجی

. بررسی مسائل فنيی 1387مامن پوش. .ر،بهراملو،  عباسی، نادر .1

 های آبیاری و زهکشی، مجله زیتون.برداری از شبکههرهو ب
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 الف( مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها خارجی

1. Bahramloo, R. 2011. Evaluation of Conveyance Efficiency and Seepage Losses in 

Concrete-lined Irrigation Canals and this Effect on Water Resource Saving. 25th ICID 

European Regional Conference. May 16-20, Groningen- Netherland. 

2. Movahedan, M., Abbasi, N., Keramati, M. And Bahramloo, Reza.  2012. Effect of 

polymer application on temporal variation of dry aggregates stability, International Soil 

Science Congress on Land degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, 

May 15-17, Izmir, Turkey.  

 داخلی یب( مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها

.   بحران افت 1383, ر. و س. م. رضواني و ف. عباسی. بهراملو .1

سطح ایستابي از بالیاي طبیعي دست بشر وراهكارهاي مقابله با 

 المللي مخاطرات زمین وبالیاي طبیعي. تبریز.آن. كنفرانس بین

رد وكارائي . تعیین عملك1383، ر. و ع. م. جعفري. بهراملو .2

زمیني تحت روش آبیاري باراني در مصرف آب در محصول سیب

)تونمندي ها وچالش ها(.  همدان. كارگاه فني آبیاري باراني

 کرج.

. مقایسه كارائي مصرف آب در سه رقم سیب 1383، ر. بهراملو .3

زمیني با سیستم آبیاري باراني در همدان. اولین جشنواره 

 یل.وهمایش ملي سیب زمیني. اردب

. 1383, ر. ، ع. قدمي فیروز آبادي، س. م. رضواني. بهراملو .4

 همایش ملی قنات. گناباد.

. بررسي عوامل اصلي افت 1383, ر. و س. م. رضواني . بهراملو .5

سطح ایستابي و ارائه راهكارهاي مدیریتي مقابله با آن. 

 اولین كنفرانس سراسري آبخیزداري ومدیریت آب وخاك. کرمان.

. راهكارهاي مناسب 1383, ر. و . بهراملوم.  و  رضواني، س. .6

مقابله با بحران آب در بخش كشاورزي. دومین كنفرانس سراسري 

 آبخیزداري و مدیریت منابع آب و خاك. کرمان.

. بررسي 1384, ر. و . بهراملورضواني، س. م. ، ع. م. جعفری و  .7

 اتالف آب در بخش كشاورزي و راهكارهاي مناسب مقابله با آن.

 هاي پیشگیري از اتالف منابع ملي. تهران.دومین كنفرانس روش

.  1384، ر. و رضواني، س. م. ، ع. م. . بهراملوجعفری، ع. م.،  .8

اندازه گیري بهره وري آب در سیستم هاي آبیاري تحت فشار در 

 ایران. پنجمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران. زاهدان.

هاي ي مصرف آب در سیستم.  مقایسه كارائ1384, ر. بهراملو .9

باراني در محصول سیب زمیني. اولین جشنواره  آبیاري تیپ و

 هاي آبیاري تحت فشار. سنندج.اي سیستموهمایش منطقه

 داخلی و خارجی  يمقاالت ارائه شده در کنفرانس ها  
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تعیین عملکرد و کارائي مصرف آب .  1384, ر. بهراملو   .10

ارقام مختلف سیب زمیني تحت سیستم آبیاري تیپ در استان 

هاي آبیاري یش منطقه اي سیستم. اولین جشنواره وهما همدان

 تحت فشار. سنندج.

هاي آبیاري تحت فشار از بررسي سیستم.  1384, ر. بهراملو .11

. اولین جشنواره وهمایش وري آب در استان همداننظر بهره

 هاي آبیاري تحت فشار. سنندج.اي سیستممنطقه

. بررسی مسائل و مشکالت فنی و مدیریت 1384, ر. بهراملو .12

اندیشی بهار. هم-های آبیاری دشت همداناری در کانالبردبهره

های آبیاری و برداری تعدادی از شبکهبررسی مسائل فنی و بهره

 زهکشی.کرج.

