
 مشخصات فردي

 
  علينام: 

 يشهيدنام خانوادگي: 

 بيرجنددانشگاه  –دانشکده کشاورزي -عضو هيأت علمي گروه علوم و مهندسي آب

 1347تولد: سال 

 )رسمي قطعي( دانشيارمرتبه علمي: 

 sh@yahoo.com47a و  ashahidi@birjand.ac.ir آدرس پست الکترونيک: 

 

 سوابق تحصيلي

 دكتري  

 1382-1387  شهيد چمران اهوازدانشگاه 

 گرايش: آبياري و زهکشي

عنوان پایان نامه دكتري: اثر برهم كنش كم آبياري و شوري بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام 

 شوري در منطقه بيرجند-گندم با تعيين تابع بهينه توليد آب

 

 كارشناسي ارشد 

 1371-1375  تربيت مدرسدانشگاه 

 گرايش: آبياري و زهکشي

 همراه با کسب صالحيت مدرسي

 ها در برآورد بار معلق رودخانه USBRعنوان پایان نامه كارشناسي ارشد: ارزیابي روش 

 

 كارشناسي 

 1366-1370  تهراندانشگاه 

 و آباداني ياريآبمهندسي 

 1370كسب رتبه اول گروه آبياري در سال 
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 مقاالت

 ISIمقاله  12تعداد  -

 ISCمقاله  15تعداد  -

 ت علمي و پژوهشي معتبر داخليمقاله چاپ شده در مجال 53تعداد  -

 مقاله چاپ شده در كنفرانس هاي معتبر داخلي  185تعداد  -

 مقاله چاپ شده در كنفرانس هاي معتبر خارجي  10تعداد  -
 

 

 هاي اجراييمسئوليتوابق س

 

 به مدت دو سال 17/10/75گاه بيرجند از معاون گروه آبياري، دانشکده کشاورزي، دانش -

 به مدت دو سال 2/12/78دانشکده کشاورزي، دانشگاه بيرجند از  نماينده پژوهشي گروه آبياري، -

 به مدت دو سال 10/7/79سرپرست واحد کامپيوتر دانشکده کشاورزي، دانشگاه بيرجند از  -

 1379داري براندازي آزمايشگاه تسطيح اراضي و نقشهمسئول تجهيز و راه -

 1381مسئول برگزاري نشست بخش جوان کميته ملي آبياري و زهکشي ايران در دانشگاه بيرجند  -

 سال 2به مدت 1381دانشکده کشاورزي، دانشگاه بيرجند  مدير گروه آبياري -

 1387تنش هاي محيطي در علوم کشاورزي، سال دبير علمي همايش ملي  -

 1388دبير کارکاه آموزشي آشنايي با سامانه هاي هوشمند سنجش آب، سال  -

 1389-1393دانشکده کشاورزي،  علوم و مهندسي آب،مدير گروه  -

 1393دبير علمي کنگره استحصال آب و آبخيزداري،  -

تا  1384از سال  عضو کميته تحقيقات و ناظر طرح هاي تحقيقاتي آب منطقه اي خراسان جنوبي -

 کنون

 تاکنون 1395عضو هيات مديره و نايب رئيس انجمن آبياري و زهکشي ايران از سال  -

  31/6/97تا  1394از سال  مدير پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند -

 )کسب رتبه هاي برتر( ساير امتيازات

 

 .1370کسب رتبه اول در دوره کارشناسي در دانشگاه تهران در سال  -

 .10/2/1375اه تربيت مدرس تهران، در تاريخ احراز صالحيت مدرسي از دانشگ -

 .1381پژوهشگر نمونه دانشگاه بيرجند در سال  -

 .1381مربي نمونه دانشگاه بيرجند در سال  -

پذيرفته شده با رتبه اول در آزمون اعزام به خارج کشور براي دوره کارشناسي ارشد آزمون اعزام  -

 1370-71سال 

 1380براي دوره دکتري در آزمون دکتري اعزام سال  پذيرفته شده در آزمون اعزام به خارج -

 .1386جهت فرصت مطالعاتي دانشجويان دکتري در سال  USQدانشگاه  -اعزا به کشور استراليا -



