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  ،18/17 معدل:، گنابادشهرستان  »مالمظفر گنابادي نمونه دولتی« دبیرستاندیپلم: ریاضی. 

 63/14کشاورزي) معدل: (دانشگاه فردوسی، دانشکده  دوره روزانه کارشناسی: آبیاري و زهکشی 

)1384-1380(  

 شگاه شهید (دان هاي آبیسازه .دوره روزانه کنکور کارشناسی ارشد 15رتبه  :کارشناسی ارشد

 )1384-1386(    .4/17) معدل:مهندسی علوم آبچمران اهواز، دانشکده 

  1386بهمن  - 1391تیر( کنکور دکتراي رشته هیدرولوژي 1دکترا: رتبه( 

  ماهه  9یک دوره فرصت کوتاه مطالعاتی(Apr-Dec 2011)  موسسهeawag.زوریخ، سوییس ، 

 تا کنون 1391 مهر( استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند( 

  

  

  

 

  نامه کارشناسی ارشدپایان
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مورفولوژي در رودخانه ها (مطالعه موردي  -تاثیر متقابل سیالب (. پوررضا بیلندي، محسن

، آخوندعلیمحمد علیپایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر  ).ي کارون بزرگ) رودخانه

  )1386(شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب. . دانشگاهمقدممنوچهر فتحیاستاد مشاور: دکتر 

  نامه دکتريپایان

-کارلو، زنجیرهرواناب با کمک الگوریتم مونت -تحلیل عدم قطعیت در برآورد پارامترهاي مدل بارش

محمد آخوندعلی و دکتر بیژن قهرمان، استاد مشاور: دکتر عبدالرسول د راهنما: دکتر علییتامارکف . اس

  .)1391(تیرماه  دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آبتلوري. 

 سوابق فعالیت هاي آموزشی

 1391مهر (بیرجند ، دانشگاه کشاورزيدانشکده  - آباستادیار گروه مهندسی عضو هئیت علمی و  - 

  تاکنون)

   :داوري مجالت

  مجالت داخلی:

دانشگاه علوم کشاورزي و  "ظت آب و خاكحفاپژوهش هاي " ISCو  داوري در مجله علمی و پژوهشی - 

 منابع طبیعی گرگان

  ، دانشکده منابع طبیعی و آبخیزداري دانشگاه تهران"اکوهیدرولوژي"داوري در مجله علمی و پژوهشی  - 

  واحد مرودشت -آزاد اسالمیدانشگاه  "مهندسی منابع آب"داوري در مجله علمی و پژوهشی  -

  پردیس دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران. "مدیریت آب و آبیاري" داوري در مجله علمی و پژوهشی - 

  پردیس دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران. "مرتع و آبخیزداري"داوري در مجله علمی و پژوهشی  - 

  مجالت خارجی:

- Hَydrological Sciences (Taylor& Francis) 

- American Journal of Hydrologic Engineering (ASCE) 

- Water Resources Management (Springer) 

- Arabian Journal of Geoscicens (Springer) 

  

  

  تا کنون) 1391(مهر مقاالت 
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   داخلعلمی پژوهشی مجالت  - الف

تحلیل عدم قطعیت در برآورد پارامترهاي مدل ) 1391.، آخوندعلی.، م .ع . و قهرمان، ب .(پوررضا بیلندي، م .1

، 11شماره  ه پژوهش آب ایران،، مجلمارکفزنجیره - کارلو الگوریتم مونت کاربردرواناب با  - توزیعی بارش

176 -167 . 

ارزیابی دو الگوریتم مختلف ) 1393(و تلوري.، ع.  قهرمان، ب. ،.م .ع.، آخوندعلی، پوررضا بیلندي، م .2

می پژوهشی ، مجله عل مارکف در تحلیل عدم قطعیت پارامترهاي مدل توزیعی هیدرولوژیکی کارلو زنجیر مونت

 .1-26، 5، شماره 21، دوره گرگان، پژوهش هاي حفاظت آب و خاك

نه سازي فراکاوشی در تحلیل عدم هیمقایسه روش هاي ب) 1394( پوررضا بیلندي، مصادقی طبس، ص. و  .3

، 68، جلد 3، شماره علمی پژوهشی مرتع و آبخیزداريمجله ، رواناب -قطعیت پارامترهاي مدل مفهومی بارش 

552 -533. 