. 1384. بهراملو، ع.، س.م. سیدان و ر. فیروزآباديقدمي  .13

نگاهي بر عملکرد سیستم هاي مختلف آبیاري )مطالعه موردي 

راسري آبخیزداري ومدیریت ومین کنفرانس س. دشهرستان نهاوند(

 . کرمان.منابع آب و خاک

مشکالت فني، راندمان  ارزیابي مسائل و. 1385, ر. بهراملو .14

هاي مختلف اجرا شده در برداري در پوششانتقال و مدیریت بهره

همایش ملي  بهار(.-همدان دشتهای آبیاري) مطالعه موردي کانال

  . اهواز.مدیریت شبکه هاي آبیاري و زهکشي

بررسي تاثیر سیستم آبیاري باراني بر . 1385ر.  ,بهراملو .15

کارائي مصرف آب ارقام رایج زیر کشت سیب زمیني)مطالعه موردي 

. هاي آبیاري و زهکشيهمایش ملي مدیریت شبکه. در همدان(

  اهواز.

مسائل فنی و بهره برداری .  1386، ر.، و عباسی،ن.بهراملو .16

. جرا و مشارکت بهره برداراناز کانالهای کوچک ناشی از ضعف ا

دومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و 

 زهکشی، کرج.

. بررسي مراحل طراحي 1386, ر. و س. م. رضواني. بهراملو .17

-سیستم آبیاري تحت فشار در اراضي پائین دست سد خاکي مبارک

 آباد. کرج.

 .1387، ر.  و  موحدان م، کرامتی م.  بهراملوعباسی ن.،  .18

مسائل شبکه های آبیاری و زهکشی؛ راهبردهای اجرائی و 

دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی  .تحقیقاتی

 8ب، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آ «

 ، اهوازبهمن 10الی 

بررسی  .1387، ر. و  موحدان م.  بهراملوعباسی ن. ،   .19

 شبکه های آبیاری و زهکشی رآروی وضعیت موجود و مسائل ف

 «دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی  .ایران

الی  8ب، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آ

 ، اهوازبهمن 10

بررسي  .1387، ر.، عباسی ن.، و  موحدان م.  بهراملو   .20

زهکشي در روند توسعه و تخصیص اعتبار به شبکه هاي آبیاري و 

دومین همایش ملی مدیریت شبکه  .برنامه های توسعه ای کشور

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ، های آبیاری و زهکشی

 ، اهوازبهمن 10الی  8ب، مهندسی علوم آ
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.  ارزیابي  1387، ر. و ع. مامن پوش. بهراملوعباسی ن. ،  .21

که هاي هاي هیدرولیکي شببرداري از سازهمسائل فني و بهره

 آبیاري و زهکشي . چهارمین کنگره ملي مهندسي عمران.تهران.

. مقایسه 1387, ر. ، ف. عباسی و ع. م. جعفری. بهراملو .22

اي بر عملکرد و کارائي مصرف آب سیستم آبیاري باراني و قطره

 زمیني. اردبیل.محصول سیب

. بر آورد  1387, ر. ، ع. م. جعفری و ا. صحرایی. بهراملو .23

عملکرد و کارائي مصرف آب در سه رقم محصول سیب زمیني مقادیر 

در همدان. جشنواره منطقه اي مصرف بهینه آب در کشاورزي. 

همدان. بررسي طراحي سیستم هاي آبیاري تحت فشار مطالعه 

 موردي در استان همدان

. بررسي  1387, ر. ، س. م. رضوانی و ا. صحرایی. بهراملو .24

فشار مطالعه موردي در استان طراحي سیستم هاي آبیاري تحت 

 همدان. جشنواره منطقه اي مصرف بهینه آب در کشاورزي. همدان. 

مقایسه مقادیر عملکرد . 1387و ع. م. جعفری. , ر  بهراملو  .25

و کارائي مصرف آب محصول سیب زمیني در سیستم هاي آبیاري 

قطره اي. جشنواره توانمندیهاي تولید سیب زمیني باراني و 

 .همدان غرب کشور.

مقایسه اقتصادی روش . 1387. ، ربهراملوجعفری، ع. م. و  .26

آبیاري باراني با روش آبیاری تیپ بر روي محصول سیب زمیني 

جشنواره توانمندیهاي تولید سیب زمیني غرب در استان همدان. 

 کشور. همدان.

