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Educational Records

سوابق تحصیلی

.7233 ، دانشگاه تهران،کارشناسی جنگل.7230 ، دانشگاه ایالتی میشیگان امریکا،کارشناسی ارشد جنگل با گرایش هیدرولوژی.7202 ، دانشگاه آیداهو امریکا،دکتری جنگل با گرایش هیدرولوژی و آبخیزداری-B.S. in forestry, university of Tehran, 1973.
-M.S. in Forest Hydrology Michigan State, University, 1977.
-ph.D in Forest Hydrology and Watershed Management, 1981.

1

Teaching & Research Experiences

سوابق کاری

Hydrology and Watershed Management

هیدرولوژی و آبخیزداری

Research Interests

زمینه های پژوهشی مورد عالقه
هیدرولوژی مناطق جنگلی و مرتعی

Hydrology in forest and rangeland regions and Watershed Management

Courses & Thesis
B.Sc Courses:

دروس دوره کارشناسی

-General Hydrology
-Applied Hydrology
-Watershed Management

هیدرولوژی عمومیهیدرولوژی کاربردی-آبخیزداری

M.Sc Courses:

دروس دوره کارشناسی ارشد
برف و بهمنمدیریت منابع آبهیدرولوی مناطق خشکمدیریت جامع حوزه های آبخیزهیدرولوژی مرتع-هیدرولوژی جنگل

-Snow and avalanche
-Water Resources Management
-Dryland hydrology
-Integrated Watershed Management
-Rangeland hydrology
-Forest hydrolog

 کیفیت آب -مبانی تحلیل سیستم آبخیز

-water quality
-system analisys in watershed

Supervised M.sc Thesis:

استاد راهنما و مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد
-7بهرام محمد گلرنگ
-3علی حشمت پور
-2امیر سعدالدین
-4میرامیر هادیانی
-3علیرضا کاظمی
-37محمد عباسی
 -33حجت اهلل جلیلیان
 -39بهارک معتمد وزیری
 -22سعید راهبری
 -21مهسا میردشتوان

-77بهزاد نوری
-0مجتبی فرزانگان
-73بهناز عطائیان
-1حامد روحانی
-72مریم داغستانی
-8آرش ملکیان
-74سید هاشم حسینی
-9علی اکبر صفدری
-73مجید عباسی زاده
-72کاظم نصرتی
مهریزی
زاده
زارع
-33شهاب الدین
 -32کیوان کریمی زاده
 -30محمد محمدی
 -31محمد نوید نقیبی
 -22حسین سلمانی
 -27صادق تالی خشک
 -24امید اسدی نلیوان
 -23علی دسترنج
 -28سعیده حیدری
 -29علی دسترنج

2

-70حسین اسالمی
-71هیراد عبقری
 -78ابراهیم برآبادی
 -79محبوبه میرزا حسینی
 -32سید جواد حسینی
 -34مصطفی مقدمی راد
 -38مریم خسروی
 -23مصطفی مقدمی راد
 -20فریبا ابراهیمی اذرخواران
 -42امید اسدی نایوان

Supervised Ph.D Thesis:

استاد راهنما ومشاور دانشجویان دکتری
-7محمدزضا قنبرپور

 -3رضا باقری

 -2محمد رضا محبوبی

 -3مهدی وفاخواه
 -0امین صالح پورجم

 -4آرش ملکیان

 -1معصومه موقری

مقاالت ارائه شده در کنفرانس های داخلی و بین المللی
.7

محسنی ساروی محسن .7212 ،بررسی روشهای جمع آوری آب باران برای تامین آب شرب دام

در مراتع نوار مرزی شما ل شرق مازندران .مجموعه مقاالت اولین سمینار ملی مرتع و مرتعداری در ایران.
دانشگاه صنعتی اصفهان33 ،تا 31مرداد  .ص .273-238
.3

محسنی ساروی محسن . 7212 ،اثر ضد تعرق در کاهش چروکیدگی میوه زیتون و افزایش

اندازه آن .مجموعه مقاالت سمینار زیتون.
.2

عطائیان بهناز ،محمدرضا چایی چی و محسن محسنی ساروی .7212 ،بررسی اثر شدت چرای

دام بر خصوصیات ذخایر بذری خاک و رشد گیاهان مرتعی .چکیده مقاالت سومین همایش ملی مرتع و
مرتعدای ایران .دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران .کرج  71-79شهریور ماه  .7282ص .91
.4