پیشبینی رواناب روزانه با مدل حداقل  ،)1393( ..، خاشعی سیوکی، ع. و صادقی طبس، صپوررضا بیلندي، م .4

- 304، 6، شماره 21دوره )، پژوهشی هاي حفاظت آب و خاك، LS-SVMمربعات ماشین بردار پشتیبان (

293. 

یتمهاي هوشمند در واسنجی کاربرد الگور" ،)1393( .، مپوررضا بیلندي و .ا ، اکبرپور،، ص.صادقی طبس .5

، 8، جلد 2شماره ، نشریه آبیاري و زهکشی ایران ".پارامترهاي توابع توزیع احتمال جهت تهیه هیدروگراف واحد

295 -284. 

فاخته در  تمیکاربرد الگور" ،)1394( .و صمدي، س.ز .پوررضا بیلندي، مصادقی طبس، ص.، اکبرپور، ا،  .6

، 2، نشریه آبیاري و زهکشی ایران، شماره یریاضآبخوان با استفاده از مدل  یکینامیدرودیه يپارامترها یواسنج

 .356- 345، 9جلد 

ساز  نهیبه-ساز هیارائه مدل شب")، 1394و صمدي، س.ز. ( ، اکبرپور، ا..پوررضا بیلندي، مصادقی طبس، ص.،  .7

یه آبیاري و زهکشی نشر ".نهیبرداشت به استیس نییاز آبخوان به منظور تع يبردار بهره یچندهدفه کم

 .470-480، 9، جلد 3ایران،شماره 

 MODFLOWتحلیل عدم قطعیت پارامتري مدل ")، 1394. (پوررضا بیلندي، مهمراز، ب. س.، اکبرپور، ا. و  .8

مجله علمی پژوهشی پژوهش هاي حفاظت آب و خاك  "(مطالعه موردي: دشت بیرجند) GLUE  توسط روش

 .61-79، 22، جلد 6شماره گرگان،
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برداري  بندي بهره سازي چندهدفه مدل جیره بهینه")، 1394. و تقیان، م. (پوررضا بیلندي، مادقی طبس، ص،. ص .9

- 22، 26، جلد 5شماره  .، فصلنامه علمی پژوهشی آب و فاضالب "هاي هوشمند از مخزن با استفاده از الگوریتم

14. 

مقایسه و ارزیابی روش هاي بهینه سازي  " )1394. و خزیمه نژاد، ح. (پوررضا بیلندي، مصادقی طبس، ص.،  .10

علمی و پژوهشی علوم و مهندسی آب، مجله  "سراسري در تخمین پارامترهاي مدل هیدرولوژیکی رواناب روزانه

 .129-142، 3، شماره 38جلد 

تاثیر معیارهاي  ")، 1394. و هاشمی، س. ر .(پوررضا بیلندي، مصادقی طبس، ص.، خاشعی سیوکی، ع.،  .11

، "از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ی سیاسی و اقتصادي زعفران در بهینه سازي الگوي کشت با استفادهاجتماع

 .123- 133، 2، شماره  3، جلد مجله علمی پژوهشی پژوهش هاي زعفران

تحلیل عدم قطعیت خروجی شبکه عصبی در شبیه سازي هدایت ) 1394پوررضا بیلندي، م. و خاشعی سیوکی، ع. ( .12

 .655-664، 4، شماره 9، نشریه آبیاري و زهکشی ایران، جلد ی اشباع خاكهیدرولیک

) تحلیل عدم قطعیت سیستم استنتاج فازي در پیش بینی ضریب 1395خاشعی سیوکی، ع. و پوررضا بیلندي، م. ( .13