نگرشي بر . 1388. ر  بهراملو موحدان، م. ، عباسي، ن و .27

هاي فرعي آبیاري و زهکشي در ها و راهکارهاي توسعه شبکهچالش

ایران. اولین همایش ملي رویکردهاي نوین مشارکت مردمي در 

هاي آبیاري و برداري و نگهداري شبکهمطالعه، ساخت، بهره

 زهکشي. شیراز.

برداري و نگهداري از . اصول مدیریت بهره1389. ، ربهراملو .28

هاي آبیاري همایش دو روزه سیستمای. های آبیاری قطرهسیستم

 تحت فشار. همدان.

هاي مدیریت . بررسي نظام1389. و ف. عباسی. ر بهراملو،  .29

توزیع آب قنوات)مطالعه موردي در همدان(. سومین همایش ملي 

  هاي آبیاري و زهكشي. اهواز.مدیریت شبكه

. كاربرد بهینه آب آبیاري 1389و ا. ناصری.   بهراملو، ر .30

د سیب زمیني رقم سانته. اولین همایش ملي كشاورزي در تولی

 پایدار و تولید محصول سالم. اصفهان.

. پتانسیل استفاده از ژئوممبرانها در 1389 بهراملو، ر  .31

پوشش کانالهای آبیاری. اولین نشست تخصصی بررسی کاربرد 

 ژئوسنتتیک ها در ابیاری و زهکشی. کرج.

آبیاري کشور،  نالهايکاشهاي بتني پوش. 1389. بهراملو، ر .32

هاي بتني در کانالهاي چالشها و راهکارها. بررسي مسائل پوشش

 آبیاري کشور. کرج.

در بررسي مسائل پوشش بتني و تلفات آب . 1390ر.  بهراملو، .33

كانالهاي انتقال و توزیع. كارگاه فنی بررسي كیفیت بتن سخت 

 شده در پوشش كانالهاي آبیاري، روشها و چالشها. همدان.
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اقتصادي كاربرد پوشش بتني در  تحلیل. 1390ر.  بهراملو، .34

ري استان همدان. كارگاه فنی بررسي كیفیت بتن هاي آبیاكانال

 سخت شده در پوشش كانالهاي آبیاري، روشها و چالشها. همدان.

برخی خواص فیزیکی و . 1391 .ن ،یعباس و ر ، بهراملو .35

 یکیسائل ژئوتکنم یمل ناریسم نی، سوممکانیکی بتن خود تراکم

 .خرداد. کرج 24 ،یو زهکش یاریآب یهاشبکه

. 1391.، ح. بانژاد، س.ا. موسوی. و م. اسدی. بهراملو، ر .36

بحران اجتماعي ناشي از افت سطح ایستابي منابع آب  کنترل

دومین   زیرزمیني در كشور، موانع،  محدودیتها و راهكارها

نوین در کاهش  هاینقش فناوریکنفرانس ملی مدیریت بحران:  

 . تهران.حوادث غیر مترقبهپ یری ناشی از آسیب

. بررسی مسائل 1391س. ا. موسوی و م. حیدری. بهراملو، ر   .37

ناشی از برداشتهای بیش از حد مجاز در منابع آب 

زیرزمینی)مطالعه موردی: دشت مالیر(. همایش ملی مدیریت جامع 

 آبخیز و تولید ملی. مالیر. حوزه های

. 1391ح. بانژاد، ع. ونایی و م. حیدری.  ، ر  بهراملو .38

بررسی وضعیت افت سطح ایستابی در دشت مالیر. همایش ملی 

  مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تولید ملی. مالیر.

. بحران آب و راهکارهای مقابله با آن. 1393 بهراملو، ر  .39

سمینار بحران آب و کشاورزی پایدار. سازمان جهاد کشاورزی 

 اد. اسدآب

ارزیابی ". 1393عباسی.  .، بانژاد، ح.، و ن.ر بهراملو، .40

پارامترهای دوام پوشش بتنی سخت شده در کانال آبیاری خوشاب 

. اولین "ذوب در همدان -های یخبندانعلیا در مقابل سیکل

ورزی و اکنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران، پردیس کش

. 1393ردیبهشت ماه ا 31و  30نابع طبیعی دانشگاه تهران، م

 کرج، ایران

. بحران آب و راهکارهای مقابله با آن. 1394 بهراملو، ر  .41

سمینار بحران آب و کشاورزی پایدار. سازمان جهاد کشاورزی 

 رزن. 

