
 نام خداه ب

 
 

 يمشخصات فرد

 

 نام پدر: محمود نام خانوادگی: مالمحمدی زاده نوقی نام: معین

 29/06/1364تاریخ تولد:  3052104330کد ملی:  2748شماره شناسنامه: 

 مذهب: شیعه دین: اسالم محل تولد: رفسنجان

 09133922491شماره تلفن:   Moeinmollamohamadi@gmail.com ایمیل:

 

 

 مشخصات محل کار

 مدیر عامل شرکت کاوشگران آب و پایشگران هوا باران رفسنجان.-

 .آب واحد کاوشگران -مرکز رشد واحدهای فناور -)عج(دانشگاه ولی عصر -رفسنجان -آدرس: کرمان-

 09139676410شماره همراه:       034-34263536شماره تلفن:

 

 

 

 

 

mailto:Moeinmollamohamadi@gmail.com


 يليتحص سوابق

 .(در حال ویرایش رسالهمنابع آب ) مدیریت دکترایدانشجو -

 .2018دانشگاه میکی موتو ژاپن دارای مدرک دکتری افتخاری در حوزه کشاورزی هوشمند از -

 .1388 منابع آب یارشد مهندس یکارشناس-

 .1386فاضالب و عمران آب یکارشناس مهندس-

 .2016دانشگاه کارین گرجستاناز  گواهینامه لیسانس آبشناسی-

 

 پایان نامه ها

 

 پايان نامه دکتری

 بررسی راه های برون رفت از بحران آب، استاد راهنما: پروفسور حسین صدقی-

 پايان نامه کارشناسي ارشد

وارزیابی کاربرد  مقاومت ویژه الکتریکیاستفاده از روش سونداژ  مطالعه الیه های زیر سطحی دشت نوق با

 یمدیریت منابع آب زیرزمین به منظور اکتشاف و روش توموگرافی دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی

 نشکده معدن و متالوژی دانشگاه یزداستاد راهنما: دکتر احمد قربانی استادیار و رئیس دا

 عنوان پايان نامه کارشناسي

 ای استان خوزستاناستاد راهنما: مهندس طافیزاده مسئول آب منطقه، در منابع آب پروژه کنترل تیریمد-

 

 

 

 



 

  برگزیده طرح ها و عناوین

 .مدیریت ایران پژوهش مرکزاز طرف  1396 در سال مدیر شایسته ملیانتخاب به عنوان -

، صنعت دانشگاه،زیده طرح برتر با عنوان کشاورزی هوشمند و بازدید آبیاری مجازی در همایش برگ-

 .1395کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان،آذر

 .1395اردیبهشت  (ج)عدانشگاه ولی عصر، رفسنجان جوان برتر از سوی فرمانداری ویژهبعنوان  برگزیده-

 . 1386سال ،دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد شوشتر-

 .1395در سال کار آفرین برتر رفسنجان -

دانشگاه با ایده ربات هوشمند بازدید لوله های آبرسان،  پ ویکند پستهدر اولین استارت آ کسب مقام دومی-

 .9613 اسفند 18رفسنجان )عج(ولی عصر

 

  سوابق اجرایي

  .(2913عامل شرکت کاوشگران آب رفسنجان) شماره ثبتدیر م-

 .کشوری( 1389ت مدیره ترمینال فراوری پسته محسن)ترمینال نمونه سال س هیایری-

 .(1392) جوادیه -نوق –دریاچه شور منطقه رفسنجان مطالعات هیدروژئولوژیو مدیر پروژه تامین آب -

سایت ورزشی عام المنفعه خجسته اگاه ها و قنوات مدفون شده ناسایی حفرهمشاور و مسئول پروژه ش-

 .(1391رفسنجان )

نیک برای اولین بار در استان کرمان وهیدروپمدیر عامل و مجری گلخانه ثامن الجج با کاشت در محیط -

(1391). 