 .317-305، 3، شماره 30هدایت هیدرولیکی خاك اشباع، نشریه پژوهشی پژوهش هاي خاك، جلد 

واسنجی چند ) 1397( مرتضی فرهمند راد, غالمعباس بارانی, محسن پوررضا بیلندي, محمدصادق غضنفري مقدم  .14

ی مفهومی مبتنی بر هیدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفلوژیکی (مطالعه موردي زیر هدفه مدل هیدرولوژیک

 .175- 161، 3، شماره 25جلد ،ISCحوضه قره سو)،مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاك،

پایش کیفی آب شرب با ) 1397( محسن پوررضا بیلندي, مصطفی یعقوب زاده, محمد ناظري ،یوسف رمضانی .15

، مجله آبیاري و زهکشی ایران استفاده از شاخص هاي آنتروپی (مطالعه موردي آبخوان مرکزي دشت بیرجند)،

 .556-568، 3، شماره 12جلد 

کاربرد رهیافت احتمال پذیرش )1397( محسن پوررضا بیلندي, مجتبی شفیعی, فاطمه شهابی فر, هدي موسی زاده  .16

 .18-9، 1، شماره 6، جلد در تعیین تراکم بهینه ایستگاههاي بارانسنجی استان خراسان جنوبی،هواشناسی کشاورزي

سمیه مقصودسنگ آتش, عباس خاشعی سیوکی, محسن پوررضا بیلندي, مجتبی شفیعی،کاربرد روش احتمال   .17

پذیرش در ارزیابی شبکه پایش کیفی کلر آب زیرزمینی( مطالعه موردي آبخوان مشهد)،تحقیقات منابع آب 

 .علمی پژوهشی -،وزارت علوم ISC،1397ایران،
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مصطفی یعقوب زاده, مهدي امیرابادیزاده, یوسف رمضانی, محسن پوررضا بیلندي،بررسی عدم قطعیت مدلهاي  .18

گردش عمومی جو در برآورد رطوبت خاك تحت تاثیر تغییراقلیم،مجله تحقیقات آب و خاك 

 .علمی پژوهشی -،وزارت علوم ISC،1396ایران،

مصطفی یعقوب زاده, مهدي امیرابادیزاده, یوسف رمضانی, محسن پوررضا بیلندي،بررسی عدم قطعیت  .19

سناریوهاي انتشار تغییراقلیم در برآورد رطوبت خاك در طی هفته هاي رشد،مجله آبیاري و زهکشی 

 .علمی پژوهشی -،وزارت علوم ISC،1396ایران،

محدثه کاوسی گیوشاد, عباس خاشعی سیوکی, محسن پوررضا بیلندي, محمد حسین نجفی مود،ارزیابی مدل  .20

حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در برآورد تبخیر و مقایسه آن با مدل هاي تجربی،مجله محیط زیست و 

 .علمی ترویجی -،وزارت علوم 1396مهندسی آب،

محمدجواد زینلی, محسن پوررضا بیلندي،تخمین پارامترهاي بهینه مدل روندیابی غیرخطی ماسکینگامبا استفاده   .21

 .علمی پژوهشی - ،وزارت علوم ISC،1397از الگوریتم مورچگان پیوسته،مهندسی آبیاري و آب ایران،

ثریا گلنارکار, محسن پوررضا بیلندي, عباس خاشعی سیوکی, مهدي امیرابادیزاده،ارزیابی مولفه هاي   .22

رواناب شماره منحنی اصالح شده،نشریه پژوهش هاي - هیدرولوژیکی حوضه با کمک مدل مفهومی پیوسته بارش

 .ISC،1396حفاظت آب و خاك (گرگان)،

مهروز نورعلی, بیژن قهرمان, محسن پوررضا بیلندي, کامران داوري،تاثیر انتخاب تابع راستنمایی در تخمین عدم  .23

استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیر مارکوف،تحقیقات منابع با  HEC-HMS قطعیت مدل شبیه سازي سیالب

 .علمی پژوهشی - ،وزارت علوم ISC،1395آب ایران،

ن پوررضا بیلندي،تحلیل عدم قطعیت مهدي خراشادي زاده, سید آرمان هاشمی منفرد, ابوالفضل اکبرپور, محس .24

