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 نژادبيوگرافي حسين خزيمه          
    

  11پايه  آزمايشيعضو هيات علمي رسميشغل: 

 گروه علوم و مهندسي آب دانشگاه بيرجند دانشيارو 
 

  تاريخ و محل تولد:
 .)استان خراسان جنوبي( ، بيرجند 11/1/1131

 

 :تحصيلات
 .1166شهرستان بيرجند،  رياضي فيزيك، یرشته ،القانيطآيت ا... دبيرستان ،  67/16 با معدل ديپلم نامهواهيگ -1

 .1131،دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 31/13با معدل آبياری  رشتهكارشناسي در  نامهگواهي -2

 .1131، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 32/16با معدل كارشناسي ارشد گرايش سازه های آبي نامهگواهي -1

   .1111، دانشگاه شهيد چمران اهواز ،63/13با معدل  مهندسي علوم آب ینشکدههای آبي دادكتری سازه نامهگواهي -4

  

 هاي علمي مورد علاقه:زمينه
 .و تحقيقات آزمايشگاهي علوم آب ، قناتهای آبيسازه ،مهندسي رودخانههيدروليك رسوب، هيدروليك، 

 

 اهنما:رارشد و استاد نامه كارشناسيعنوان پايان
 .، دكتر محمود شفاعي بجستان(33/11)با نمره  حركت رسوب در بازوی خروجي سيفون معکوس هآستانبررسي شرايط 

 

 اهنما:رنامه دكتري و استاد عنوان پايان
، دكتر (22)با نمره  گاه پلابعاد و موقعيت قرار گيری طوقه بر آبشستگي موضعي ايجاد شده در محل تکيه بررسي اثر

 .مهدی قمشي

 

  سوابق كاري:

 ابق آموزشي:( سو1

 كشاورزي(: مهندسي و فني وهاي )دانشکدهالف( تدريس دروس 

 واحد(، 2منابع و مسائل آب كشور )دكتری منابع آب،  -1

 واحد(، 2مسايل آب ايران )دكتری منابع آب،  -2

 واحد(،  2مهندسي رودخانه )كارشناسي ارشد منابع آب،  -1

 (،واحد 2به ارزش  13-14، از ابتدای سال واحد 1آبي،  هایهای فيزيکي و هيدروليکي )كارشناسي ارشد سازهمدل -4
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 (،های بيرجند و زابلدر دانشگاه واحد 1های آبي، های تنظيم آب )كارشناسي ارشد سازهطراحي سازه -3

 (های بيرجند و زابلدر دانشگاه واحد 2های آبي، های آبي تکميلي )كارشناسي ارشد سازهطراحي سازه -7

 واحد( 2های آبي، رشد سازهابزار دقيق )كارشناسي ا -6

 واحد(،  1كارشناسي ارشد، سمينار ) -3

 واحد(،  1)مکانيك سيالات  -1

 واحد(، 1فني فردوس، مهندسي عمران اجرايي،  )دانشکدهمکانيك سيالات و هيدروليك  -12

 واحد(،  1های آبي )طراحي سازه -11

 واحد(،  2هيدروليك انهار ) -12

 واحد(،  1هيدروليك ) -11

  (،واحد 2ي سد و شبکه، مهندس)فرسايش و رسوب  -14

 واحد(،  2) مهندسي آب افزارهای تخصصيآشنايي با نرم -13

 واحد(،  1)برداری تکميلي نقشه -17

 واحد(  2تکنولوژی آبياری، )اصول تسطيح اراضي  -16

 واحد(،  2مهندسي زراعت، )آشنايي با كامپيوتر  -13

 واحد(،  1مهندسي آب و مهندسي مرتع و آبخيزداری، )مقاومت مصالح  -11

 واحد(،  1مهندسي آب و مهندسي مرتع و آبخيزداری، )تيك استا -22

 واحد(،  1مهندسي مرتع و آبخيزداری، )استاتيك و مقاومت مصالح   -21

 واحد(، 2ی فني فردوس، مهندسي ساختمان، استاتيك )دانشکده  -22

 واحد(، 2فني فردوس، مهندسي ساختمان،  )دانشکده 2 مکانيك خاک  -21

  ،واحد( 1) شبکه سد ومهندسي سي مهندسي آب و دوره كارشنا یراهنمايي پروژه -24

 .33استاد راهنما و ناظر درس كارورزی دانشجويان تکنولوژی آبياری دانشگاه بيرجند ورودی  -23

 

 دانشگاه بيرجند هاي كارشناسي ارشدنامهپايان (1-ب

رسول مظلوم ، و زهکشيتعيين شرايط آستانه حركت ذرات رسوبي با دانه بندی غير يکنواخت در كانال های آبياری  -1

 .3/4/1111: تاريخ دفاع، راهنمای دوم، آبياری و زهکشي رشته، شهركي

بررسي اثر خودپالايي گونه های گياهي بومي بر آلودگي ناشي از فلزات سنگين در محدوده منطقه آزاد تجاری و  -2

 .11/7/1111: تاريخ دفاع، راهنمای اول، منابع آب رشته، علي نقدی، صنعتي رودخانه ارس

، رشته منابع آب، آتنا خليلي نفت چالي، اثر تراكم و ارتفاع پوشش گياهي بر جريان غليظ در شرايط آزمايشگاهي -1

 .21/7/1111راهنمای دوم، تاريخ دفاع: 

منابع  ، رشتهسيد مصطفي طباطبايي ،اثر شيب بستر و آرايش پوشش گياهي بر جريان غليظ در شرايط آزمايشگاهي -4

 .4/3/1111، تاريخ دفاع: راهنمای اول ،آب

رشته آبياری و زهکشي، راهنمای جواد حسيني، ، Shock-capturingمدلسازی جريان ضربه آبي با استفاده از روش  -3

 .23/7/1114تاريخ دفاع: دوم، 

 پور،مجتبي حسن گيری،های نوين تصميمهای مهم خراسان جنوبي با استفاده از روشبندی بازسازی قناتاولويت -7

 .21/7/1114تاريخ دفاع: منابع آب، راهنما، رشته 
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بررسي آزمايشگاهي تاثير تراكم و آرايش پوشش گياهي مستغرق بر ضريب زبری مانينگ در مجاری انتقال آب،  -6

 .13/1/1114تاريخ دفاع: احسان سالاری، رشته آبياری و زهکشي، راهنما، 

های آبي، راهنما، ، رشته سازهغليظ، زهرا قرباني بررسي اثر شکل و آرايش صفحات نفوذناپذير مستغرق بر جريان -3

 .26/7/1113تاريخ دفاع: 

تاريخ های آبي، راهنما، ، رشته سازهيارآبمحسن  ،اثر زاويه و موقعيت صفحات نفوذناپذير مستغرق بر جريان غليظ -1

 22/12/1113 :دفاع

گيری چند معياره )مطالعه موردی: حوضه عيين مکانهای مناسب احداث سد زيرزميني با استفاده از مدلهای تصميمت -12

 3/11/1113 (، سعيد توكلي، رشته منابع آب، مشاور، تاريخ دفاع:آبريز بيرجند

، امير خياط، بيني سطح آب زيرزميني به كمك شبکه عصبي فازی و آناليز موجك تحت تأثير تغيير اقليمپيش -11

 23/7/1117های آبي، مشاور دوم، تاريخ دفاع: رشته سازه

لويت بندی راهبردهای مديريت منابع آب با بهره گيری از مشاركت دست اندركاران )مطالعه موردی: شهرستان وا -12

 ، رشته منابع آب، رهنمای اول، در حال انجام.بادیآغلامحسين شجاع تقي(، نهبندان

های آبي، سازهفتانه صادقي، رشته  اثر نسبت استغراق ديوار محافظ بر كاهش آبشستگي پيرامون تکيه گاه پل، -11

 مشاور، در حال انجام.

ها با استفاده از مدل آزمايشگاهي، حديثه تركمن، گاه پلتعيين عمق بهينه كارگذاری ديوار موازی در مجاورت تکيه -14

 های آبي، راهنمای دوم، در حال انجام.رشته سازه

، های آبي، راهنمايد آهني، رشته سازه، حمبررسي آزمايشگاهي تأثير ابعاد موانع حوضچه رسوبگير بر كنترل بار بستر -13

 در حال انجام.

، زهره حبيبي نژاد، رشته بررسي آزمايشگاهي تأثير زاويه نصب و آرايش موانع حوضچه رسوبگير بر كنترل بار بستر -17

 ، در حال انجام.های آبي، راهنماسازه

، سعيده اده از مدل آزمايشگاهيآبشستگي پيرامون گروه پايه های پل تحت شرايط جريان غير ماندگار با استف -16

 ، در حال انجام.های آبي، مشاورمحمدی گيوشاد، رشته سازه

، شهلا تغيير مشخصات هيدروگراف سيل روی آبشستگي پيرامون تکيه گاه پل با استفاده از مدل آزمايشگاهياثر  -13

 در حال انجام.های آبي، مشاور، لعل، رشته سازه

، فرزانه گويا، رشته منابع آب، راهنمای (شاخص )مطالعه موردی: شهرستان بيرجند تغيير اقليم بر آبدهي قنواتاثر  -11

 اول، در حال انجام.