محسنی ساروی محسن .7214 ،جایگاه آبخیزداری در مدیریت منابع آب.مجموعه مقاالت

کنفرانس منطقه ای مدیریت منابع آب ،اصفهان ،ایروان .ص .307-317
.3

محسنی ساروی محسن.7212 ،مدیریت منابع آب :روشهایی برای حل مشکالت آبی .مجموعه

مقاالت سمینار جهانی غذا .گرگان.
.0

محسنی ساروی محسن .7214 ،بررسی منابع آب بخشی از حوزه آبخیز خلیج گرگان .مجموعه

مقاالت سمینار مطالعات منابع آب کشور.
.1

محسنی ساروی محسن ،محمدرضا چایی چی و آرش ملکیان .7282 .اثر لگدکوبی و چرای دام

بر خصوصیات فیزیکی حاک مرتع .مجموعه مقاالت دومین سمینار ملی مرتع و مرتعداری ایران70-78 .
بهمن ماه  .7282دانشکده منابع طبیعی .ص .311-392
.8

نصرتی کاظم ،محسن محسنی ساروی ،سعید اسالمیان ،فرود شریفی و محمد مهدوی.7283 ،

شناخت مناطق همگن در بررسی خشکسالی آبشناسی با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره در

3

مناطق خشک و نیمه خشک .سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم ،اصفهان 39
مهر الی اول آبان ماه  .7283ط .221-272
.9

صفدری علی اکبر ،محسن محسنی ساروی ،بهرام ثقفیان و محمد مهدوی .7283 ،پهنه بندی

فراوانی خشکسالیهای حوزه کارون به کمک شاخص بارش استاندارد ( )SPIدر محیط  .GISسومین
کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم .اصفهان  39مهرماه الی اول آبانماه  .7283ص
.410-419
.72

نصری مسعود ،محمد کوشافر ،سعید اسالمیان ،محسن محسنی ساروی .7284 ،ارزیابی کیفی

منابع آب زیرزمینی منطقه اردستان از دیدگاه کشاورزی .مجموعه چکیده مقاالت همایش علمی-منطقه ای
کشاورزی در مناطق خشک و بیابانی .اردستان اصفهان  78فروردین ماه .7284
.77

میر سید حسینی حسین ،محمدرضا چایی چی و محسن محسنی ساروی .7284 ،اثرات میان

مدت مدیریت چرا در برخی از خصوصیات خاک در مراتع حوزه آبخیز سد الر .مجموعه مقاالت نهمین
کنگره علوم خاک ایران 0-9 .شهریور ماه  .7284جلد دوم ،ص .338-339
.73

آرش ملکیان ,محسن محسنی ساروی .7284 .رابطه بین جریان حداکثر .کنگره بین المللی

آلمان 22-30.اردیبهشت ماه .7284ص 42
.72

 -72محمد رضا چایی چی ,بهناز عطاییاندانشجو ,محسن محسنی سارویEffect of .7284 .

 ...Soil Compaction by animalبیستمین کنگره بین المللی گراسلند در ایرلند 3-77.تیر ماه .7284
ص120
.74

محسن محسنی ساروی ,آرش ملکیان ,گلرنگ محمدی .7284.بررسی تغییرات پوشش گیاهی

 ...بیستمین کنگره بین المللی گراسلند در ایرلند 3-77.تیر ماه  .7284ص007
.73

-میرسیدحسینی ,محسن محسنی ساروی .7284 .اثرات میان مدت مدیریت چرا .نهمین

کنگره علوم خاک 0-9.شهریور ماه  .7284ص 338-339
.70

محسن محسنی ساروی - ,صفدری ,آرش ملکیان .7284.آنالیز خشکسالی با استفاده از ....

کنگره بین المللی فرانسه 70-79.شهریور ماه .7284ص 18
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.71

محسن محسنی ساروی ,آرش ملکیان ,محسن محمدی .7284.بررسی تغییرات پوشش

گیاهی ...گرکنگره اسلند 73-31.مهر .7284ص 73
.78

عباسی زاده ,محسن محسنی ساروی ,آرش ملکیان .7284.اثر پارامترهای فیزیکی ...کنگره بین

المللی فرانسه 70-79.شهریور ماه  .7284ص 18
.79

محسن محسنی سارویthe .Identification of suitable sites for groundwater .7283 .

 3-8 .2nd international conference on water resources and arid environment 2006دی
ماه .7283ص 770
.32

محمدعلی هادیان امری ,کریم سلیمانی ,محسن محسنی ساروی ,سید رمضان موسوی.7283.