 - ،وزارت علوم ISC،1395،مجله آبیاري و زهکشی ایران،(GLUE) مدل انتقال آلودگی در رودخانه به روش

 .علمی پژوهشی

امیرحسین آقاخانی افشار, یوسف حسن زاده, علی اصغر بسالت پور, محسن پوررضا بیلندي،تغییرات فصلی بارش   .25

،نشریه آب و CMIP5 و دماي حوضه آبخیز کشف رود در دوره هاي آتی با رویکرد مدل هاي گردش کلی سري

 .ISC،1395خاك(مشهد)،
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امیرحسین آقاخانی افشار, یوسف حسن زاده, علی اصغر بسالت پور, محسن پوررضا بیلندي،ارزیابی سالیانه مولفه   .26

هاي آتی با استفاده از گزارش پنجم هی ت بین الدول تغییر هاي اقلیمی حوضه آبخیز کشف رود در دوره 

 .علمی پژوهشی -،وزارت علوم ISC،1395اقلیم،مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاك،

 مهروز نورعلی, بیژن قهرمان, محسن پوررضا بیلندي, کامران داوري،تعیین عدم قطعیت مدل شبیه سازي سیالب .27

hec-hms ،1396با استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیر مارکف،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز،ISC وزارت،

 .علمی پژوهشی - علوم 

 

  مقاالت مجالت خارجی   - ب

1. Pourreza-Bilondi, M., & Samadi, S. Z. (2016). Quantifying the uncertainty 

of semiarid flash floods using generalized likelihood uncertainty estimation. 

Arabian Journal of Geosciences, 9(13), 622. 

2. Pourreza Bilondi, M, Abbaspour, K.C., Ghahraman, B., (2013). Application 

of Three Different Calibration-Uncertainty Analysis Methods in a Semi-

Distributed Rainfall-Runoff Model Application. Middle-East Journal of 

Scientific Research 15, 1255-1263. 

3. Zarei, H. and Pourreza Bilondi, M., (2013). Factor analysis of chemical 

composition in the Karoon River basin, southwest of Iran. Applied Water 

Science 3(4), 753-761. 

4. Tareghian, R. and Pourreza Bilondi, M., (2013) a comparative study of 

non-linear forecast combination of rainfall-runoff models using adaptive 

neuro-fuzzy inference system (ANFIS), Carpathian journal of earth and 

environmental sciences 8(4), 41-54. 

5. Memarian, H., Bilondi, M. P., & Rezaei, M. (2015). Drought prediction 

using co-active neuro-fuzzy inference system, validation, and uncertainty 

analysis (case study: Birjand, Iran). Theoretical and Applied Climatology, 1-

14. 

6. Hamraz, BaharehSadat, Abolfazl Akbarpour, Mohsen Pourreza Bilondi, 
and Sadegh Sadeghi Tabas (2015) On the assessment of ground water 
parameter uncertainty over an arid aquifer. Arabian Journal of Geosciences. 
8(12), 10759- 10773. 

7. Darikandeh, D., Akbarpour, A., Bilondi, M. P., and Hashemi, S.R. (2014). 

Application of GLUE Methodology for Estimating the Parameters of the 

Rainfall-Runoff Model. Journal of River Engineering. 2(8) 
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8. Darikandeh, D., Akbarpour, A., Bilondi, M. P., and Hashemi, S.R. (2014). 

Automatic Calibration for Estimation of the Parameters of Rainfall-Runoff 

Model. Journal of River Engineering. 2(8). 

9. Sadeghi-Tabas, S., Samadi, S. Z., Akbarpour, A., & Pourreza-Bilondi, M. 
(2017). Sustainable groundwater modeling using single-and multi-objective 
optimization algorithms. Journal of Hydroinformatics, 19(1), 97-114. 

10. Nourali, M., Ghahraman, B., Pourreza-Bilondi, M., & Davary, K. (2016). 
Effect of formal and informal likelihood functions on uncertainty assessment 
in a single event rainfall-runoff model. Journal of Hydrology, 540, 549-564. 