 .1391پژوهشگر نمونه دانشگاه بيرجند در سال  -

 .1393پژوهشگر نمونه دانشگاه بيرجند در سال  -

 .1396استاد نمونه دانشگاه بيرجند در سال  -

 .1397اد نمونه دانشگاه بيرجند در سال است -

 

 يسوابق پژوهش

 

ررسي امکانات افزايش راندمان کاربرد آبياري شياري با تعيين طول بهينه ب"مجري طرح پژوهشي:  -

 .، دانشگاه بيرجند1376، "شيار در مناطق خشک

هاي مزرعه بررسي خصوصيات مورفولوژيکي، فيزيکي و شيميايي خاک"همکار طرح پژوهشي:  -

 ، دانشگاه بيرجند.1377 ،"هاي آنن محدوديتاميرآباد و تعيي

، 1380 ،"اندازي آزمايشگاه تحقيقاتي مطالعات شوري آبتجهيز و راه"همکار طرح پژوهشي:  -

 دانشگاه بيرجند.

، دانشگاه 1379، "اثرات شخم و آبياري بر روي محصول پنبه بررسي"همکار طرح پژوهشي:  -

 بيرجند.

خاکي آبخيزداري در برابر پايپينگ و تراوش در سد  پروژه بررسي پايداري "مجري طرح پژوهشي:  -

 دانشگاه بيرجند 1390 "بشگزي شهرستان سربيشه

بررسي راهکارهاي اصالح الگوي مصرف آب کشاورزي با تعيين توابع توليد  "مجري طرح پژوهشي:  -

طرح پژوهشي مشترک بين دانشگاه بيرجند و شرکت  "عملکرد در دشت بيرجند -شوري -آب

 هامي آب منطقه اي خراسان جنوبيس

  "ارزيابي عملکرد جاذب هاي طبيعي در تصفيه پساب "مجري طرح پژوهشي:  -

  " آب يگروه مهندس يدرون يابيارز "مجري طرح پژوهشي:  -

  "زرشک شهير يعيبا استفاده از جاذب طب يآب طيحذف کروم از مح "مجري طرح پژوهشي:  -

 تيريمصرف آب شرب و ارائه مدل مد يثر بر الگوعوامل مؤ يبررس "مجري طرح پژوهشي:  -

  "(  رجندي: شهر بي)مطالعه مورد ابيمنابع کم ي( براSMDMتقاضا ) کياستراتژ

در بخش آب  يتحقق اهداف اقتصاد مقاومت يعمل کارهاي¬راه يبررس "مجري طرح پژوهشي:  -

  "(ي: استان خراسان جنوبي)مطالعه مورد

 در حال اجرا -تغيير اقليم بر منابع آب دشت بيرجند مجري طرح پژوهشي:  بررسي اثار -

پنبه رقم  يزراع اتيبا پساب بر عملکرد و خصوص ياريو آب تياثر زئول "همکار طرح پژوهشي:  -

  "نيورام

بررسي توانمندي سيستم هاي خبره در ريز مقياس نمايي خروجي مدل  "همکار طرح پژوهشي:  -

  "اقيانوس -هاي گردش عمومي جو

 رح آمايش سرزمين استان خراسان جنوبي همکار ط -

 

 هاي تحقيقاتي زمينه

 



 نابع آبارزيابي اثرات تغيير اقليم بر م -

هاي آبياري در هاي آبياري سطحي و آبياري تحت فشار و بررسي مشکالت سيستمارزيابي سيستم -