با روش های ژئوالکتریک توموگرافی دو بعدی شهرستان  پل دختر(–مدیر پروژه شناسایی گسل ) سنندج -

 .خاتم)هرات( منطقه چاهک

در لین بار برای او مسئول تحقیق و برداشت توموگرافی دو بعدی ژئوالکتریک ویژه آبشناسی در اعماق زیاد-

 (1388متر شد ) 153موفق به نفوذ به عمق  ایران که این مطالعات

  .1394ولی عصر کشاورزی دانشگاه فاتآ طغیان بینی پیش نویسی الگوریتممدیر تیم -



 .1395 کشاورزی پسته بهارانشرکت  شناسی فتآ حقیقاتتمدیر -

 .1388 گروه کاوشگران کشاورزی هواشناسی تحقیقاتمدیر تیم -

 .1395رفسنجان کمیسیون اقتصادی مجمع مشاوران جوان فرمانداریرییس -

 حامیان منابع آب باران. –ریس هیات موسس سازمان مردم نهاد-

 .1395اردیبهشت  ،عضو مجمع مشاوران جوان فرمانداری ویژه رفسنجان-

حلقه چاه  1500زمینی بیش از تریک در پروژه های اکتشاف آب زیرهای ژئوالکمدیر پروژه و مفسر سونداژ-

 تا کنون... 1387از سال فارس  -یزد -خراسان جنوبی -قم -همدان –های کرمان عمیق در استان

 رفسنجان. کشاورزی ویژه باغات پسته جهاد  بیاریآ الگوریتم های تنظیم تحقیقاتمسئول -

 

 سوابق تدریس

 .ArcGIS92-91 تدریس درس موسسه آموزش عالی میثاق -

 .92-91موسسه آموزش عالی میثاق  هیدرولوژی مقدماتیتدریس درس -

 

 سوابق پژوهشي

 مناسب خاکی ها هیال کردن دایدرپ کیژئوالکتری دوبعدی توموگراف نقشپذیرش مقاله با عنوان -1

دومین کنفرانس بین ، رفسنجان نوق دشت: یمورد مطالعه ،یسفالی اریآبی کانالها زاتیتجه ساخت درخصوص

 .1392، کرمان–المللی آب خاک گیاه 

ارئه مدل تجربی هدایت هیدرولیکی غیر اشباع تحت تاثیر خواص فیزیکی خاک با پذیرش مقاله با عنوان  -2

بهمن  20یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر آزمایش مزرعه ای مطالعه موردی باغین کرمان

1390. 

مطالعه )مزرعهو مدیریت  تکنولوژی های نوین در تشخیص نیاز آبیاستفاده از اثر  با عنوانپذیرش مقاله -3

 .1397، شهریور )عج((، دومین همایش ملی پسته، دانشگاه ولی عصررفسنجاننوق  دشت :موردی

، های آبیاری نوین درکشاورزی پایدار مناطق خشک و نیمه خشکپذیرش مقاله با عنوان بررسی روش -4

 .1397دومین همایش ملی پسته، دانشگاه ولی عصر)عج(، شهریور 



های جمع آوری آب باران برکشاورزی در مناطق خشک پذیرش مقاله با عنوان تاثیر مدیریت روش -5

 .1397خشک دومین همایش ملی پسته، دانشگاه ولی عصر)عج(، شهریور ونیمه

 با کیزیژئوفی سنج مقاومتی نیرزمیزی آبها اکتشافی میقدی روشها سهیمقاپذیرش مقاله با عنوان  -6

 .باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد کرمان، نگیسوند کیالکتروکنت دیجدی ها روش

ی نیرزمیزی آبها دراکتشافی دوبعدی کیالکتر ژهیو مقاومتی توموگراف کاربردپذیرش مقاله با عنوان  -7

، های معدنکاری ایران اولین کنفرانس ملی فناوری، رفسنجان نوق دشتی مورد مطالعه :ادیز اعماقی برا

1391.  