11. Pourreza-Bilondi, M., Samadi, S. Z., Akhoond-Ali, A. M., & Ghahraman, 
B. (2016). Reliability of Semiarid Flash Flood Modeling Using Bayesian 
Framework. Journal of Hydrologic Engineering, 05016039. 

12. Sadeghi-Tabas, S., Akbarpour, A., Pourreza-Bilondi, M., & Samadi, S. 
(2016). Toward reliable calibration of aquifer hydrodynamic parameters: 
characterizing and optimization of arid groundwater system using swarm 
intelligence optimization algorithm. Arabian Journal of Geosciences, 9(18), 
719. 

13. Afshar, A. A., Hasanzadeh, Y., Besalatpour, A. A., & Pourreza-Bilondi, M. 
(2016). Climate change forecasting in a mountainous data scarce watershed 
using CMIP5 models under representative concentration 
pathways. Theoretical and Applied Climatology, 1-17. 

14. Afshar, A. A., Hassanzadeh, Y., Pourreza-Bilondi, M., & Ahmadi, A. 
(2018). Analyzing long-term spatial variability of blue and green water 
footprints in a semi-arid mountainous basin with MIROC-ESM model (case 
study: Kashafrood River Basin, Iran). Theoretical and Applied 
Climatology, 134(3-4), 885-899. 

 

   مقاالت کنفرانس داخل - پ

شبیه سازي جریان با استفاده  )1392. (پوررضا بیلندي، مدریکنده، د.، اکبرپور، ا.، هاشمی، ر. و  .1

 ین همایش ملی آبیاري و کاهش تبخیر، کرمان.، دوازدهمAFFDEFرواناب توزیعی -از مدل بارش

تعیین مدل مناسب برآورد نیاز  )1392.، خاشعی سیوکی، ع. و سلطانی، س.، (پوررضا بیلندي، م .2

، آبی درخت انگور جهت تعیین میزان بهره برداري از آب باران (مطالعه موردي: دشت قزوین)

 دوازدهمین همایش ملی آبیاري و کاهش تبخیر، کرمان.

سیالب مبتنی ) شبیه سازي 1392و هاشمی، ر.، ( پوررضا بیلندي، م.دریکنده، د.، اکبرپور، ا.،   .3

 .تهران، کنفرانس هیدرولیک ایران، دوازدهمین  GLUEروش استفاده از بر عدم قطعیت با 

تعیین " )1392( ،.م ،پوررضا بیلندي س.ر. و ،، هاشمی.ع ،، خاشعی سیوکیم. ،محمدي .4

هت استحصال آب زیرزمینی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه مکانهاي بحرانی ج
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هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران،  "موردي : دشت نیشابور

 .1392، 1153صفحه

واسنجی مدل بارش رواناب مفهومی با " )1392.، (، مپوررضا بیلندي، ص. و صادقی طبس .5

، انشگاه شهید پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،"ترکیبی قورباغه کمک الگوریتم جهش

  بهشتی تهران.

بررسی و اهمیت روش هاي " )1392، ع.،(شهیدي ،م. وپوررضا بیلندي، س.، سلطانی .6

، اولین همایش ملی زهکشی و "مدیریتی و سازه اي جهت کنترل رواناب شهري

 هران.، دانشگاه تربیت مدرس، تکشاورزي پایدار

تحلیل عدم قطعیت در مدل هاي شبیه  )1392.، (، مپوررضا بیلندي ، ا. واکبرپور، ب.س.، همراز .7

دانشگاه علوم کشاورزي منابع طبیعی  سازي آب زیرزمینی، همایش ملی بهینه سازي مصرف آب،

 گرگان.