آب و راهکارهای مقابله با آن.  بحران. 1394 بهراملو، ر  .42

سمینار بحران آب و کشاورزی پایدار. سازمان جهاد کشاورزی 

 فامین. 

 

 

 رییس سازمان جهاد کشاورزی اردبیلدریافت لوح تقدیر از  .1

 .1383برای ارائه مقاله برتر در سال 

دانشگاه بوعلی سینا و رئیس دریافت لوح تقدیر از  .2

 1388همدان در سال  استانداری

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی رئیس دریافت لوح تقدیر از  .3

  1389ال برتر س محققبه عنوان  کشاورزی

برای تولید  مدیریت آب و خاک استاندریافت لوح تقدیر از  .4

 دانش فنی مرتبط با پوشش کانالها

 تشویقات   
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برای محقق برتر  استاندار همداندریافت لوح تقدیر از  .5

 1391استانی درسال 

برای همکاری مؤثر و  استاندار همداندریافت لوح تقدیر از  .6

 1393برگزاری همایش بحران آب درسال 

 ای استان همدانمنطقه شركت آبمدیر لوح تقدیر از دریافت  .7

 1393برای همکاری مؤثر و برگزاری همایش بحران آب درسال 

برای  مدیر آب و فاضالب شهری همداندریافت لوح تقدیر از  .8

 1393همکاری مؤثر و برگزاری همایش بحران آب درسال 

 رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسیدریافت لوح تقدیر از  .9

ورزی برای همکاری مؤثر و برگزاری همایش بحران آب کشا

 1393درسال 
 

 

 ساعت 72" به مدت طراح  واجراي سیستم هاي تحت فشاردوره آموزشی " .1

، معاونت فني وزیر بنيائي وزارت 29/10/79لغایت  24/10/79از تاریخ 

 )كرج(. جهاد كشاورزي

از  سياعت 36" به مدت  GIS سیستم اطالعات جغرافیائ  دوره آموزشی " .2

زیير بنيائي وزارت  معاونت فنيي و،  18/11/79لغایت  8/11/79تاریخ 

 )کرج(. جهاد كشاورزي

آمار كاربردي مقودمات  وبسوته هواي نورم افوزاري  دوره آموزشی " .3

مركيز ، 29/3/81لغایت  21/3/81ساعت از تاریخ   60" به مدت  مربوطه

 (.همدان)آموزش كشاورزي شهید مدني

سياعت از  51" بيه ميدت  نحوه استفاده از اینترنوت ره آموزشی "دو .4

غالميي ، مركيز آميوزش كشياورزي شيهید  9/5/82لغایت  4/5/82تاریخ 

  (.همدان)

سياعت از  36به ميدت "  تسطیح ویكپارچه سازي اراض  "دوره آموزشی  .5

مركييز آمييوزش كشيياورزي شييهید ، 13/9/82لغایييت  8/9/82تيياریخ  

 (.همدان)مدني

ساعت از تاریخ   36" به مدت  اقتصاد مهندس  پیشرفته موزشی "دوره آ .6

 خراسييان)مجتمييع آمييوزش جهادكشيياورزي ، 30/11/82لغایييت  25/11/82

 رضوي(.

اثرات زیست محیطو  پوروژه هواي آب وخواو وتوسو ه  دوره آموزشی " .7

، 19/11/82لغایيت  14/11/82سياعت از تياریخ   36" بيه ميدت پایدار

 .زي )خراسان رضوي(مجتمع آموزش جهادكشاور

 8/5/84سياعت از تياریخ   8" به ميدت  ISI آشنائ  با دوره آموزشی " .8

 .، دامشگاه بوعلي سینا )همدان(8/5/84لغایت 

هیدرولیك كاربردي جریانهاي تحت فشار ومجاري بسته  دوره آموزشی " .9

، 10/6/84لغایيت  29/5/84سياعت از تياریخ   36" به مدت  جهت طراح 

 (.همدان)ورزي شهید مدنيمركز آموزش كشا

ساعت  16" به مدت ریزی استراتژیک تحقیقبرنامه" دوره آموزشي  .10

، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی  16/6/85لغایت  15/6/85از تاریخ 

 کشاورزی در محل ستاد موسسه )کرج(.