ارزیابی روش های مدرن در اکتشافات آبهای زیر زمینی توسط توموگرافی دوبعدی الکتریکی و  -8

الکتروکنتیک سوندینگ، مطالعه موردی دشت نوق رفسنجان، دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش 

 .1392شهریورماه -6-5تبخیر،  

9-Mola Mohammadi Zadeh, Moein; Ali Saremi & Masoud Fotovat, 2015, Simulating the 

Thickness of Saltwater and Freshwater Layers through Electrical Resistivity Data with GMS 

Model and Its Comparison with Observation Wells (Case Study: Rafsanjan Plain),  

موسسه  ،کشور گرجستان -باتومی    مهندسی، علوم و تکنولوژی سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در

 .سرآمد همایش کارین

 چاپ در روزنامه محلی، رفسنجان نوق منطقه غرب در ایدر چاه ازی مستند -10

ب نشریه آ )مطالعه موردی دشت نوق رفسنجان(  GPS بررسی سطح ایستایی آب زیرزمینی با استفاده از-11

 خاک )در حال بررسی..(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اختراعات 

  .کشاورزی در ایران آب و هواشناسی هوشمند ایستگاهاولین  بنیانگذار-

  .ازنده دستگاه هوشمند باراندطراح برد و پر-

 .مخترع طرح نوبت دهی  آبیاری غرقابی-

 .های کشاورزیلولهمخترع ربات هوشمند ویدیومتری -

 

 

 گواهينامه ها

 .1396گواهی حضور در گنگره مدیر شایسته ملی -

 .1396گواهی مرکز نوآوری کرمان -

 .1396گواهی اولین استارت آپ ویکند پسته رفسنجان -

 .Water Gemsنرم افزار گواهی طراحی و آنالیز شبکه های آبرسانی با-

 . GISبا نرم افزار Arcmap کاربرد اطالعات جغرافیایگواهی -

 .2016فوریه ، ای در بخش کشاورزیآنالیز داده های ماهوارهگواهی -

 .1396 ،وران ای تیآنو ،گواهی بازاریابی عصبی-

 .1396 ،وای رشدآ، موسسه گواهی کارگاه فن بیان

 GMS&PMWN .زمینیگواهینامه مدل سازی آب زیر -

 . 1396اسفند  دانشگاه ولی عصر)ع( رفسنجانپ ویکند پسته اولین استارت آ حضور در گواهی-

 .1397گواهی حضور در رویداد استارتاپی لیدکوتک با محوریت اشتغال زایی در مناطق روستایی، مرداد -

 

 

 



 تاليف و ترجمه ها

 

بینیی آلیودگی / مولیف    مدیریت حفاظت از منابع آب و خاک با تشخیص و پییش  تالیف کتاب با عنوان-

-448-358-2ی، شیابک: فیدیج سربندی، محمدرضیا شیریفی  نوقی، مجید رمضانیزادهمعین مالمحمدی

 1396.تهران،راز نهان،  انتشارات، 600-987

-کنترل آنها/ نویسندگان معین مالمحمدیهای آفات درختان میوه و روش باآشنایی  تالیف کتاب با عنوان -

راز  انتشارات ،987-00-6-448-360-5شابک: فدیجی.سربندی، محمدرضا شریفینوقی، مجید رمضانی زاده

 1396. تهران، نهان،

 IPI2win v3   نرم افزارترجمه و آموزش -

 

 ترجمه مقاالت 

1-Fully conservative coupling of HEC-RAS whit MODFLOW to simulate 

 stream-aquifer interactions in a drainage basin 

b.rodriguuez,A.cello,carlosA.vionnet  (20 septamber 2007) 

2-Geoelectric Sounding for the Determination of Aquifer Transmissivity in 

Parts of Bayelsa State, South South Nigeriat, Journal of Water Resource and 

Protection, ID:19895,8 pagesDOI:10.4236/jwarp.2012.46039 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=19895


 علمي يفعاليت ها

 

 .رانیا نخبگان یمل ادیبن عضو-

 .ماندگارعضویت در بنیان توسعه و پژوهش چهره های -

  .نجوا مهندسان باشگاه عضو-

  .انجمن علوم و مهندسی منابع آبعضو-

 .عضو نظام مهندسی کشاورزی رفسنجان-

 .عضو انجمن ژئوفیزیک ایران-

 .بضو گروه تحقیق و توسعه کاوشگران آع-

 .کارافرینان رفسنجان عضو انجمن-

 .موزی حضرت ابولفضل بهرمانای دانش آژوهشسردبیرعلمی پ-

 .دبیر علمی کنفرانس مدیریت منابع آب در مناطق بحرانی-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در زمينه منابع آب اتيمطالعات و سوابق پژوهشي و عملي