ل بررسی روش هاي مختلف تحلی) 1393.، (، مپوررضا بیلندي ، ا. واکبرپور، ب.س.، همراز .8

دومین همایش ملی بحران آب  عدم قطعیت و کاربرد آن در مدل مفهومی آب هاي زیرزمینی،

 )، دانشگاه شهرکرد.محیط زیست (تغییر اقلیم، آب و

واسنجی چند هدفه مدل ") 1393( هاشمی، س.ر.، و ، مپوررضا بیلندي، ص.، صادقی طبس .9

، دومین همایش ملی بحران آب "وریتم هاي فراکاوشیگبارش رواناب مفهومی با استفاده از ال

 ، دانشگاه شهرکرد.)محیط زیست (تغییر اقلیم، آب و

مروري بر راهکارهاي توسعه ي پایدار منابع آب ") 1393.، (، مپوررضا بیلندي، س.س. و براتی .10

دانشگاه  ،)محیط زیست ، دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و"در ایران و جهان

 شهرکرد.

تاثیر  ")، 1393م. و خزیمه نژاد، ح. ( پوررضا بیلندي،م.، محمدي، م.، خاکباز، ح.، جعفري،  .11

خشکسالی و کاهش دبی قنات ها بر تغییر الگوي کشت (مطالعه موردي: قنوات خراسان 

 همایش ملی قنات و قنات داري، دانشگاه بیرجند.")جنوبی

همایش "هسازي قنوات در کشور عمانب ")، 1393. (پوررضا بیلندي، مآبیار، م.، آقابیگی، م. و  .12

 ملی قنات و قنات داري، دانشگاه بیرجند.
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ارزیابی قنوات به منظور بهره برداري در  ")، 1393، م. و کاردان مقدم، ح. (پوررضا بیلندي .13

همایش ملی قنات و قنات داري، "بخش کشاورزي (مطالعه موردي: خراسان جنوبی دشت بیرجند،

 دانشگاه بیرجند.

تحلیل حساسیت جامع مدل هاي  ")،1393، م. (پوررضا بیلنديب. س.، اکبرپور، ا. و  همراز، .14

همایش ملی  "آب زیرزمینی توسط روش ارزیابی عدم قطعیت گلو (مطالعه موردي دشت بیرجند

 قنات و قنات داري، دانشگاه بیرجند.

 "هرستان بیرجندتحلیلی بر ویژگیهاي قنات هاي ش ")،1393، م. (پوررضا بیلنديخسروي، ع. و  .15

 همایش ملی قنات و قنات داري، دانشگاه بیرجند.

بررسی مکانی کیفیت آب  ")،1393قربانی، ز.، پوررضا بیلندي، م.، احمدي، م. و شهیدي، ع. ( .16

همایش ملی قنات و قنات  "قنات هاي دشت بیرجند با استفاده از روش سلسله مراتبی

 داري، دانشگاه بیرجند.

بررسی مکانی کیفیت آب  ")،1394، م.، احمدي، م. و شهیدي، ع. (بیلندي پوررضاقربانی، ز.،  .17

نخستین کنگره ملی آبیاري و  "آبخوان دشت طبس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

 ، دانشگاه فردوسی مشهد.زهکشی ایران

 "تعرقارائه یک روش دمایی براي تخمین تبخیر و  ")،1393، م. (پوررضا بیلنديزراعتی، ا. و  .18

 ، دانشگاه بیرجند.سومین همایش بین المللی سامانه هاي سطوح آبگیر باران

 ")، 1393، م. و خاشعی سیوکی، ع. (پوررضا بیلنديپرهیزگار سینی، س. م.، شهیدي، ع.،  .19

سومین همایش بین المللی سامانه  "بررسی روش هاي ارزیابی پتانسیل سیلخیزي حوضه هاي شهري

 ، دانشگاه بیرجند.هاي سطوح آبگیر باران

ارزیابی ترکیب ) 1394، م. و هاشمی، س.ر. (پوررضا بیلنديعرب، ص.، خاشعی سیوکی، ع.،  .20

پارامترهاي موثر بر دبی با استفاده از آزمون گاما در حوضه کرخه، سیزدهمین همایش ملی آبیاري 

 ، دانشگاه کرمان.و کاهش تبخیر

 ارزیابی مدل) 1394. و هاشمی، س.ر. (، مپوررضا بیلنديعرب، ص.، خاشعی سیوکی، ع.،  .21

kنزدیکترین همسایه در برآورد دبی حوضه کرخه، سیزدهمین همایش ملی آبیاري و کاهش تبخیر ،