، فاطمه رضايي صدرآبادی، رشته سطحي آبياری هایتحليل عدم قطعيت پارامترهای معادله نفوذ در طراحي سيستم -22

 .آبياری و زهکشي، مشاور، در حال انجام

 

 ي ارشد خارج از دانشگاه بيرجندهاي كارشناسنامهپايان( 2-ب

احمد رضايي، رشته عمران ، BRI-STARSپيش بيني آبشستگي موضعي پيرامون تکيه گاه پل با استفاده از نرم افزار  -1

 .22/2/1111آب، دانشگاه سيستان و بلوچستان، مشاور، تاريخ دفاع: 

، علي حسيني، رشته عمران آب، دانشگاه اثر قطر ساقه در پوشش گياهي بر روی جريان غليظ در شرايط آزمايشگاهي -2

  .27/1/1111زابل، مشاور، تاريخ دفاع: 

های بررسي اثر ابعاد صفحات نفوذناپذير مستغرق بر جريان غليظ در شرايط آزمايشگاهي، عارفه خسروی، رشته سازه -1

 . 11/6/1113، تاريخ دفاع: ، راهنمای دومزابلدانشگاه آبي، 
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های آبي، دانشگاه صنعتي رشته سازه خاني،پل با استفاده از مدل عددی، مجتبي نبيمدلسازی آبشستگي تکيه گاه  -4

 .14/7/1113تاريخ دفاع: شاهرود، مشاور، 

 

 ( سوابق پژوهشي:2

 :   شده و در دست اقدامانجام و پژوهشي هاي تحقيقاتيطرح( الف

ی روباز با مقطع مستطيلي و بستر بررسي شرايط شروع حركت ذرات ترسيب شده در كانالها "مجری طرح پژوهشي -1

 3/12/1137، اختتام طرح : 24/1/1133شروع طرح: ، دانشگاه بيرجند، "غير فرسايشي

)مطالعه موردی: خراسان  كاران پيرامون مسائل مرتبط با آبياریارزيابي سطح آگاهي زعفران"مجری طرح پژوهشي  -2

 11/3/1114: اختتام طرح، 1/2/1114شروع طرح:  "جنوبي(

بندی بازسازی گيری نوين در خصوص الويتهای تصميمتدوين الگوی مديريتي مبتني بر روش "جری طرح پژوهشيم -1

: اختتام طرح، 12/3/1111شروع طرح: ، جمهوریآوری رئيسمعاونت علمي و فن، "های استان خراسان جنوبيقنات

1/1/1113.  

 

 ب( انتشارات )تاليف، ترجمه و تدوين(:

 ترجمه،، "سازی عددیهيدروليك و مدل". 1112نيا ناصر. ، نيكنژاد حسينخزيمهمحمود، پور سيد كاشفي -1

 .163-722-141-142-6ص. شابك:  234. انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز

، تاليف، انتشارات دانشگاه "های هيدروليکيكميتگيری اندازه هایابزار". 1111. نژاد حسينخزيمهقمشي مهدی،  -2

 .6-173-141-722-163ص. شابك:  414 .ن اهوازشهيد چمرا

 

 شده ( مقالات چاپج

 :ISC و ISI  الملليبين مجلات( 1-ج
1. KHOZEYMEHNEZHAD H., GHOMSHI M., SHAFAI-BEJESTAN M., "Investigation of 

Collar in different sizes and bed level as a Bridge Abutment Scour Countermeasure", 

ECOLOGY ENVIRONMENT & CONSERVATION, Vol. 18, No. 4, PP. 963-966, 2012. 
2. KHOZEYMEHNEZHAD H., GHOMESHI M., "Comparison of symmetrical and 

unsymmetrical rectangular collars on scour reduction of bridge abutment", MIDDLE EAST 

JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, Vol. 18, No. 8, PP. 1099-1104, 2013. 
3. NAGHDI A., KHOZEYMEHNEZHAD H., FAKHERI FARD A., ZOLFAGHARI E., "Aras 

river water improvement and application of phytoremediation for removal of industrial waste", 

Journal of middle east applied science and technology, Vol. 3, No. 23, PP. 751-754, 2014. 
4. NAGHDI A., KHOZEYMEHNEZHAD H., FAKHERI FARD A., ZOLFAGHARI E., 

"Benthos and their role on quality control of industrial and agricultural effluents", Journal of 

middle east applied science and technology, Vol. 4, No. 4, PP. 107-110, 2014. 
5. SHAFAI BEJESTAN M., KHADEMI K., KHOZEYMEHNEZHAD H., "Submerged vane-

attached to the abutment as scour countermeasure", Ain Shams Engineering Journal, Vol. 6, 

No. 3, PP. 775-783, 2015. 



 ژادنحسين خزيمه

 3 

6. KHALILI NAFTCHALI A., KHOZEYMEHNEZHAD H., AKBARPOUR A., 

VARJAVAND P., "Experimental study on the effects of artificial vegetation density on 

forehead of saline current flow", Ain Shams Engineering Journal, Vol. 7, No. 2, PP. 799-809, 

2016. 

7. NAJAFI-MOOD MH., KHOZEYMEHNEZHAD H., MAZLOOM-SHAHRAKI R., 

"Laboratory analysis of incipient motion velocity for non-uniform noncohesive sediments 

movement in rectangular flumes", Arabian Journal of Geosciences. Vol. 9, No. 25, PP. 1-6.  
DOI 10.1007/s12517-015-2120-0. 2016.  

8. Tabatabaei Seyyed Mostafa, KhozeymehNezhad Hossein, Akbarpoor Abolfazl, Varjavand 

Peyman, "Investigating effects of obstacles arrangement on the velocity of density currents in 

experimental conditions" International Academic Institute for science and Technology, Vol. 4, 

No. 1, PP. 53-64, 2017. 

9. Tabatabaei Seyyed Mostafa, KhozeymehNezhad Hossein, Akbarpoor Abolfazl, Varjavand 

Peyman, " Experimental study on different aspects Velocity of Density Current’s in dealing 

with permeable obstacles" Sindhological Studies. ISSN: 1032-6759T 2017(3):1-9. 

10. Sadeghi Fattane, Ramezani Yousef, KhozeymehNezhad Hossein, "Effect of submergence 

ratio of parallel wall on bridge abutment scour", Alexandria Engineering Journal. (accepted) 

 ( مجلات علمي پژوهشي2-ج

مقطع مربع حركت ذرات رسوبي در مجاری بسته با  یمعيار آستانه"، شفاعي بجستان محمود، نژاد حسينخزيمه -1

 .2، جلد سي و سوم شماره 1131پاييز پژوهشي علوم و مهندسي آبياری،  -علمي یمجله "شکل

بررسي شرايط آستانه حركت رسوبات غيرچسبنده در كانالهای روباز "، شفاعي بجستان محمود، نژاد حسينخزيمه -2

 .1131، 21-11صفحه ،2، شماره 1مهندسي آبياری و آب، سال  "دارای شيب ملايم و مقطع مستطيلي

بررسي شرايط غير رسوب گذار در سيفون معکوس كرخه با استفاده "، شفاعي بجستان محمود، نژاد حسينخزيمه -1

 .1112، 17-6، صفحه2، شماره 1فصلنامه تخصصي علوم و مهندسي آب، سال  "از مدل فيزيکي

های مستطيلي متقارن و د طوقهكری عملمقايسه"شفاعي بجستان محمود،  قمشي مهدی، ،نژاد حسينخزيمه -4

، جلد 1111، تابستان پژوهشي علوم و مهندسي آبياری -علمي یمجله "گاه پلنامتقارن دركاهش آبشستگي تکيه

 .2سي و هفتم شماره 

تأثير پوشش گياهي دشت سيلابي بر آبشستگي "، حسيننژاد خزيمهرمضاني يوسف، قمشي مهدی، موسوی حبيب،  -3

، 1111شهريور -، مرداد1، شماره 23، جلد خاک دانشگاه فردوسي مشهد و آب نشريه "ع مركبگاه پل در مقطتکيه

 .321-312ص. 