کاربرد طرح آزمایشات کشاورزی در تحقیقات فنی دوره آموزشی " .11

،  17/12/85لغایيت  15/12/85ز تياریخ سياعت ا 24" به مدت و مهندسی

 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در محل ستاد موسسه )کرج(.

 دوره آموزشی  
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 24" بيه ميدت در مسائل آب و خواک GISکاربرد دوره آموزشی " .12

، موسسيه تحقیقيات فنيی و  5/12/86لغایيت  3/12/86ساعت از تاریخ 

 مهندسی کشاورزی در محل ستاد موسسه )کرج(.

" بيه کاربرد اتوماسیون در سامانه های آبیاری" دوره آموزشی .13

، موسسه تحقیقات فنيی  3/6/87لغایت  2/6/87ساعت از تاریخ  12مدت 

 و مهندسی کشاورزی در محل ستاد موسسه )کرج(.

" سیستم های دقیق اندازه گیری سرعت جریوان آبدوره آموزشی " .14

ه ، موسسيي 17/11/87لغایييت  16/11/87سيياعت از تيياریخ  18بييه مييدت 

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در محل ستاد موسسه )کرج(.

سياعت  18" به ميدت SPSSآشنایی با نرم افزار دوره آموزشی " .15

)سه روز(، موسسه تحقیقات فنيی و  24/8/88لغایت  20/8/88از تاریخ 

 مهندسی کشاورزی در محل ستاد موسسه )کرج(.

 8/2/89اریخ ساعت از ت 16" به مدت مهندسی ارزشدوره آموزشی " .16

)دو روز(، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در  9/2/89لغایت 

 محل ستاد موسسه )کرج(.

های کواربرد مودلهای بهینوه سوازی در شوبکهکارگاه آموزشی " .17

، کيرج، مؤسسيه تحقیقيات فنيی و 1389آذر  16-17"، آبیاری و زهکشی

 مهندسی کشاورزی.

 16"، های آبیواریانالمسائل پوشش بتنی کبررسی " نشست تخصصی .18

 ، کرج، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی1389آبان 

در مهندسی  GeoStudioافزاری کاربرد بسته نرمکارگاه آموزشی " .19

. کرج، موسسه تحقیقات فنيی 1391خرداد  25"، های آبیژئوتکنیک سازه

 و مهندسی کشاورزی.

هوای ارزیوابی اثورات زیسوت محیطوی پوروژه کارگاه آموزشی " .20

، کرج، موسسه تحقیقيات فنيی و 1390اسفند  10-11"، آبیاری و زهکشی

 مهندسی کشاورزی.

21. Conservation Agriculture and Its Impact on Water Productivity 

به مدت "، مقررات حقوق  آبیاري در كشور ژاپن دوره آموزشي " .22

و موسسيه تحقیقيات فنيی .  24/3/90لغایت  24/3/90ساعت از تاریخ  8

 مهندسی کشاورزی در محل ستاد موسسه )کرج(.

 .1386بهراملو، ر.، رضواني، س. م. و ع. قدمي فیروز آبيادي. . 1

 . ايقطره آبیاري هايسیستم از برداريمدیریت بهره

. 1386قدمي فیروزآبادي، ع. ، ر. بهراملو و س. م.، رضيواني.  .2

 . ري مزارع و باغاتاستفاده از هیدروفلوم در آبیا

. 1386. رضواني، س. م. ، ع. قدمي فیروزآبادي و ر.، بهرامليو. 3

 . ریزي آبیاريبرنامه

. 4. 1390. بهراملو، ر.، ف.، عباسي، م.، فیروزفر و م. محجوب. 4

 برداري مناسب از قنوات.بهره

مسيائل و . 4. 1390. بهراملو، ر.، م.، فیروزفير و م. محجيوب. 5

 .هاي آبیاريبتني كانالمشكالت پوشش 

مسييائل و مشييکالت کيياربرد . 1393بهراملييو، ر.و ف.، عباسييي.. 6

 .ژئوممبران در کنترل تلفات آب

 

 

   نشریات ترویجی  



 13 

توصیه نتيایج  طریق از افزایش راندمان انتقال و توزیع آب آبیاري 23%

 -بتنی در مناطق سردسيیرمالت بجای پوششوپوشش سنگ كاربردي استفاده از

هيا جهيت  یرش و تقدیر توسط استانداری و ابالغ به کلیه دستگاهمورد پ

 اجرا

 

تا  1372کارشناس تامین آب در شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور از سال   1