 دانشگاه کرمان.
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) ارزیابی 1394، م. و غضنفري مقدم، م .ص .(پوررضا بیلنديفرهمند راد، م.، بارانی، غ.ع.،  .22

تخمین رواناب روزانه (مطالعه موردي: زیر حوضه  در MILCرواناب  -عملکرد مدل یکپارچه بارش

 قره سو)، اولین کنفرانس مهندسی آب با محوریت تجاري سازي، تهران.

ارزیابی ) 1394( پرهیزگار سینی، س. م.، شهیدي، ع.، پوررضا بیلندي، م. و خاشعی سیوکی، ع. .23

له مراتبی فازي ، چهارمین پتانسیل سیل خیزي حوضه آبریز بیرجند با استفاده از فرایند تحلیل سلس

  .زیستیهمایش سراسري محیط زیست، انرژي و پدافند 

24.   

 

  کنفرانس خارج:

1. Samadi, S., Pourreza Bilondi, M., Ghahraman, B., & Akhoond-Ali, A. M. (2015, December). 

Quantifying Uncertainty in Distributed Flash Flood Forecasting for a Semiarid Region. In AGU 

Fall Meeting Abstracts. 

 

 

 

  پایان نامه:

Title Theses Title Level 
Student 
Name 

Present 
Date 

 مشاور
هاي بحرانی در استحصال آب زیرزمینی با استفاده از مدل تحلیل تعیین مکان

 ) (مطالعه موردي دشت نیشابور)FAHPسلسله مراتبی فازي (
 1390- 1392 مریم محمدي کارشناسی ارشد

 1390- 1392 درسا دریکنده کارشناسی ارشد GLUE تحلیل عدم قطعیت مدل انتقال آلودگی در رودخانه به روش مشاور

 مشاور
تعیین عدم قطعیت مدل جریان آبهاي زیرزمینی(مطالعه موردي: دشت 

 (بیرجند
 1391- 1393 بهاره سادات همراز کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد GLUE قال آلودگی در رودخانه به روشتحلیل عدم قطعیت مدل انت مشاور
مهدي خراشادي 

 زاده
1393 -1391 

 راهنماي دوم
تهیه مدل استحصال آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم هاي چند هدفه 

 فراکاوشی
 1392- 1394 صادق صادقی طبس کارشناسی ارشد

 راهنماي دوم
یزي حوضه هاي شهري با اولویت بندي مکانی و ارزیابی پتانسیل سیل خ

  "(تحلیل سلسله مراتبی فازي (مطالعه موردي: شهر بیرجند استفاده از فرایند
 کارشناسی ارشد

سیده محبوبه 

  پرهیزگارسینی 
1394 -1392  

  1392- 1394  صفورا عرب کارشناسی ارشد   مقایسه مدلهاي پارامتري و ناپارامتري در پیش بینی دبی رودخانه راهنماي دوم
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  مشاور
واسنجی چند هدفه مدل هیدرولوژیکی مفهومی مبتنی بر هیدروگراف واحد 

 AMALGAMلحظه اي ژئومورفولوژیکیبا استفاده از الگوریتم 
  1392- 1394  مرتضی فرهمند راد  کارشناسی ارشد

  1393- 1395 اووسیمحدثه ک  کارشناسی ارشد PSOطراحی بهینه شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم   راهنماي دوم

  ي اولراهنما
رواناب بر مبناي تلفیق روش شماره منحنی  - مدل سازي پیوسته و روزانه بارش

 تغییر یافته و رابطه بیالن جرمی آب
  1393- 1395 ثریا گلنارکار  کارشناسی ارشد

  راهنماي دوم
طراحی شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش زمین آمار 