ارزیابی قابلیت تصاویر  PANماهواره  TRS-IDدر طبقه بندی رقومی اشکال فرسایش حوزه آبخیز شور
رود هزار .اولین همایش مقابله با سوانح طبیعی 32-33.دی ماه .7283ص 42-42
.37

هیراد عبقری ,محسن محسنی ساروی ,محمد مهدوی ,حسن احمدی ,حبیب نظرنژاد.7283.

کاربرد مدل هیدرولیکی و  GISدر مدیریت بهینه دشت سیالبی .کاربرد مدل هیدرولیکی و  GISدر
مدیریت بهینه دشت سیالبی 1-73.بهمن ماه  .7283ص 73-33
.33

محسن محسنی ساروی ,کاظم نصرتی .7283 .بررسی مدلهای شاخص سیل و شاخص منابع

آب قابل دسترس در هشدار سیل .بررسی مدلهای شاخص سیل و شاخص منابع آب قابل دسترس در
هشدار سیل 34-33 .بهمن ماه .7283ص 733
.32

محسن محسنی ساروی ,کاظم نصرتی ,افسانه شهبازیInvestigation of flood .7283 .

.event possibility over iran using flood inday

International conference on

 7-3 .environmentماه  .7283ص 020
.34

محسن محسنی ساروی.7280.

Application of effective rainfall on flood and

 8-34 .XXIV Genral Assembly .water resources estimationتیر ماه .7283ص 4142
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.33

محسن محسنی ساروی ,علی حشمت پور ,آرش ملکیانThe efficiency of .7280 .

th International 3 . Models for Estimating Flood Dischrge7Geomorphoclimatic

 37-30 .Congress of the European Society for Soil Conservationتیر ماه .7280ص 447
.30

حسین میرسیدحسینی ,محمد رضا چایی چی ,محسن محسنی ساروی ,مزدا همت پور.7280.

بررسی اثرات چرای دام بر خصوصیات شیمیایی و حاصلخیزی مرتع در مخمل کوه لرستان .دهمین کنگره
علوم خاک ایران 4-0.شهریور ماه .7280ص 7332-7337
.31

محسن محسنی ساروی ,گالویژ فتحی ,آرش ملکیان .7280.بررسی و برازش توزیع های

احتمالی مناسب برای سری جریان های حداکثر لحظه ای ساالنه در غرب ایران .سومین کنفرانس سراسری
آبخیزداری و مدیریت آب و خاک 32-37.آذر ماه .7280ص 7283-7289
.38

محمد شعبانی ,حسن احمدی ,داوود نیک کامی ,حسین آذرنیوند ,محسن محسنی ساروی.

 .7280تاثیر مدیریت کاربری اراضی در سوددهی و فرسایش خاک حوزه آبخیز خارستان .چهارمین همایش
ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 7-3.بهمن ماه .7280ص 33
.39

محسن محسنی ساروی ,قباد رستمی ,محمد اوژن ,حجت اهلل جلیلیان .7280.بررسی نقش

مشارکت مردمی در طرحهای آبخیزداری و توسعه روستایی .چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی
آبخیزداری ایران 7-3.اسفند ماه .7280ص 718
.22

محسن محسنی ساروی ,مهدی وفاخواه ,اصغر کهندل .7281 .بررسی کارآیی بعضی از مدلهای

نفوذ در سه شرایط مرتعی .هشتمین کنگره بین المللی مرتع و گراسلند 73-70.تیر ماه .7281ص 73
.27

محسن محسنی ساروی ,مهدی وفاخواه ,محمد مهدوی ,سیدکاظم علوی پناه.

 73-32 .ASIMMOD .Application of Geostatitical Analysis.7281تیر ماه .7281
.23

آرش ملکیان ,محمد مهدوی ,محسن محسنی ساروی ,غالمرضا زهتابیان.7281 .

A

Risk_based Management Model for Optimal Allocation of Water Resources in Arid

.Regions

The 3rd International Conference on Water Resources and Arid

 30-39.Environmrentآبان ماه .7281ص 373-370
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.22

محسن محسنی ساروی ,محمد محدوی ,سیدکاظم علوی پناهApplication of .7281.

Simulation for .Geostatical Analysis in Snow Depth and Density in Orazan Watershed
Unsolved Problems. 3rd International Conference on Asian Simulation and Modeling

 3-2 .2009بهمن ماه  .7281ص 9
.24

وفاخواه مهدی ,محسن محسنی ساروی ,محمد مهدوی ,سیدکاظم علوی پناه.7281 .