1374 

 2و  1انجام بازدید از سایت پروژه ها، تهیه گزارشات فاز شناخت، 

، زمین شناسی، هیدرولیکی، سازه ای )مطالعات هواشناسی، کشاورزی

 و...( برای بندهای انحرافی و سدهای خاکی استان

منطقه همدان از سال  -آب و خاک کشور یمسئول مطال ات شرکت خدمات مهندس  2

 1378تا  1374

مطالعات نقشه برداری، طراحی، تعاونیهای تولید، کانالها و شبکه های 

 آبیاری

 1375گزل ابدال، ناظر عملیات ژئوتکنیک سدخاکی   3

متری، حفر چه های شناسایی و  80عملیات اکتشافی حفاری تا عمق حدود 

 نمونه برداری استاندارد و انجام آزمایشهای صحرایی

 1376مدیر پروژه اجرایی بند انحرافی گنده جین ،   4

مدیریت در تامین مصالح مناسب، انجام آزمایشهای اولیه، زمان مناسب 

دستور کارها به پیمانکار و امضای صورتجلسات برای بتن ریزی، تهیه 

 پیشرفت ار و  بررسی صورت وضعیتهای ارائه شده

  1375بوبوک آباد،  یبند انحراف ییه اجراژپرو ریمد  5

 1389تا  1388رابط تحقیقاتی در مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی،   6

و  های اجرایی و ارائه نقطه نظرات سازندههدف بازدید از پروژه

اصالحی، حضور در جلسات کمیته فنی مشترک و راهنمایی در ارائه 

 پروپوزالهای تحقیقاتی کاربردی جهت رفع مسائل واقعی آب و خاک استان

 کارشناس رسمی دادگستری   7

  تاکنون کارشناس رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع  1384از سال

 طبیعی استان همدان 

  نده اختالفی دستگاههای اجرایی و اشخاص پرو 1500داوری در بیش از

حقیقی در شهرستانها  و شعب مختلف دادگاههای عمومی و تجدید نظر  

 استان همدان

  اداره کل منابع طبیعی کارشناسی و اظهار نظر در پرونده های متعدد

در خصوص تعیین حدود اراضی زراعی و ملی و محافظت از اراضی   استان

 ملی

 نوآوری:  

 های اجرائی   مسئولیتسوابق و   



 14 

 سازمان جهاد کشاورزی ظر در پرونده های متعدد کارشناسی و اظهار ن

در راستای محافظت از کاربری زراعی اراضی و جلوگیری از   استان

 تغییر کاربری آنها

  شرکت آب منطقه ای استانکارشناسی و اظهار نظر در پرونده های متعدد  

 و کنترل حریم منابع آب

  و فاضالب استانشرکت آب کارشناسی و اظهار نظر در پرونده های متعدد  

برای محافظت از حریم منابع آب و مقابله بهینه با بحران آب و تامین 

 آب شرب

تاکنون در زمینه مدیریت کیفیت  1391از سال  کارشناس رسمی استاندارد  8

 شامل:

  رئیس هیئت مدیره اولین دوره جامعه کارشناسان استاندارد استان

 همدان

 ایت از تولید ملی و مدیریت توسعه و ترویج استانداردسازی جهت حم

کیفیت  )نظارت بر آزمایشگاهها و شرکتها، آموزش استاندارد و تدوین 

 استاندارد(

 تدوین استاندارد 

 هانظارت بر آزمایشگاه 

 ها و واحدهای تولیدینظارت بر شرکت 

 ارائه آموزش به چندین واحد تولیدی برای اخ  پروانه استاندارد 

 1393و  1387استانداری سالهای  پژوهشمدیریت آموزش و همکاری با   9

  برگزاری نمایشگاه مشترک با استانداری همدان به مناسبت سیمین سالگرد

 1387پیروزی انقالب اسالمی، سال 

  کسب رتبه نوآوری پوشش کانالهای ارائه نو آوریهای استانی در آن و

   آبیاری در طرحهای برتر استانداری

 ی و بخشهای اجرایی با مشارکت:دبیر همایش مشترک بین استاندار 

 مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری -

 معاونتهای عمرانی و نیروی انسانی استانداری، -

مدیران دستگاههای اجرایی شامل: سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب  -

منطقه ای، شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی، اداره کل منابع 