 ي: دشت مشهد)(مطالعه مورد
  کارشناسی ارشد

سمیه مقصود سنگ 

 آتش
1395 -1393  

  مشاور
مدل سازي تاثیر تغییر اقلیم بر مولفه هاي هیدرولوژیکی حوضه آبریز کشف 

  رود با لحاظ سازه هاي هیدرولیکی
  دکتري

امیر حسین آقاخانی 

  افشار
1395 -1391  

  مشاور
اناب با استفاده از رو- تحلیل عدم قطعیت در برآورد پارامترهاي مدل بارش

  زنجیر مارکف - الگوریتم مونت کارلو
  1391- 1395  مهروز نورعلی  دکتري

          

  

 

   طرح پژوهشی

مورفولوژي در  -(تاثیر متقابل سیالب  .،پوررضا بیلندي، محسنآخوند علی، علی محمد.،  - 

 .وزستانکارفرما: سازمان آب و برق خلعه موردي رودخانه ي کارون بزرگ))، رودخانه ها (مطا

تحلیل عدم قطعیت در برآورد پارامترهاي مدل توزیعی ) 1391، م.، آخوندعلی.(پوررضا بیلندي - 

 ، کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان.مارکفزنجیره-کارلو الگوریتم مونت کاربردرواناب با  -بارش

سنجی بر هاي باراناهایستگیابی شبکه (ارزیابی و بهینه ")، 1394، م. و شفیعی، م. (پوررضا بیلندي - 

کارفرما: آب منطقه اي خراسان جنوبی "آمار، در سطح استان خراسان جنوبی)هاي زمین اساس روش

 .)خاتمه یافته(

) (توسعه یک روش کاربردي براي تهیه مدل مفهومی مطالعه 1392ایزدي، ع. ( وپوررضا بیلندي، م.  - 

 رضوي (در حال اجرا)موردي :دشت نیشابور)، کارفرما: ب منطقه اي خراسان 

تدوین الگوي ")، 1394، م. (پوررضا بیلنديخزیمه نژاد، ح.، حسن پور، م.، خاشعی سیوکی، ع. و  - 

مدیریتی مبتنی بر روش هاي تصمیم گیري نوین در خصوص اولویت بندي بازسازي قنات هاي خراسان 

 ).مه یافتهخات( 66494/11قرار داد ، خراسان جنوبی جهاد کشاورزي کارفرما:  "جنوبی



 12

 

  :عضویت در مجامع علمی و تحقیقاتی

  )AGUعضویت در انجمن ژئو فیزیک آمریکا ( -

- the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) 

  فعالیت هاي کاري

امور مهندسی رودخانه  - )1386 بهمن - 1389 (خرداد ،هیدرولوژي و منابع آب مطالعات کارشناس  - 

  )WWW.Dezab.Comهندسی مشاور دزآب (شرکت م

  کارگاه هاي آموزشیو یا تدریس در شرکت 

 شرکت در کارگاه ها: - الف

دانشکده مهندسی علوم آب  -)1387کارگاه آشنایی با منطق فازي و کاربردهاي آن در علوم آب ( - 

 دانشگاه شهید چمران اهواز

 دانشکده فنی دانشگاه تهران SEIتوسط موسسه - WEAPکارگاه برنامه ریزي منابع آب با کمک - 

 دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز - 1386بهار  -Laser doplerکارگاه آشنایی با  -

 ) دانشگاه تهران.1389کارگاه آشنایی تصمیم گیري چند معیاره ( - 

 ، زوریخ، سوییس.eawag، موسسه 2011کارگاه عدم قطعیت و آنالیز سیستم،  - 

 ه ها:کارگابرگزاري  - ب

، استان SWAT-CUPو  SWATبرگزاري کارگاه نرم افزار مدیریت آب و خاك در حوضه آبریز  - 

 . 1391خوزستان، دانشگاه چمران، اهواز

 .1393برگزاري کارگاه مهندسی رودخانه، استان خراسان جنوبی، آب منطقه اي، - 

 .1393، استان خراسان جنوبی، آب منطقه اي، HEC RASبرگزاري کارگاه آموزش  - 

  

  هاي علمی و تخصصی:توانایی

- Code Programming (Matlab- Fortran-VB-R) 

 