 ايران

 هابررسي خصوصيات مورفولوژيکي و فيزيکي و شيميايي خاک -

 ورزي و آبياري روي محصول پنبهبررسي اثرات خاک -

 هاي شورمطالعات در خصوص خاک -

 هاگيري هدايت هيدروليکي خاکهاي مختلف اندازههاي زهکشي و مقايسه روشبررسي سيستم -

 هاي آبياريبررسي امکان پرورش ماهي در کانال -

 ها و تعيين سيالب حداکثرخيزي دشتمطالعات هيدرولوژي و سيل -

 هاي سطحي و خودپااليي رودخانه و کدورت آببرسي کيفي آب -

 خروجي از پرورشگاه ماهي جهت مصارف کشاورزيهاي برسي کيفي آب -

 هاي آبياريها،جهت طراحي سيستمبررسي معادالت نفوذ خاک -

 هاي آبياري و زهکشيبررسي مشکالت اجرايي طرح -

 داريخوانمطالعات آب -

 بررسي عمر مفيد سدها از طريق برآورد رسوبات رودخانه -

 يابي سدها در استان خراسانمطالعات مکان -

 TAPEاي تحقيق در خصوص سيستم آبياري قطره -

 يسمتري در استان خوزستانمطالعات ال -

برداري مزارع آزمايشي آبياري تحت فشار در استان تحقيق در خصوص وضعيت اجرايي و بهره -

 خوزستان

 HISبررسي استانداردهاي آب در سامانه  -

 ي آبياريهاهاي کاربرد سيستمگيري راندمانبررسي و اندازه -

 هاي آبياري و زهکشيارزيابي پروژه -

، SWAP ،RETC ،SIRMOD ،Darin modمپيوتري آبياري و زهکشي از جمله هاي کاارزيابي مدل -

SALTMED... ، 

 هاي هم محصول در مناطق خشکتهيه توابع توليد گياهي و منحني -

 هاي آبياريبررسي نقش مشارکت مردمي در توسعه شبکه -

 
 

 هاي مطالعاتي و گزارش فنيتهيه طرح

 

، )کارفرما: جهاد سازندگي 1380مطالعات هيدرولوژي حوضه آسفيچ دشت اسدآباد بيرجند،  -

 بيرجند(

 ، )کارفرما: جهاد سازندگي1379خيزي حوضه سرک دشت بيرجند، مطالعات هيدرولوژي و سيل -

 جند(بير

 بيرجند( ، )کارفرما: جهاد سازندگي1380خوان بيرجند، مطالعات هيدرولوژي توسعه آب -



برداري طرح اليسيمتري در استان شرح خدمات مطالعه و نظارت بر اجراء و بهره"گزارش فني:  -

 ، )کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان(1382، آبان ماه "خوزستان

، "برداري مزرعه آزمايشي آبياري تحت فشار اميديهبهره برسي وضعيت اجرايي و"گزارش فني:  -

 ، )کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان(1382 بهمن ماه

، )کارفرما: 1382، دي ماه "مزارع آبياري تحت فشار تهيه پرسشنامه تحقيقاتي"گزارش فني:  -

 سازمان آب و برق خوزستان(

، )کارفرما: سازمان آب و برق 1383ماه  ، فروردين"IHSاستانداردهاي  CDبررسي "گزارش فني:  -

 خوزستان(

، 1383، پائيز "هاي آبياري تحت فشار در استان خوزستاناهداف توسعه سيستم"گزارش فني:  -

 )کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان(

، 1382، بهمن ماه "در استان خوزستان TAPEاي معرفي طرح الگويي آبياري قطره"گزارش فني:  -

 ازمان آب و برق خوزستان()کارفرما: س

 

 

 

 و مشاوره  پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتريراهنمايي 

 

 مورد 55 راهنمايي و مشاوره پايان نامه ارشد يادکتري حرفه اي/دکتري تخصصي -

 

 هاي تخصصيزمينه

 

 هاي آبياري سطحي و تحت فشارطراحي و ارزيابي سيستم -

 هاي زهکشي سطحي و زيرزمينيطراحي و ارزيابي سيستم -

 هاي آبي(هاي آبياري و زهکشي )کانال و سازههشبکطراحي  -

 سيل خيزي و منابع آب -

 بهره وري از آبهاي نا متعارف -

 

 ايوابق حرفهس

 

 1370-1373مهندسي زراعي )سازمان تخقيقات کشاورزي( مؤسسه تحقيقات  همکاري با -

 1371-1372همکاري با شرکت مهندسين مشاور آب و خاک تهران  -

 1372-1374مشاورتام )توسعه و احياي منابع آب(  شرکت مهندسين همکاري با -

هاي آبياري و زهکشي همکاري با سازمان آب و برق خوزستان در بخش مطالعات سد و شبکه -

1383-1382 

 1379-1380همکاري با جهاد سازندگي بيرجند در سه طرح مطالعاتي  -