 طبیعی

 تان همدان کلیه فرمانداران و بخشداران اس -

ای راهکارهای عملی خروج از بحران آب استان و تدوین بیانیه  10

 1393-ابالغ از طریق  استانداری 

 1394عضو اتاق فکر سازمان جهاد کشاورزی استان همدان )از سال   11

 تا کنون(
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 کارهای انجام شده در اتاق فکر سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

 ر و جلوگیری از خسارت به تدوین راهکارهای کشاورزی پایدا

 کشاورزی دیم در شرایط کم آبی

 بررسی راهکاهای توسعه بهتر روابط دانشگاه و دستگاههای اجرایی 

  اصالح سرفصل دروس رشته هاس کشاورزی با مشارکت نمایندگان

 دانشگاه بوعلی سینا

  بررسی سایر مسائل موردی در سازمان 

 تا کنون(  3941عضو بنیاد نخبگان استان همدان )از سال   12

کارهای انجام شده در بنیاد ملی نخبگان استان همدان )کارگروه آب 
 و خشکسالی(:

  برگزاری نشست تخصصی با رئیس و معاونین ومدیران سازمان جهاد

 کشاورزی و بررسی چالشها و راهکارهای توسعه بخش کشاورزی استان

 ت آب برگزاری نشست تخصصی با مدیر عامل و معاونین ومدیران شرک

منطقه ای استان و بررسی چالشها و راهکارهای استفاده بهینه از 

 منابع آب در بخش کشاورزی استان

  برگزاری نشست تخصصی با مدیر عامل و معاونین شرکت آب و فاضالب

شهری )آبفا(و بررسی چالشها و راهکارهای تامین مطمئن آب شرب 

 سالم بخش شهری 

 و معاونین شرکت آب و فاضالب  برگزاری نشست تخصصی با مدیر عامل

روستایی )آبفار( و بررسی چالشها و راهکارهای تامین مطمئن آب 

 شرب سالم بخش روستایی و جلوگیری از مهاجرت 

  برگزاری نشست تخصصی با مدیران کل منابع طبیعی و محیط زیست

استان و بررسی چالشها و راهکارهای حفاظت از محیط زیست  و 

 اراضی ملی استان 

  ،تدوین پروژه کالن راهکارهای مقابله با بحران آب در استان

تصویب در استانداری و ارائه به معاونت علمی و فناوری ریاست 

 جمهوری

  تعیین شاخص های مربوط به کشاورز نخبه 

دبیر برنامه راهبردی اصالح و بهینه سازی شبکه های آبیاری و    13

 1386زهکشی کشور، 

در برنامه راهبردی شبکه های آبیاری مسئول کمیته سازه و ساخت   14

 و زهکشی

 1386عضو برنامه راهبردی بهره وری آب در سال    15

عضو كمیته تخصص  تدوین استاندارد آموزش  مشاغل مرتبط با    16

 (1393تا  1391زیربخش آب و خاو در مرکز آموزش )

  شناسائی کلیه مشاغل مرتبط با آب و خاک ) شامل: پیمانکاران شبکه های

ی، مجریان بندها و سدها، تعمیرکاران، مقنیان قنوات، حفاران آبیار

های آبیاری تحت برداری کشاورزی، تولید کنندگان سیستمهای بهرهچاه

های آبیاری تحت فشار، تولید کنندگان فشار ، طراحان و مجریان سیستم
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ها، تولید کنندگان کودهای آلی و معدنی ادات و ماشین آالت و دستگاه

 و...(

 دوین استانداردهای آموزشی برای هریک از مشاغل در زیرگروههای اصلی ت

 شامل )قنوات، سیستمهای آبیاری، بندهای انحرافی و سدهای خاکی(

  تهیه گزارش جهت تدوین استانداردها و ارائه آن به دفتر آموزش وزارت

 جهاد کشاورزی

عضوکمیته فنی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی ی استان   17

 (1394تا  1380همدان )

هاي هاي تحقیقات  و اجرایی ایستگاهعضو كمیته نظارت بر ف الیت   18

 (1380تا  1378مركز )

 های آبیارینظارت بر عملیات اجرایی سیستم 

 های پژوهشینظارت بر موقعیت طرح 

 لک های تحقیقاتی تجرک، تویسرکان و لکنظارت بر مدیریت ایستگاه

 اسدآباد

 