بررسي آزمايشگاهي الگوی جريان و آبشستگي " نژاد حسين،خزيمهخادمي خيراله، شفاعي بجستان محمود،  -7

، 16، شماره 3سال ، آبمهندسي آبياری و مجله  "پيرامون تکيه گاه پل با حضور صفحه مستغرق متصل به آن

 .1111، 77-37صفحه

 "غليظ در مخزن سد سفيدرود هایبررسي خصوصيات جريان" نژاد حسين،خزيمهرمضاني يوسف، قمشي مهدی،  -6

 .1114. 122-11. ص 1شماره  23خاک دانشگاه تبريز، جلد  و آب نشريه دانش

ط خود تنظيفي كانال پای پل و سيفونهای بررسي شراي"، شفاعي بجستان محمود، آورند رحيم، نژاد حسينزيمهخ -3

 . 1114. 1شماره  1جلد  مجله پژوهش آب ايران. "معکوس آن با استفاده از مدل فيزيکي

بررسي آزمايشگاهي الگوی جريان و آبشستگي پيرامون تکيه گاه پل با مقطع "، قمشي مهدی، نژاد حسينخزيمه -1

 .1114. 1شماره  22جلد  مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک. "مستطيلي
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حركت  بررسي آزمايشگاهي سرعت آستانه"شهركي رسول، ممود محمد حسين، مظلونجفي نژاد حسين،خزيمه -12

جله مهندسي آبياری و م "های مثبت و معکوسهای مستطيلي تحت شيبغيريکنواخت در فلوم رسوبات غيرچسبنده

 .4111، 13-41، صفحه11، شماره 3سال  آب.

بررسي آزمايشگاهي تأثير تراكم " اكبرپور ابوالفضل، ورجاوند پيمان،، نژاد حسينخزيمهآتنا،  چاليخليلي نفت -11

ارديبهشت -، فروردين1، جلد 1، شماره آبياری و زهکشي ايران نشريه "های جريان غليظپوشش گياهي بر مشخصه

  .31-13، صفحه 1114

سازی مقايسه و ارزيابي روش های بهينه " نژاد حسين،خزيمهصادقي طبس صادق، پوررضا بيلندی محسن،  -12

 پژوهشي علوم و مهندسي آبياری، -ی علميمجله "سراسری در تخمين پارامترهای مدل هيدرولوژيکي رواناب روزانه

 .1، جلد سي و هشتم شماره 1114پاييز 

ي سرعت بررسي آزمايشگاه"مظلوم شهركي رسول، نجفي مود محمد حسين، شهيدی علي،  نژاد حسين،خزيمه  -11

 جله پژوهشهای حفاظت آب و خاک.م "های آبياری و زهکشيغيريکنواخت دركانال حركت رسوبات غيرچسبنده آستانه

 .1114. 4شماره  22جلد 

تاثير نصب تيغه متصل به بررسي آزمايشگاهي " نژاد حسين،خزيمهخادمي خيراله، شفاعي بجستان محمود،  -14

-136ص  .7شماره  22جلد  جله پژوهشهای حفاظت آب و خاک.م "ی جريانالگوگاه پل بر آبشستگي موضعي و تکيه

221. 1114. 

كاران بررسي دانش بومي زعفران"پور مجتبي، فر همايون، بهداني محمد علي، حسنفرهنگ ،نژاد حسينخزيمه -13

آوری زعفران. نشريه علمي پژوهشي زراعت و فن "پيرامون مسائل مرتبط با آبياری )مطالعه موردی: خراسان جنوبي(

 . 1113. 41-32. صفحه 1شماره  4جلد 

مطالعه آزمايشگاهي سرعت پيشاني  " ورجاوند پيمان،، نژاد حسينخزيمهاكبرپور ابوالفضل، آتنا،  چاليخليلي نفت -17

، جلد 1113بهار پژوهشي علوم و مهندسي آبياری،  -ی علميمجله" جريان غليظ نمکي تحت تأثير پوشش گياهي

 .1ماره سي و نهم ش

مطالعه آزمايشگاهي تاثير شيب كف "نجفي مود محمد حسين، مظلوم شهركي رسول،  نژاد حسين،خزيمه -16

شماره  27جلد  .خاک دانشگاه تبريز و آب نشريه دانش "هی حركت رسوبات غيرچسبندمعکوس بر سرعت آستانه

 .1113. 37-46. ص 1/1

كارآيي طوقه با سطح زبر در كاهش آبشستگي موضعي بررسي آزمايشگاهي  "قمشي مهدی،  ،نژاد حسينخزيمه -13

. 221-211. ص 1/1شماره  27جلد  .خاک دانشگاه تبريز و آب نشريه دانش "گاه پل با مقطع مستطيليپيرامون تکيه

1113. 

ها با استفاده از روش بندی بازسازی قناتاولويت"خاشعي سيوكي عباس،  نژاد حسين،خزيمهپور مجتبي، حسن -11

، 21، شماره 7سال  جله مهندسي آبياری و آب.م "جنوبيمطالعه موردی: خراسان؛ (ANPای )بکهتحليل ش

 .1113، 113-112صفحه

شکل در كاهش آبشستگي های البررسي كارايي طوقه"قمشي مهدی، رمضاني يوسف،  نژاد حسين،خزيمه -22

، 26. سال سي عمران دانشگاه فردوسي مشهدنشريه مهند "گاه پل با استفاده از مدل آزمايشگاهيموضعي پيرامون تکيه

  .1113، 2شماره 
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های بررسي آزمايشگاهي تأثير شکل، آرايش و مساحت صفحه"، رمضاني يوسف، نژاد حسينخزيمهزهرا قرباني،  -21

علمي  -وزارت علوم  ،ISC جله پژوهشهای حفاظت آب و خاک.م "های جريان غليظنفوذناپذير مستغرق بر مشخصه

 1113، 21 سری ،7 رهشما پژوهشي،

تحليل عدم "، جعفرزاده احمد، نژاد حسينخزيمهشهيدی علي، تاجبخش سيدمحمد، خاشعي سيوكي عباس،  -22

 "قطعيت تغييرات متغيرهای اقليمي بارش و دما تحت تاثير تغيير اقليم )مطالعه موردی: استان خراسان جنوبي(

 .141-131 ، ص1117، زمستان 4، شماره 4مجله اكوهيدرولوژی، دوره 

بررسي آزمايشگاهي تاثير آرايش " ، اكبرپور ابوالفضل، ورجاوند پيمان،نژاد حسينخزيمهطباطبايي سيدمصطفي،  -21

، شماره 4مجله سدو نيروگاه برقابي. دوره  "های هيدروليکي جريان غليظموانع نفوذپذير و شيب بستر بر مشخصه

 .1-12، ص 1117، تابستان 11

كشاورزان در  فنيارزيابي دانش "بهداني محمد علي،  نژاد حسين،خزيمهفر همايون، پور مجتبي، فرهنگحسن -24

جلد پنجم، شماره اول، های زعفران. نشريه علمي پژوهش "جنوبي(خراساناستان طالعه: ورد مرابطه با زراعت زعفران )م

 . 13-12، شماره صفحه: 1117بهار و تابستان 

 آب نشريه "های منطقه جنوب غرب آسيابررسي روند تغييرات بارش "، ننژاد حسيخزيمهناظری تهرودی محمد،  -23

 .1117، سال 3، شماره 11. جلد خاک دانشگاه فردوسي مشهد و

گاه پل با مقطع الگوی جريان و آبشستگي پيرامون تکيه ي آزمايشگاهيبررس"، قمشي مهدی، نژاد حسينخزيمه -27

 )در نوبت چاپ(، رانمجله پژوهش آب اي "مستطيلي در شرايط نصب طوقه

بررسي آزمايشگاهي تاثير چيدمان "، اكبرپور ابوالفضل، ورجاوند پيمان، نژاد حسينخزيمهطباطبايي سيدمصطفي،   -26

 (در نوبت چاپ)مجله مهندسي و مديريت آبخيز.  "بر كنترل جريان چگال پوشش گياهي

ارزيابي سه روش ريزمقياس نمايي در "ر زهرا ، زراعتکانژاد حسينخزيمهزاده مصطفي، اميرآباديزاده مهدی، يعقوب -23

 (در نوبت چاپ. )آبياری و زهکشي ايران نشريه "بيني خشکسالي هواشناسي تحت تاثير تغيير اقليمپيش

 ( مجلات علمي ترويجي3-ج

ه آبياری كمربند سبز ابتدايي جاده بيرجند به قاين با استفاد"رضايي احمد،  خزيمه نژاد حسين،مومن زاده يوسف،  -1

 .1114، 33-72 ، صفحه6، شماره 1سامانه سطوح آبگير باران، سال ترويجي  -مجله علمي  "از آب باران

بندی اثرات تغيير اقليم روی الگوی بارش پهنه"، خاشعي سيوكي عباس نژاد حسين،خزيمهجعفرزاده احمد،   -2

، 1، شماره 1سال . وح آبگير بارانترويجي سامانه های سط -مجله علمي  ")مطالعه موردی: استان خراسان جنوبي(

 .1114، 1-12 صفحه

 "های فراكاوشي در مديريت منابع آبالگوريتم" ، اكبرپور ابوالفضل،نژاد حسينخزيمهطباطبايي سيدمصطفي،  -1