.Application of geostatistical analaysis in snow depth and density in orazan watershed
 2-4 .Asian Simulation and modelling 2009بهمن ماه  .7281ص 394-227
.23

اروند پور حاجی زاده ,محسن محسنی ساروی ,جواد وروانی .7288 .بررسی رابطه بارامترهای

هیدروگراف واحد لحظه ای ناش با ویز گیهای جریان و خصوصیات فیزیوگرافی در چند حوزه آبخیز
منتخب .پنجمین همایش ملی ع لوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت پایدار بالیای طبیعی3-2 .
اردیبهشت ماه .7288ص 72
.20

مریم داغستانی ,هوشنگ سبحانی ,محسن محسنی ساروی .بررسی اثر بهره برداری و چوبکشی

در جنگل بر رطوبت خاک جنگلی .سومین همایش ملی جنگل 3-2 .اردیبهشت ماه  .7288ص37-32
.21

محمد مهدوی ,آرش ملکیان ,محسن محسنی ساروی ,غالمرضا زهتابیانA SCENARIO- .

.BASED MANAGEMENT OF WATER RESOURCES IN A BASIN SCALE
 73-78 .Intl.conf. on land and water degradationمرداد ماه .7288ص 0
.28

محسن محسنی ساروی ,محمد رضا چایی چی .7288 .بررسی اثر چرای دام در دو مرتع الر و

ساوجبالغ بر روی نفوذ پذیری .چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران 3-8.آذر ماه  .7288ص 314
.29

زید احمدی ,غالم علی حشمتی ,محسن محسنی ساروی ,حسین ارزانی ,محمدرضا بی همتا.

 .7288تعیین آستانه بحرانی در اکوسیستمهای مرتعی مطالعه موردی مراتع حریم سه روستا در استان
گلستان .چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران 73-78 .آذر ماه  .7288ص703
.42

شاهین اقامیرزاده ,محسن محسنی ساروی ,فاطمه گنجه ای زاده ,علی بنی اسدی.7288 .

بررسی وضعیت کادمیوم و مولیبدن در خاکهای اطراف کانسار مس پورفیری سرچشمه .چهارمین کنفرانس
سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک 77-73.آبان ماه  .7288ص17
7

.47

مهدی وفاه خواه ,محسن محسنی ساروی ,محمد مهدوی ,سیدکاظم علوی پناه .7289 .پیش

بینی رواناب از ذوب برف با استفاده از نروفازی .دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران 33-34 .تیر ماه
 .7289ص 338
.43

محسن محسنی ساروی ,حسن احمدی ,کاظم نصرتی .7289 .کاربرد مدل  SEBALدر برآورد

تبخیر و تعرق در حوزه آبخیز طالقان .اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه آب خاک و هوا32-34 .
آبان ماه  .7289ص48-49
.42

مهدی وفاه خواه ,محسن محسنی ساروی ,محمد مهدوی ,سیدکاظم علوی پناه.7289 .

محاسبه آب معادل از پوشش برفی با استفاده از تصاویر  .MODISاولین همایش ملی برف یخ و بهمن-79.
 78اسفند ماه .7289ص 83
.44

نسرین کالهچی ,محسن محسنی ساروی ,علی طویلی ,محمد جعفری ,قاسم اسدیان.7292 .

طراحی و اجرای شبیه ساز بارش قابل حمل در جهت اندازه گیری میزان رواناب و رسوب در مناطق
کوهستانی .دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران 73-74 .شهریور ماه .7292

.43

معصومه شهبازی ,محسن محسنی ساروی ,رنگین حیدری .تخمین آلودگیرواناب شهر ماسال با

استفاده از دو مدل  EPAو  .USGSهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1-8 .
اریبهشت ماه .7292
.40

نازیال رزمجوئی ,محمد مهدوی ,محسن محسنی ساروی ,بهارک معتمدوزیری .مقایسه برخی از

روابط تجربی در برآورد زمان تمرکز .هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1 -8 .
اردیبهشت .7292
.41

محمد رستمی خلج ,محسن محسنی ساروی ,رشید افشارنیا ,حسین سلمانی .پایشتوزیع مکانی

کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آمار .هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری
ایران 1 -8 .اردیبهشت .7292
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عناوین سخنرانی ها

مشکالت آبخیزداری و استراتژی آن -در وزارت جهاد کشاورزی ،قزوین سال  ،7283هفته منابع طبیعیاهمیت منابع طبیعی و نقش آن در توسعه کشور-در بندرعباس ،هفته منابع طبیعی ،سال 7282آبخیزداری و توسعه پایدار -در مدیریت آبخیزداری قزوین سال  ،7218هفته منابع طبیعی. -مدیریت جامع آبخیز 7292 -دانشگاه مالیر
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