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ونیمهخشک دومین همایش ملی پسته ،دانشگاه ولی عصر(عج) ،شهریور .1397
 -6پذیرش مقاله با عنوان مقایسه روشهای قدیمی اکتشاف آبهای زیرزمینی مقاومت سنجی ژئوفیزیک با
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سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ،علوم و تکنولوژی باتومی  -کشور گرجستان ،موسسه
سرآمد همایش کارین.
 -10مستندی از چاه دریا در غرب منطقه نوق رفسنجان ،چاپ در روزنامه محلی
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بهرمان .1393صفاییه .1393علی اباد سیرجان.1394روستایی روامهران.1394روستای جوادیه .1394ده باال یزد غفاری .1395دهیاری اودرج .1395 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). تحقيقات تامين آب کشاورزی
کشاورزی مزرعه حالل احمر رفسنجان.تحقیقات آب بیمارستان نوریه کرمان .1393هنرستان فنی کرمان.بانک صادرات روامهران.-آب معدن کیان مس.

آب معدن پارس.آب تونل انتقال بهشت آباد (آب حرا).آب شهرداری شهرستان رفسنجان.آب شهرداری زرند یزدانشهر.مطالعات زهکشی آب زیرزمینی معدن میدوک.دانشگاه ولی عصر(عج) شهرستان رفسنجان. مطالعات زمين شناسي
 منطقه حفاظت شده منصور آباد ،سازمان مردم نهاد حفاظت از محیط زیست رفسنجان.مطالعات کیفیت آب زیرزمینی پادگان آموزشی باغین.مطالعات زمین شناختی موسسه فالح پناه نیشابور.مطالعات زمین شناسی مرکز تحقیقاتی پسته ایران (چاه موتور زرند).کشاورزی شرکت فتح نصرشرکت مسعود نیریز اکتشاف معادن
مطالعات اکتشافی باریت به کمک ماهواره (رفسنجان-نوق-شریفیان)اکتشاف معدن آهن دکترنوری نوقاکتشاف معدن مس دره جواکتشاف معدن آهن علی نژاد-اکتشاف معدن آهن مالی زرند
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 چشمه علی کوهپایه چشمه عبدالعلی (روان مهران)قنات کاظم اباد (مهندس شمسی)قنات کبوترخان (دکتر عباس نژاد) قنات اکبر آباد (شرکت پسته رفسنجان)موسسه تحقیقات پسته رفسنجانشکرزهی سراوانموسسه ملک نیریز-شرکت لوله ضیالدینی سیرجان
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کارگاه آموزشي
کارگاه آموزش عرضه و تقاضا آب ،جهاد کشاورزی بخش نوق -بهرمان 1395-1396
کارگاه آشنایی با اولین ایستگاه آب و هواشناسی کشاورزی ایران ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولی عصر(عج) ،
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آشنایي به نرم افزارها تخصصي
 ipi2winژئوفیزیک-ژئوالکتریکتوموگرافی  2و سه بعدیres2dwinنقشه خوانی Mapsourceمدل سازی حجم سفره آب Surferمحیط کاری برای مدلسازی-پیش بینی و تخمین ArcGISبارش –رواناب HecHMS 2.2آب سطحی-رودخانه Hec-rasمدلسازی سه بعدی آب زیرزمینی GMS-شبیه سازی آب زیر زمینیModflow