 .1113. 36-17، صفحه 2، شماره 1سال . ترويجي آب و توسعه پايدار –نشريه علمي 

های مناسب تغذيه مصنوعي برای افزايش آبدهي قنوات آبخوان ين عرصهتعي" ،نژاد حسينخزيمهپور، مجتبي حسن  -4

 .1117، مجله آبخوان و قنات، سال اول، جلد اول، پاييز و زمستان "دشت گناباد

 

 :مجامع علمي داخلي و خارجي شده در( مقالات ارائهه



 ژادنحسين خزيمه

 3 

فوي بوار بسوتر در بررسوي شورايط خوود تنظي"شفاعي بجستان محموود، ايزدجوو فرهواد، ، خزيمه نژاد حسين .11

سوازمان آب و بورق  ،نخستين همايش مديريت رسوب "های معکوس در حال ساخت در استان خوزستانسيفون

 .1131، خوزستان

 "در مجاری تحت فشوار مربعوي شوکلرسوب حركت  یآستانه"شفاعي بجستان محمود، ، خزيمه نژاد حسين .12

 .1134، پنجمين كنفرانس هيدروليك، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

-نشيني رسوب در بازوی خروجي سويفونبررسي شرايط حد ته"شفاعي بجستان محمود، ، خزيمه نژاد حسين .11

 .1133 دانشگاه شهيد چمران اهواز، "همايش مديريت شبکه های آبياری و زهکشي ،پلپای های معکوس كانال

ن در بازوی خروجي سويفون افت جريا یمحاسبه"، خزيمه نژاد حسيننيا ناصر، شفاعي بجستان محمود، نيك .14

هفتمين كنفرانس بين المللي مهندسي رودخانوه ، دانشوگاه شوهيد چموران  "معکوس در يك بسترترسيب شده

 .1133، اهواز

بررسوي شورايط شوروع حركوت ذرات "، اكبرپور ابوالفضل، بيگي محسن، حيودری نورالوه، خزيمه نژاد حسين .13

هفتموين كنفورانس بوين المللوي " و بسوتر غيور فرسايشوي ترسيب شده در كانالهای روباز با مقطوع مسوتطيلي

 .1133، مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران اهواز

 یآسوتانه طيشورا ینهيزمروابط موجود در  یسهيو مقا يبررس"شفاعي بجستان محمود، ، خزيمه نژاد حسين .17

 .1137، ششمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه شهركرد "حركت

های بوا ها و آبراههبررسي تاثير شيب بستر بر روی حركت رسوبات غير چسبنده در كانال"، د حسينخزيمه نژا .16

 .1137، شمين كنفرانس هيدروليك ايران ، دانشگاه شهركردش "ميملا بيش

بررسي و ارزيابي معادلوات نفووذ در "محمد، سروريان محمود، بصيرت جواد، نوفرستي علي، خزيمه نژاد حسين .13

، نهمين سمينار سراسری آبياری و كواهش تبخيور، دانشوگاه شوهيد بواهنر كرموان "ا بافت لوم شنيهای بخاک

1137. 

بهبود پارامترهوای هيودروليکي "، كاشفي پور سيد محمود، خزيمه نژاد حسينخادمي خيراله، سبزيوند شايان،  .11

دهوي سواحل طورح سوامان مطالعه موردی:"دهي های سامانهای شرياني پس از اعمال طرحجريان در رودخانه

 دانشگاه شهيد چمران اهواز، ،های آبياری و زهکشيسومين همايش مديريت شبکه، "رودخانه اعلاء در خوزستان

1131.  

ای در  اسوتان رويه مصالح رودخانوهرداشت بيب" شفاعي بجستان محمود،، خزيمه نژاد حسينخادمي خيراله،   .22

هوای آبيواری و سوومين هموايش موديريت شوبکه "های بزرگپل خوزستان يکي از عوامل اصلي آبشستگي پای

 .1131 زهکشي دانشگاه شهيد چمران اهواز،

هوای كشواورزی بوا هودف طرح جامع مديريت زهواب" تندرو محمدرضا، ، خادمي خيراله،خزيمه نژاد حسين  .21

، دانشوگاه فاضولابعلووم و تکنولووژی آب و  ملي اولين همايش "كارون یو بهبود كمي و كيفي رودخانهكنترل 

 .1131آزاد اسلامي واحد اهواز، 

 نيپنجمو "ينويرزميز یاز سودها یاجرا و بهره بردار ،يطراح يبانم" ،خزيمه نژاد حجت، خزيمه نژاد حسين  .22

  1112و مديريت منابع آب و خاک، كرمان،  یزداريآبخی رسراسكنفرانس 

منوابع آب  تيريو نقوش آن در مود یشواورزك یزهابها"محجوبي آرش،  ، خادمي خيراله،خزيمه نژاد حسين  .21

  1112و مديريت منابع آب و خاک، كرمان،  یزداريآبخی سراسركنفرانس  نيپنجم "استان خوزستان
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سنجي جهت تعيوين ميوزان استفاده از تکنيك كدورت" ،پور نسيمعسگری ،خزيمه نژاد حسينقمشي مهدی،   .24

 1111مع منابع آب، ساری، سومين كنفرانس سراسری مديريت جا "غلظت مواد معلق

های زبر و صواف در كواهش كرد طوقهی عملمقايسه" ،قمشي مهدی، خزيمه نژاد حجت، خزيمه نژاد حسين  .23

 1111سومين كنفرانس سراسری مديريت جامع منابع آب، ساری،  "های پلگاهآبشستگي اطراف تکيه

كرد صفحات مسوتغرق در كواهش ي عملبررس"، خزيمه نژاد حسين خادمي خيراله، شفاعي بجستان محمود،  .27

 1111سومين كنفرانس سراسری مديريت جامع منابع آب، ساری،  "هاپل گاهآبشستگي موضعي اطراف تکيه

در كواهش آبشسوتگي  كورد طوقوهبررسي عمل"قمشي مهدی، شفاعي بجستان محمود، ، خزيمه نژاد حسين  .26

 1111مديريت جامع منابع آب، ساری،  سومين كنفرانس سراسری "هاگاه پلموضعي اطراف تکيه

اسوتفاده از "، خادمي خيراله، رضانيا عليرضا، سبزيوند شايان، كاشوفي پوور سويد محموود، خزيمه نژاد حسين  .23

تکنولوژی بتن غلتکي در ساخت آبشکن های رودخانه ای )مطالعه مووردی: طورح سواماندهي رودخانوه اعلواء در 

  .1111رودخانه، نهمين سمينار بين المللي  "خوزستان(

های متقارن و نامتقوارن بررسي و مقايسه عمل كرد طوقه"، قمشي مهدی، خادمي خيراله، خزيمه نژاد حسين  .21

 .1111نهمين سمينار بين المللي رودخانه،  "دركاهش آبشستگي موضعي پيرامون تکيه گاه پل

هينه سازی پارامترهای طراحي ب"، خزيمه نژاد حسينخادمي خيراله، شفاعي بجستان محمود، قمشي مهدی،   .12

نهمين سمينار بوين المللوي رودخانوه،  "صفحه مستغرق متصل به تکيه گاه به منظور كاهش آبشستگي موضعي

1111. 

بررسوي الگووی جريوان و "، خادمي خيرالوه، شوفاعي بجسوتان محموود، قمشوي مهودی، خزيمه نژاد حسين  .11

دوازدهموين هموايش ملوي آبيواری و  "متصول بوه آنآبشستگي پيرامون تکيه گاه پل با حضور صفحه مستغرق 

 .1112كاهش تبخير، 

بررسي ميدان جريوان پيراموون "، قمشي مهدی، شفاعي بجستان محمود، خادمي خيراله، خزيمه نژاد حسين  .12

 .1112دوازدهمين همايش ملي آبياری و كاهش تبخير،  "تکيه گاه پل در شرايط نصب طوقه

بررسي و ارزيابي طرح تثبيت شونهای "ه، ارشم عزيز، نوفرستي علي محمد، ، خادمي خيرالخزيمه نژاد حسين  .11

 .1112دوازدهمين همايش ملي آبياری و كاهش تبخير،  "روان با استفاده از مالچ نفتي در استان خوزستان

ارزيابي اثرات زيست محيطوي سود و شوبکه "، اكبرپور ابوالفضل، جوادی علي، خزيمه نژاد حسيننقدی علي،   .14

 .1112دوازدهمين همايش ملي آبياری و كاهش تبخير،  "(ايثار)ری و زهکشي ابريق اهر آبيا

بررسي كيفوي آب رودخانوه كشوان چوای و "، جوادی علي، خزيمه نژاد حسيننقدی علي، هاشمي سيد رضا،   .13

 .1112دوازدهمين همايش ملي آبياری و كاهش تبخير،  "پيش بيني اثرات توسعه انساني بر آن

