
     

 پژوهشی داخلی-مقاالت منتشر شده در مجالت علمی                             

 PHABSIMکارگیری مدل  به. 7931جزی، میثم.  نیا، مهدی.، ساالری ذاکری .،نادری، محمدحسن ●

های  محیطی و مقایسه با روش منظور برآورد جریان زیست در تبیین رژیم اکولوژیکی رودخانه به

 .31. شماره پاییزمجله اکوهیدرولوژیسو(.  هیدرولوژیکی )مطالعه موردی: رودخانه قره

بررسی عوامل تأثیرگذار بر مؤلفه. 7931جزی، میثم.  نیا، مهدی.، ساالری ذاکری .،نادری، محمدحسن ●

 .31. شماره آذر و دی مجله آبیاری و زهکشی ایران. سو استان گلستان های کیفیت آب رودخانه قره

سازی زیستگاه با  بهبود روش شبیه. 7931جزی، میثم.  نیا، مهدی.، ساالری ذاکری .،نادری، محمدحسن ●

محوی  زیسوت    مجلوه به منظور تعیین رژیم اکولووژیکی رودخانوه.   River2D  کاربرد مدل هیدرودینامیکی

 .31. شماره تابستان طبیعی

های  بررسی تأثیر شاخص. 7931جزی، میثم.  نیا، مهدی، ساالری ذاکری .،نادری، محمدحسن ●

سازی مطلوبیت زیستگاه با کاربرد مدل  محیطی و شبیه اکوهیدرولیکی در تحلیل رژیم جریان زیست

River2D 31. شماره بهار مجله اکوهیدرولوژی گل.سازی اکولوژیکی رودخانة زرین با تکیه بر باززنده. 

و هوای آبوی    سازگان مدیریت بوم. 7931جزی، میثم .  نیا، مهدی.، ساالری ذاکری .،نادری، محمدحسن ●

 .31. شماره پاییز مجله اکوهیدرولوژیمحیطی.  سازی رژیم جریان زیست ها با پیاده احیای رودخانه

سووازی رژیووم جریووان  پیوواده. 7931سووعیدی، سووحر.، ایمووانی هرسووینی، جلیوول.  .،نااادری، محمدحساان ●

 .31شماره زمستان  اکوبیولوژی تاالب.مجله محیطی در بهبود محی  زیست رودخانه. زیست

تحلیول  . 7933پورغالم، مسعود.، خووش روش، مجتبوی، رجبوی زاده، یوسو .      .،نادری، محمدحسن ●

محیطوی بوه منظوور     آل و بهینوه زیسوت   های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در طراحی رژیم جریوان ایوده   جنبه

 .33. شماره خرداد و تیر مجله آبیاری و زهکشی ایران .سو حفاظت از اکوسیستم رودخانه قره

، خالد.، امیری، زانیار.، قجقی، آلتین.، قربانی، احمدآلی.، پورغالم، مسعود.، نادری، محمدحسن ●

بررسی  با گل  اکولوژیکی رودخانه زرین مطلوب جریانتعیین و طراحی محدوده رژیم  .7933لیلی. 

 مدلهیدرولوژیکی و  رویکردهای مبتنی بر شاخص های هیدرومورفواکولوژیکی، مشخصه

 .33بهار شماره مجله شیالت. . سازی مطلوبیت زیستگاه شبیه اکوهیدرولیکی

قجقی،  علی اوغلی، سیمین.، پورغالم آمیجی، مسعود.، فضل اولی، رامین.، .،نادری، محمدحسن ●

های هیدرولوژیک جریان رودخانه کارون در دوره های قبل و پس  تغییرات شاخصتحلیل . 7933آلتین . 

شماره  .مجله آبیاری و زهکشی ایران .از احداث سد گتوند با استفاده از رویکرد محدوده تغییرپذیری

 .33مرداد و شهریور 

 

 

 محمدحسن نادری

 پژوهشگر اکوهیدرولیک زیستگاه رودخانه
 

  میزان تحصیالت:

کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه  ●

  1396، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کارشناسی ناپیوسته انتقال آب، گرایش  ●

های آبیاری و برداری و نگهداری شبکهبهره

مرکزآموزش عالی امام خمینی وزارت  زهکشی،

  1389جهاد کشاورزی، 

دانشگاه صنعتی  کاردانی تکنولوژی آبیاری، ●

 1386، شاهرود

:افزاری های نرممهارت  

های کاربردی کامپیوتر؛ تسلط نسبی بر برنامه ●

 Office  افزارآشنایی کامل با کامپیوتر و نرم

-HECنرم افزارهای تخصصی مهندسی: ) ●

RAS،Arc-GIS ،AuotocaD ،RS  و

، WMS ،R، سنجش از دور، کنترل پروژه

SPSS ،Minitab ،River2D، 

PHABSIM) 

 افزارهای اداری و حسابدارینرم ●



 

خوش روش، مجتبی.، قجقی، آلتین.، عرب، نرگس.  پورغالم آمیجی، مسعود.، .،نادری، محمدحسن ●

ای مکانی و زمانی پارامترهای کیفوی آب و سوالمت رودخانوه زیوارت بوا اسوتفاده از        ارزیابی مقایسه. 7933

 .33. شماره شهریور مجله تحقیقات آب و خاک ایران .NSFWQIتحلیل آماری و شاخص کیفی 

طراحی و تحلیل رژیم جریان . 7933جزی، میثم.  ساالری .،نیا، مهدی ذاکری .،نادری، محمدحسن ●

های هیدرولوژیکی و مدل اکوهیدرولیکی  گل با استفاده از روش زرین اکولوژیکی رودخانه مطلوب

 .33شماره مرداد و شهریور   مجله آب و خاک.. سازی زیستگاه  شبیه

حفاظوت اکوسیسوتم رودخانوه    . 7933جزی، میوثم.   نیا، مهدی.، ساالری ذاکری .،نادری، محمدحسن ● 

مجلوه مهندسوی   . هوای هیودرولوژیکی   محیطوی بوا کواربرد روش    سو بر اساس تنظیم رژیم جریوان زیسوت   قره

  .33 پاییز. شماره آبیاری و آب ایران

علی اوغلی، سیمین.، جهاندیده، امید.، رجبی زاده، یوس  و ساالری  .،نادری، محمدحسن ●

محیطی از مخزن سد لتیان با  زیستتعیین جریان رهاسازی بهینه و مطلوب . 7933جزی، میثم. 

های اکوهیدرولیکی، هیدرولوژیکی و هیدرومورفواکولوژیکی جهت حفاظت  درنظرگرفتن مشخصه

 .33 مهر و آبان. شماره مجله آبیاری و زهکشی ایران .زیستگاه رودخانه جاجرود

 

 محمدحسن نادری

 عضویت در مجامع علمی:          

 کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ●

 انجمن مهندسی رودخانه ایران ● 

 انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران ●

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع ● 

  طبیعی استان تهران

 

 :عالیق تحقیقاتی و پژوهشی          

 محیطیهیدرولوژی زیست ●  اکوهیدرولیک●

ساماندهی رودخانه ● محیطیمطالعات زیست●

بازگردانی و  ●حفاظت بیولوژیکی رودخانه  ●

کم آبیاری   ● سازی زیستگاه رودخانهبازطبیعی

 مدیریت آب در مزرعه ●