 شرب بآ انجام شده برای تامين تحقيقات  

 .1393 بهرمان- 

 .1393 صفاییه-

 .1394علی اباد سیرجان-

 .1394روامهرانروستایی -

 .1394روستای جوادیه -

 .1395ده باال یزد غفاری -

 .1395 اودرج دهیاری-

 تحقيقات تامين منابع آب 

 اداره اتباع بیگانه استان کرمان.- 

 اداره اوقاف شهرستان رفسنجان. -

 اداره زندان استان کرمان.-

 اداره استان قدس رضوی.-

 مجموعه فرودگاه شهرستان رفسنجان.

 مجمع گاوشیری بافت )جهادکشاورزی بافت(.-

 کشاورزی آبتامين  تحقيقات 

 .رفسنجان حالل احمر کشاورزی مزرعه- 

 .1393کرمان  نوریه بیمارستان آب تحقیقات-

 .کرمانفنی  هنرستان-

 .روامهران صادرات بانک-

 .مس کیان معدن آب-



 .پارس معدنآب -

 .(حرا بآ)باد انتقال بهشت آ تونل آب-

 .رفسنجان شهرستان شهرداری آب-

 .یزدانشهر زرند شهرداری آب-

 .میدوک معدن زمینیمطالعات زهکشی آب زیر-

 شهرستان رفسنجان. (ج)عدانشگاه ولی عصر-

 مطالعات زمين شناسي 

 .رفسنجان سازمان مردم نهاد حفاظت از محیط زیست، بادمنطقه حفاظت شده منصور آ -

 .باغینآموزشی  پادگان زمینیمطالعات کیفیت آب زیر-

 .نیشابورموسسه فالح پناه مطالعات زمین شناختی -

 .)چاه موتور زرند( مرکز تحقیقاتی پسته ایرانمطالعات زمین شناسی -

 نصر فتح شرکت کشاورزی-

 نیریز مسعود شرکت-

 اکتشاف معادن 

  شریفیان(-نوق-مطالعات اکتشافی باریت به کمک ماهواره )رفسنجان-

 دکترنوری نوق هن آ معدناکتشاف -

 دره جو مس معدن اکتشاف-

 علی نژاد هنآمعدن  اکتشاف-

 مالی زرند هنآ معدن اکتشاف-

 

 

 



 تحقيقات قنات و  چشمه 

 کوهپایهعلی  چشمه -

 عبدالعلی )روان مهران( چشمه -

 )مهندس شمسی( اباد کاظم قنات-

 )دکتر عباس نژاد( کبوترخان قنات-

 (رفسنجان پسته شرکت)قنات اکبر آباد   -

 رفسنجان  پسته تحقیقاتموسسه -

 سراوان شکرزهی-

 نیریز ملک موسسه-

 سیرجان ضیالدینی لوله شرکت-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت در نمایشگاه

 .1394نمایشگاه محصوالت کشاورزی دانشگاه آزاد رفسنجان 

 .1395نمایشگاه روز ملی پسته، شرکت تعاونی پسته رفسنجان 

 .1396نمایشگاه محصوالت کشاورزی دانشگاه ولی عصر رفسنجان 

 .1396نمایشگاه روز ملی مهندس، دانشگاه ولی عصر رفسنجان 

 

 کارگاه آموزشي

 1395-1396بهرمان  -کارگاه آموزش عرضه و تقاضا آب، جهاد کشاورزی بخش نوق

،  )عج(کارگاه آشنایی با اولین ایستگاه آب و هواشناسی کشاورزی ایران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر

 .1397مهر  26

 

 آشنایي به نرم افزارها تخصصي

ipi2win-   ژئوالکتریک-ژئوفیزیک 

 res2dwinو سه بعدی 2توموگرافی -

  Mapsourceنقشه خوانی-

 Surferمدل سازی حجم سفره آب -

 ArcGISپیش بینی و تخمین -محیط کاری برای مدلسازی-

  HecHMS 2.2رواناب–بارش -

  Hec-rasرودخانه-آب سطحی-

  GMSآب زیرزمینیمدلسازی سه بعدی -

 Modflowشبیه سازی آب زیر زمینی-

 