بررسي آزمايشگاهي ميدان سه "، رمضاني يوسف، شفاعي بجستان محمود، خادمي خيراله، اد حسينخزيمه نژ  .17

 .1112دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران،  "بعدی جريان پيرامون تکيه گاه پل با مقطع مستطيلي

آن در  تاثير زبری سطح طوقه بور كوارايي"، قمشي مهدی، رمضاني يوسف، خادمي خيراله، خزيمه نژاد حسين .16

 .1112دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران،  "كاهش آبشستگي تکيه گاه پل با مقطع مستطيلي

بررسي آزمايشگاهي الگوی توزيع سرعت در دشت سيلابي دارای پوشش "، خزيمه نژاد حسينرمضاني يوسف،  .13

 .1112دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران،  "گياهي

بررسي الگوی جريان و رسوب پيرامون صفحه مستغرق متصول بوه تکيوه " ، خادمي خيراله،خزيمه نژاد حسين .11

  .1112دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران،  "گاه پل
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بنتوز و نقش آن در پايش كيفوي پسواب "، فاخری فرد احمد، ذوالفقاری اسلام، خزيمه نژاد حسيننقدی علي،  .42

 .1112رژی و پدافند زيستي، اولين همايش سراسری محيط زيست، ان "های صنعتي و كشاورزی

بهسازی آب رودخانه ارس و كاربرد گياه "، فاخری فرد احمد، ذوالفقاری اسلام، خزيمه نژاد حسيننقدی علي،   .41

 .1112اولين همايش سراسری محيط زيست، انرژی و پدافند زيستي،  "پالايي جهت حذف پساب صنعتي

بررسوي طورح "، خزيمه نژاد حسينحمد حسين، مظلوم شهركي رسول، خاشعي سيوكي عباس، نجفي مود م  .42

اولين هموايش ملوي آبيواری و بهوره  "انتقال آب بين حوضه ای بهشت آباد و تاثيرآن برروی مناطق مبدا ومقصد

 .1112وری آب، 

تعيوين سورعت آسوتانه "، شهيدی علوي، خزيمه نژاد حسينمظلوم شهركي رسول، نجفي مود محمد حسين،  .41

اولوين  "مدل آزمايشوگاهي های آبياری زهکشي با استفاده از ات غيرچسبنده غيريکنواخت دركانالحركت رسوب

  .1112همايش ملي آبياری و بهره وری آب، 

های ناشناخته منابع آب در مناطق بررسي و شناسايي ظرفيت "، خزيمه نژاد حسينطباطبايي سيد مصطفي،   .44

پنجموين كنفورانس  ": قنات روستای مزرعوه نوو در اسوتان يوزد(كويری در جهت توسعه پايدار )مطالعه موردی

  .1112مديريت منابع آب ايران، 

بررسي عملکرد طوقه های ال شکل در كاهش آبشستگي "، قمشي مهدی، رمضاني يوسف، خزيمه نژاد حسين  .43

 .1112اولين همايش ملي سازه های آبي و آبياری،  "موضعي ايجاد شده در محل تکيه گاه پل

تاثير توراز نصوب طوقوه بور ميوزان آبشسوتگي موضوعي "، قمشي مهدی، رمضاني يوسف، مه نژاد حسينخزي  .47

 .1112اولين همايش ملي سازه های آبي و آبياری،  "پيرامون تکيه گاه پل

بررسوي و مقايسوه روابوط "، ورجاونود پيموان، خزيمه نژاد حسيينتنا، اكبرپور ابوالفضول، آخليلي نفت چالي   .46

 .1112اولين همايش ملي سازه های آبي و آبياری،  "شدت اختلاط بدنه جريان غليظ موجود در زمينه

در پويش بينوي عموق  BRI-STARSارزيوابي مودل"، خزيمه نژاد حسينرضائي احمد، عزيزيان غلامرضوا،   .43

اولين هموايش ملوي سوازه هوای آبوي و  "آبشستگي پيرامون پايه كناری پل با استفاده از داده های آزمايشگاهي

  .1112بياری، آ

بررسي اثر پوشوش گيواهي "، خزيمه نژاد حسينرمضاني يوسف، قمشي مهدی، موسوی جهرمي سيد حبيب،  .41

 .1112اولين همايش ملي سازه های آبي و آبياری،  "دشت سيلابي بر تنش برشي بستر پيرامون تکيه گاه پل

بررسي تونش برشوي بسوتر "، خزيمه نژاد حسينرمضاني يوسف، قمشي مهدی، موسوی جهرمي سيد حبيب،  .32

 .1112اولين همايش ملي سازه های آبي و آبياری،  "پيرامون تکيه گاه پل در مقطع مركب

بررسوي توپووگرافي "، خزيميه نيژاد حسيينرمضاني يوسف، قمشي مهدی، موسوی جهرموي سويد حبيوب،  .31

 .1112اولين همايش ملي سازه های آبي و آبياری،  "آبشستگي پيرامون تکيه گاه پل

بررسي اثرات تغيير اقليم بوا رويکورد "، سيد كابلي حسام، زارعي حيدر، خزيمه نژاد حسينبدالخاني محمد، ع  .32

هموايش ملوي مهندسوي عموران كواربردی  "مديريت منابع آب بور نيواز آبوي و عملکورد محصوولات كشواورزی

 .1112ودستاوردهای نوين، 

بررسي تاثير موانوع مختلوف "ضل، ورجاوند پيمان، ، اكبرپور ابوالفخزيمه نژاد حسينطباطبايي سيد مصطفي،   .31

سومين هموايش ملوي توسوعه  "اندازی رسوبات جريان غليظ جهت محافظت از مخازن سدهابر هيدروليك و تله

 .1111پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك، 
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و رفتار بررسي اهميت "اكبرپور ابوالفضل، ورجاوند پيمان،  خزيمه نژاد حسين،طباطبايي سيدمصطفي،   .34

 .1111همايش ملي آب، انسان، زمين،  "جريان چگال گل آلود جهت مديريت منابع و مخازن آب

بررسوي آزمايشوگاهي تواثير "، اكبرپور ابوالفضل، ورجاوند پيمان، خزيمه نژاد حسينطباطبايي سيد مصطفي،   .33

 .1111ن، زمين، اولين همايش ملي آب، انسا "شيب بستر و غلظت بر سرعت پيشاني جريان غليظ نمکي

بررسي روابط موجود در زمينه "، ورجاوند پيمان، خزيمه نژاد حسينتنا، اكبرپور ابوالفضل، آخليلي نفت چالي   .37

 .1111اولين همايش ملي آب، انسان، زمين،  "سرعت پيشاني جريان غليظ

يوان غلويظ در دو مقايسه ارتفاع هد جر"، خزيمه نژاد حسيندرخشان حسن، ، اكبرپور ابوالفضل، حسيني علي .36

 .1111اولين همايش ملي آب، انسان، زمين،  "قطر مختلف پوشش گياهي در شرايط آزمايشگاهي

مقايسوه سورعت جريوان غلويظ در دو "، خزيمه نژاد حسيناكبرپور ابوالفضل، درخشان حسن، ، حسيني علي  .33

 .1111ين، اولين همايش ملي آب، انسان، زم "قطر مختلف پوشش گياهي در شرايط آزمايشگاهي

اثر شيب و غلظت بر ارتفاع پيشاني "، خزيمه نژاد حسيناكبرپور ابوالفضل، درخشان حسن، ، حسيني علي  .31

 .1111اولين همايش ملي آب، انسان، زمين،  "جريان غليظ در شرايط آزمايشگاهي

اخص كيفيت بررسي تغييرات مکاني ش"، عرفان، فاخری فرد احمد، ذوالفقاری خزيمه نژاد حسيننقدی علي،   .72

محيط زيست،  كنگره ملي خاک و "آب رودخانه ارس )مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری و صنعتي ارس(

1111. 

زماني  -بررسي روند تغييرات مکاني"، عرفان، فاخری فرد احمد، ذوالفقاری خزيمه نژاد حسيننقدی علي،   .71

 كنگره ملي خاک و "و صنعتي ارس(شاخص كيفيت آب رودخانه ارس )مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری 

 .1111محيط زيست، 

توسعه شاخص كيفيت آب برای "، عرفان، فاخری فرد احمد، ذوالفقاری خزيمه نژاد حسيننقدی علي،   .72

 .1111محيط زيست،  كنگره ملي خاک و "رودخانه ارس )مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری و صنعتي ارس(

وری كشاورزی و كاهش آلودگي آوری نانو راهکاری جديد در بهرهفن"، برتقيان اقدم اك، خزيمه نژاد حسين  .71

 .1111محيط زيست،  كنگره ملي خاک و "محيط زيست

وری سازی و بهرهتاثير روشهای مختلف آبياری و كم آبياری بر بهينه"، تقيان اقدم اكبر، خزيمه نژاد حسين .74

 .1111محيط زيست،  كنگره ملي خاک و "مصرف آب

بررسي مطالعات و تحقيقات انجام شده پيرامون "صادقي طبس صادق،  خزيمه نژاد حسين،همايون،  ارغواني .73

دومين همايش  "اثرات منفي و پيامدهای زيست محيطي ناشي از برداشت بي رويه از سفره های آب زيرزميني

 .1111، (ملي بحران آب )تغيير اقليم، آب و محيط زيست

پهنه بندی كيفي آب زيرزميني آبخوان دشت قاين بر "جعفرزاده احمد،  خزيمه نژاد حسين،بازی جعفر،   .77

دومين همايش ملي بحران آب )تغيير  "(GISبا استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ) GQIاساس شاخص 

 .1111، (اقليم، آب و محيط زيست

آب زيرزميني  بررسي شاخص های كيفيت"صادقي طبس صادق،  نژاد حسين،خزيمهاكبری پروين، علي  .76

 .1111، (دومين همايش ملي بحران آب )تغيير اقليم، آب و محيط زيست "آبخوان قائن جهت مصرف كشاورزی

بررسي ميزان كيفيت آب زيرزميني آبخوان "صادقي طبس صادق،  نژاد حسين،خزيمهاكبری پروين، علي  .73

تغيير اقليم، آب و محيط دومين همايش ملي بحران آب ) "GQIقائن جهت مصرف شرب بر اساس شاخص 

 .1111، (زيست
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مقايسوه مزايوا و "، صادقي طبس صادق، نوفرستي علوي محمود، نژاد حسينخزيمهپورانتظاری مهريز سعيده،   .71

 .1111همايش ملي قنات و قنات داری،  "معايب چاه، چشمه و قنات

رهوای كيفوي آب آشواميدني بررسي پارامت"، نخعي عادله، زال حسيني علي، نژاد حسينخزيمهتوكلي سعيد،   .62

 .1111همايش ملي قنات و قنات داری،  "برخي از قناتهای شبکه آب شرب روستايي شهرستان نهبندان

بررسي عوامل افزايش آبدهي و اولويت بندی "، خاشعي سيوكي عباس، نژاد حسينخزيمه حسن پور مجتبي،   .61

همايش ملي قنوات و قنوات داری،  "جغرافيايي بازسازی قنوات بخش كاخك شهرستان گناباد در سامانه اطلاعات

1111. 

های مناسب برای افزايش آبدهي قنوات بوا تعيين عرصه"، شفيعي علي، نژاد حسينخزيمهحسن پور مجتبي،   .62

همايش ملي قنات و قنوات داری،  ")مطالعه موردی آبخوان دشت گناباد( GISدر محيط  AHPاستفاده از روش 

1111. 

بررسي پارامترهوای كيفوي آب قنوات روسوتای كوو  "، خطيب ليدا، نژاد حسينخزيمه حسين زاده منصوره،  .61

 .1111همايش ملي قنات و قنات داری،  "خراشاد در استان خراسان جنوبي

بررسوي تغييورات نيتورات در آب "، توابع مرضويه، حواجي آبوادی فاطموه، نژاد حسيينخزيمهزراعتکار زهرا،   .64

 .1111همايش ملي قنات و قنات داری،  "طالعه موردی: دشت بيرجند()م GIS زيرزميني با استفاده ا ز

بررسوي توزيوع مکواني كيفيوت آب "، تابع مرضويه، حواجي آبوادی فاطموه، نژاد حسينخزيمهزراعتکار زهرا،   .63

 .1111همايش ملي قنات و قنات داری،  "زيرزميني با استفاده از زمين آمار )مطالعه موردی: دشت فسا

مقايسه اقتصادی كول سيماني و "منصوری چمه سميرا، كرباسچي احسان، خزيمه نژاد حسين،  شريفان فهيمه،  .67

 .1111همايش ملي قنات و قنات داری،  "در قنوات GRPكول 

بررسي روند تغييرات سالانه پارامترهای كيفي آب زيرزميني "، نخعي محمود، خزيمه نژاد حسينعرب صفورا،   .66

 .1111و قنات داری، همايش ملي قنات  "آبخوان نکاء

بررسي مراحول اجورای "، ولي پور مطلق هاشم، نخعي محمود، نژاد حسينخزيمهعطايي نوغاب محمد جعفر،   .63

طرح احياء و مرمت قنات )بغل بری و كول گوذاری( )مطالعوه مووردی قنوات عطاآبواد، واقوع در بخوش مركوزی 

 .1111ت داری، همايش ملي قنات و قنا "شهرستان درميان، استان خراسان جنوبي

بررسي پارامترهای كيفي قنات و چواه هوای "، خطيب ليدا، زال حسيني علي، نژاد حسينخزيمهگويا فاطمه،   .61

 .1111همايش ملي قنات و قنات داری،  "منطقه گيو در استان خراسان جنوبي

ثير تا"، نژاد حسينخزيمهجعفری مهدی، محمدی محمدرضا، خاكباز حامد، پوررضا بيلندی محسن،   .32

همايش ملي  "(ها بر تغيير الگوی كشت )مطالعه موردی: قنوات خراسان جنوبيخشکسالي و كاهش دبي قنات

 .1111قنات و قنات داری، 

آبياری كمربند سبز ابتدايي جاده بيرجند به قائن با "، رضايي احمد، نژاد حسينخزيمهمومن زاده يوسف،  .31

 .1111های سطوح آبگير باران، لي سامانهالملسومين همايش بين "استفاده از آب باران

ارزيابي تغييرات " نژاد حسين،خزيمهشهيدی علي، خاشعي سيوكي عباس، تاجبخش فخرآبادی سيد محمد،   .32

سومين  "مطالعه موردی استان خراسان جنوبي-برای دوره آينده نزديك-پارامترهای اقليمي )بارندگي و دما

 .1111بگير باران، های سطوح آالمللي سامانههمايش بين
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پهنه بندی "، خاشعي سيوكي عباس، بازی جعفر، نوفرستي علي محمد، نژاد حسينخزيمهجعفرزاده احمد،   .31

المللي سومين همايش بين "اثرات تغيير اقليم روی الگوی بارش )مطالعه موردی: استان خراسان جنوبي(

 .1111های سطوح آبگير باران، سامانه

بررسي تاثيرتراكم درختچه های مستغرق برضريب "، رمضاني يوسف، نژاد حسينخزيمهسالاری احسان،   .34

 .1114نخستين كنگره ملي آبياری و زهکشي ايران،  "مقاومت جريان با استفاده از مدل آزمايشگاهي

بررسي روش های مختلف تثبيت ساحل خارجي "، نژاد حسينخزيمهتش سميه، گلناركار ثريا، آمقصودسنگ   .33

 "ی مئاندری و مقايسه آنها از ديدگاه های مختلف فني، اقتصادی، اجتماعي و زيست محيطيرودخانه ها

 .1114نخستين كنگره ملي آبياری و زهکشي ايران، 

كاربرد فرايند تحليل "، خاشعي سيوكي عباس، نژاد حسينخزيمهكاوسي گيوشاد محدثه، علي اكبری پروين،  .37

سيزدهمين همايش ملي آبياری و كاهش  "ازی ساحل رودخانهای در تعيين روش های مناسب مقاوم سشبکه

  .1114تبخير، 

ضربه آبي با  بررسي تأثير پارامترهای مختلف بر جريان " نژاد حسين،خزيمه، اكبرپور ابوالفضل، حسيني جواد  .36

 .1114چهاردهمين كنفرانس هيدروليك،  "استفاده از روش گيرنده موج ايستا

ضربه آبي با استفاده از روش گيرنده  جريان سازیمدل " نژاد حسين،خزيمه، الفضلاكبرپور ابو، حسيني جواد .33

 .1114چهاردهمين كنفرانس هيدروليك،  "Shock-Capturing موج ايستا

بررسي تحقيقات انجام شده در خصوص تاثير موانع و زبری "، رمضاني يوسف نژاد حسين،خزيمهقرباني زهرا،   .31

 .1114المللي مهندسي رودخانه، ، دهمين سمينار بين"های غليظبر شرايط جريان

غييرات سرعت پيشاني بررسي ت"ورجاوند پيمان،  نژاد حسين،خزيمهچالي آتنا، اكبرپور ابوالفضل، خليلي نفت .12

 .1114المللي مهندسي رودخانه، ، دهمين سمينار بين"جريان غليظ

توزيع قائم غلظت جريان بررسي "لفضل، ورجاوند پيمان، اكبرپور ابوا نژاد حسين،خزيمهچالي آتنا، خليلي نفت .11

 .1114المللي مهندسي رودخانه، ، دهمين سمينار بين"غليظ نمکي تحت تاثير تراكم و ارتفاع پوشش گياهي

92. Tabatabaei Seyyed Mostafa, KhozeymehNezhad Hossein, Akbarpoor Abolfazl, 

Varjavand Peyman, "Investigating the effects of obstacles arrangement on the 

development of hed density current" International conference on modern research in 

agricultural since and environment, Malaysia-Kuala Lumpur, 2015. 

، "ت قنات روستای سرگلونبررسي اثرات احداث بند و مرم"، قرباني زهرا، نژاد حسينخزيمهآبيار محسن،   .11

 .1114دومين كنگره علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم كشاورزی، منابع طبيعي و محيط زيست ايران، 

ارزيابي كيفي آب رودخانه كارون از جنبه مصرف كشاورزی "، رمضاني يوسف، نژاد حسينخزيمهقرباني زهرا،   .14

وم كشاورزی، منابع طبيعي و محيط زيست ايران، ، دومين كنگره علمي پژوهشي توسعه و ترويج عل"و شرب

1114. 

-های مستغرق بر مشخصهبررسي تاثير شکل هندسي تيغه" ،رمضاني يوسف نژاد حسين،خزيمهقرباني زهرا،   .13

المللي و چهارمين همايش ملي همايش بين، دومين "های جريان غليظ نمکي با استفاده از مدل آزمايشگاهي

 .1113، شهریيست زمعماری، عمران و محيط 

th4  "امنيت بر مدار ديپلماسي آب"دوست ايسن، ، يوسفنژاد حسينخزيمهاقدم مرضيه، قرباني  .17

International Conference on Engineering and Humanities, Odessa, Ukraine, 20-21 July, 

2016.   
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های انتقال آب به كوير مركزی رحبررسي ط"اقدم مرضيه، ، قربانينژاد حسينخزيمهدوست ايسن، يوسف  .16

International Conference on Engineering and Humanities,  th4 "ها(مزايا و معايب طرح )تاريچه،

Odessa, Ukraine, 20-21 July, 2016.   

ررسي سرعت جريان در ب"، نژاد حسينخزيمهزاده صمد، اژدری خليل، خاني مجتبي، امامقليميرازنبي  .13

دومين كنگره ملي آبياری و  "گاه پل در مدل عددی فلوئنت و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهيي تکيهآبشستگ

 .1113زهکشي ايران، 

مدسازی عددی آبشستگي "، نژاد حسينخزيمهزاده صمد، اژدری خليل، خاني مجتبي، امامقليميرزانبي  .11

دومين كنگره ملي آبياری و زهکشي ايران،  "مايشگاهيگاه پل با استفاده از فلوئنت و مقايسه آن با نتايج آزتکيه

1113. 

در شبيه سازی  SimHydبررسي عملکرد مدل های تانك و "، نژاد حسينخزيمهپورصالحي فاطمه،    .122

های كشاورزی، سومين همايش يافته های نوين در محيط زيست و اكوسيستم "رواناب حوضه آبريز قره سو

1113. 

اثر نسبت استغراق ديوار موازی بر كاهش حداكثر عمق "، نژاد حسينخزيمهوسف، صادقي فتانه، رمضاني ي  .121

چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش های كاربردی در علوم كشاورزی،  "آبشستگي پيرامون تکيه گاه پل

1113. 

ق در توپوگرافي آبشستگي پيرامون ديوار موازی مستغر"، نژاد حسينخزيمهصادقي فتانه، رمضاني يوسف،   .122

 .1113چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش های كاربردی در علوم كشاورزی،  "تکيه گاه پل

ررسي تاثير ارتفاع صفحات نفوذناپذير ب "، نژاد حسينخزيمهخسروی عارفه، طباطبايي سيد محمود،   .121

 مليرانس كنف پانزدهمين "مستغرق بر سرعت پيشاني جريان غليظ نمکي با استفاده از مدل آزمايشگاهي

 .1113، هيدروليك

بررسي تغييرات دما و بارش در  "زاده مهدیزاده مصطفي، اميرآبادیيعقوب، نژاد حسينخزيمهگويا فرزانه،  .124

المللي تغيير اقليم با اولين كنفرانس بين "های گزارش پنجم تحت تاثير تغيير اقليمهای آتي به كمك دادهدوره

 .1113ات زمين شعار تغيير اقليم، مديريت آب، نج

يابي سدهای زيرزميني با مکان" نژاد حسينخزيمه ،سيوكي عباسخاشعي ،رضاسيدهاشمي  ،توكلي سعيد .123

همايش منابع طبيعي و محيط  "وضه آبريز بيرجند( حاستفاده از روش تحليلي سلسله مراتبي )مطالعه موردی 

  .1117 زيست در استان خراسان جنوبي)چالشها و چشم اندازها(،

بررسي آزمايشگاهي تاثير زاويه نصب بلوكهای مکعبي "، رمضاني يوسف نژاد حسينخزيمهنژاد زهره، بيبيح .127

  1117ايران، شهركرد،  ، دومين كنفرانس ملي هيدرولوژی"در حوضچه ترسيب بر وضعيت نهشته شدن رسوبات

بيني سطح آب زيرزميني شپي"، نژاد حسينخزيمهخياط امير، اميرآباديزاده مهدی، پوررضا بيلندی محسن،  .126

ها، تبريز، المللي توسعه پايدار، راهکارها و چاش، سومين كنفرانس بين"دشت بيرجند به كمك آناليز موجك

1113 

108. KHOZEYMEHNEZHAD H., SADEGHITABAS S., POURREZA BILONDI M., 

"evaluation of different global optimization algorithms for calibration of a daily 

hydrological model", Proceedings of 10th WORLD CONGRESS on Water Resources 

and Environment, 2017. 
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بررسي آزمايشگاهي روند تغييرات فشار استاتيك بر "، خاكباز حامد، نژاد حسينخزيمهجعفری مهدی،  - .121

 .1117انس ملي هيدروليك، اردبيل، شانزدهمين كنفر "روی تاج و تندآب سرريز اوجي در شرايط مختلف

بررسي آزمايشگاهي تاثير استفاده از بلوک در "مود محمدحسين، ، نجفينژاد حسينخزيمهآهني حميد،  .112

 .1117شانزدهمين كنفرانس ملي هيدروليك، اردبيل،  "حوضچه رسوبگير بر حركت بار بستر

های مايشگاهي تاثير تعداد رديف بلوکبررسي آز"، رمضاني يوسف، نژاد حسينخزيمهنژاد زهره، حبيبي .111

شانزدهمين كنفرانس ملي هيدروليك، اردبيل،  "در حوضچه ترسيب بر وضعيت نهشته شدن رسوبات مکعبي

1117. 

 

 پژوهشي-داوري مجلات علمي (و

  پژوهشي پژوهش آب ايران، دانشگاه شهركرد.-داور مجله علمي -1

 اهواز. نشهيد چمراعلوم و مهندسي آبياری، دانشگاه  ISCداور مجله  -2

 آب و آبياری، دانشگاه تهران، پرديس ابوريحان. داور مجله مديريت  -1

 پژوهشي مهندسي منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت. -اور مجله علميد -4

 .گرگان، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعي حفاظت آب و خاکهای پژوهشپژوهشي -داور مجله علمي -3

 تخصصي علوم و مهندسي آب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات خوزستان. داور فصلنامه  -7

 پژوهشي مهندسي آبياری و آب ايران، انجمن مهندسي آبياری و آب ايران.-داور فصلنامه علمي -6

 پژوهشي مهندسي عمران، دانشگاه فردوسي مشهد. -داور مجله علمي -3

 .دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعي ساری پژوهشي مديريت حوزه آبخيز، -داور مجله علمي -1

 پژوهشي آبياری و زهکشي ايران. -داور مجله علمي  -12

موسسه تحقيقات فني و  های آبياری و زهکشيتحقيقات كاربردی مهندسي سازهپژوهشي  -داور مجله علمي  -11

 مهندسي كشاورزی

 .های سطوح آبگير بارانهای سطوح آبگير باران. انجمن علمي سيستمسامانهترويجي  -داور مجله علمي  -12

 

 ها پانل كنفرانس عضويت در كميته داوري و( ز

 .1111نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران اهواز، بهمن  -1

 .1112يور دوازدهمين سمينار آبياری و كاهش تبخير، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، شهر -2

 .1112، دانشگاه تهران، آبان دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران -1

 .1112های آبي و آبياری، دانشگاه علوم كشاورزی گرگان، اسفند اولين همايش ملي سازه -4

 .1112های منابع آب و كشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان )خوراسگان(، اولين همايش ملي چالش -3

 .1111حران آب، دانشگاه شهركرد، شهريور دومين همايش ملي ب -7

 .1111كنگره استحصال آب و آبخيزداری، دانشگاه بيرجند، بهمن  -6

 .1113ارديبهشت  يازدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداری ايران، دانشگاه ياسوج -3

 

http://www.aeri.ir/
http://www.aeri.ir/
http://www.aeri.ir/
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 شركت در كارگاه: (ح

 .، گروه مهندسي آبددانشگاه بيرجن ،11/2/33 ،آبسنجش های هوشمند سامانهآشنايي با  -1
2- Enviromental Management of Dust and Sand Storm and Combat Desertification 18-22 

Jue 2011, Ahwaz-I.R.Iran. 

سواعت،  17بوه مودت  3/2/1111الوي  4/2/1111ها در مخازن سدها، ی مديريت آنهای غليظ رسوبي و نحوهجريان -1

 .سازمان آب و برق خوزستان

 ، شانزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه محقق اردبيلي.17/7/1117نامه مديريت سيلاب كشور،ررسي نظامب -4

 

 :و ارائه كارگاه ( سخنرانيط

 . دانشکده كشاورزی. دانشگاه بيرجند. 1111، آذر هاگاه پلهای نوين كنترل فرسايش پيرامون تکيهبررسي روش - 1

 . دانشکده كشاورزی. دانشگاه بيرجند.1112از منظر تاريخ و فرهنگ، آذر قنات بلده شهرستان فردوس  -1

 . دانشکده كشاورزی. دانشگاه بيرجند.1111آذر گيری در تحقيقات آب، ابزار اندازه -2

ای خراسان جنوبي، كد دوره: ، آب منطقه"در مهندسي رودخانه  HEC-RASكاربرد مدل رياضي"مدرس كارگاه  -1

 .ساعت 13به مدت  1732

، جمعيت ناجيان 13بندی بازسازی آنها بر اساس معيارهای كارشناسي و علمي، بهمن لزوم توجه به قنوات و اولويت -4

 آب گناباد. شهرستان گناباد.

 

 ( سوابق اجرايي:3

  :الف( سوابق استخدامي

 تاكنون. 6/6/1113، آزمايشيرسمي -1

 .6/6/1113 تا 21/1/1112 پيماني، -2

 .21/1/1112تا  27/6/1111، قراردادی -1

 .27/6/1111تا  1/1/1131 دكتری، در دوره بورسيه -4

 .13/11/1136تا  1/7/1134 ،ضرورت و خريد خدمت طرح دوره -3

 

 ب( سوابق ارتقاي مرتبه علمي:

 تاكنون  11/1/1113دانشيار،  -1

 11/1/1113تا  21/1/1112استاديار،  -2

 

 ( سوابق اجرايي دانشگاهي:ج

ره دانشگاه بيرجند به شما رئيسبر اساس ابلاغ الي ستاد اقتصاد مقاومتي دانشگاه بيرجند دبير كميته اقتصاد آموزش ع -1

 كنون. تا 4/12/1113مورخ  1113/د/13323
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ره دانشگاه بيرجند به شما رئيسهای آزاد، نوبت دوم و دانشجويان خارجي دانشگاه بيرجند بر اساس ابلاغ مدير آموزش -2

 نون. كتا 13/3/1113مورخ  1113/د/14373

 3/11/1111مورخ  1111/د/21611مسئول آزمايشگاه هيدروليك بر اساس ابلاغ رئيس دانشکده كشاورزی به شماره  -1

 تاكنون.

مورخ  1111/د/2136مسئول دانشکده فني و مهندسي فردوس بر اساس ابلاغ رئيس دانشگاه بيرجند به شماره  -4

 .11/3/1113تا  22/2/1111

 (. 1111های آبي در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه بيرجند )تاسيس: مهر ه سازهاندازی رشتمسئول تاسيس و راه -3

بر اساس ابلاغ معاون پژوهشي و فناوری دانشگاه بيرجند به شماره داری دبير اولين همايش ملي قنات و قنات -7

 (.11، )دانشگاه بيرجند، بهمن 23/3/1112مورخ  1112/د/14121

مورخ  1112/د/1312ره دانشگاه بيرجند به شما بيرجند بر اساس ابلاغ رئيس نشگاهمسئول پژوهشکده قنات دا -6

 كنون. تا 1/6/1112

كشاورزی دانشگاه  دانشکده ئيسر براساس ابلاغيه 13/11/1136تا  17/2/1137معاون گروه مهندسي آب از تاريخ  -3

 .(17/2/1137مورخه   641/42بيرجند به شماره 

 

 ي:( سوابق اجرايي غير دانشگاهد

( بر اساس ابلاغيه معاون آموزشي و تحصيلات ، دانشکده ادبيات12/1/1117 مورخ) MSRTمدير حوزه آزمون زبان  -1

 3/1/1117مورخ  1117/د/16313به شماره بيرجند  تکميلي دانشگاه

لاغيه ( بر اساس اب، دانشکده ادبيات1/7/1117 مورخ)های اجرايي كشور مدير حوزه آزمون استخدامي متمركز دستگاه -2

 12/3/1117مورخ  1117/د/3327به شماره بيرجند  معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه

( بر ، آزمايشگاه تحقيقاتي دانشگاه11/3/1117 صبح جمعه مورخ) 17مدير حوزه آزمون كارداني به كارشناسي سال  -1

 12/3/1117مورخ  1117/د/3767به شماره بيرجند  اساس ابلاغيه معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه

 .سازمان نظام مهندسي كشاورزی و منابع طبيعي استان خراسان جنوبيچهارمين دوره شورای عضو  -4

شورای نظام مهندسي كشاورزی و منابع طبيعي استان خراسان جنوبي در مجمع نمايندگان  چهارمين دورهنماينده  -3

 ها.شورای استان

ی نظام مهندسي كشاورزی و منابع طبيعي استان خراسان جنوبي در بندعضو كميته تشخيص صلاحيت و رتبه -7

 شورای چهارم. 

عضو كارگروه آب خانه نخبگان بسيج خراسان جنوبي بر اساس ابلاغ سازمان بسيج علمي، پژوهشي و فناورزی استان  -6

 .7/12/1114/زم مورخ 113/62/341خراسان جنوبي به شماره 

بر  11/11/1112جهاد كشاورزی شهرستان فردوس، ، "در سلطه بحران آبقنات "دبير و مدرس كارگاه آموزشي  -3

 27/11/1112مورخ  1112/د/22223دانشگاه بيرجند به شماره  معاون پژوهش و فناوریاساس ابلاغ 

 .1112مهر  تا 1131كارشناس استانداری استان خوزستان، معاونت امور عمراني، از فروردين  -1

هيدرولوژی پل و  مسير، مطالعه ری استان خوزستان، معاونت راهسازی، طرح و مطالعهكل راه و تراب كارشناس اداره -12

 .1131تا  فروردين  1133جاده، مهر 

 .1134تا  1132 ،طرح علاج بخشي سد دز ، معاونت توسعه سد و نيروگاه،سازمان آب و برق خوزستانكارشناس  -11
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 ها، افتخارات و نشانها:( تقديرنامه4

 (.)دريافت لوح سپاس از رئيس دانشگاه بيرجند 1113انشگاه بيرجند در سال پژوهشگر برتر د -1

بابت اقدامات فرهنگي انجام شده در دانشکده فني  دانشگاه بيرجندمعاون فرهنگي و اجتماعي ز دريافت لوح سپاس ا -2

 . 1114فردوس در سال 

ردوس بابت اقدامات فرهنگي انجام شده از ستاد احيای امر به معروف و نهي از منکر شهرستان ف سپاسدريافت لوح  -1

  .1114در دانشکده فني فردوس در سال 

فعاليت در امور مربوط به بابت استاندار و فرمانده سپاه حصرت ولي عصر )عج( خوزستان از  سپاسدريافت لوح  -4

 .1112شهدا به عنوان كارشناس استانداری خوزستان در سال  هایيادمان

 .1112عمراني استانداری خوزستان در سال  معاوناز  سپاسدريافت لوح  -3

)دريافت لوح سپاس از معاون سياسي و امنيتي استانداری  1112جوان برگزيده علمي مسجد باقرالعلوم در سال  -7

 .خراسان جنوبي(

 در آزمون ورودی و دوره تحصيل دكتری. 2كسب رتبه  -6

 تحصيل كارشناسي ارشد.  كارشناسي ارشد و رتبه دوم در دوره آزمون ورودیدر  13كسب رتبه  -3

 در دوره تحصيل كارشناسي. 1كسب رتبه  -1

 دانشگاهي.، دبيرستان و پيشآموز ممتاز در دوران تحصيل ابتدايي، متوسطهدانش -12

در  و رتبه چهارم در سال پنجم ابتدايي راهنماييدوم  های اول ودر سالرتبه سوم و  راهنماييدر سال سوم رتبه اول  -11

  .در سطح شهرستان بيرجند )دريافت لوح سپاس از رئيس اداره آموزش و پرورش بيرجند( مسابقات قرائت قرآن


