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 .1اطالعات تحصیلی:
الف -مدارك تحصیلی دانشگاهی
مدرك تحصیلی

دانشگاه

كشور

سال اخذ مدرك

رشته تحصیلی

فوق لیسانس

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

ايران

1189

فیزيک اتمی و مولكولی

لیسانس

دانشگاه پیام نور مشهد

ايران

1188

فیزيک كاربردي

 -8دوره هاي تحصیلی و آموزشی غیر دانشگاهی
نام دوره

محل دوره

كشور

سال

Climte modeling and
prediction

مركز آموزش هواشناسی و علوم جو سازمان هواشناسی كشور

ایران

0188

هواشناسی همدیدی

مركز آموزش هواشناسی و علوم جو سازمان هواشناسی كشور

ایران

0181-0185

Cloud physics

مركز آموزش هواشناسی و علوم جو سازمان هواشناسی كشور

ایران

 4تا  05اكتبر 2111

Third ICTP workshop on the
theory and use of Regional
Climate Models

ICTP, Trieste , Italy

ایتالیا

 22می تا  2ژوئن 2111

واژه پردازها

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان

ایران

 85/2/10تا 85/1/08

كاربرد كامپیوتر و مدیریت فایلها

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان

ایران

 85/2/02تا 85/2/10

مفاهیم پایه فناوری اطالعات

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان

ایران

 85/2/02تا 85/2/02

ارائه مطالب

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان

ایران

 85/4/08تا 85/5/22

صفحه گسترده ها

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان

ایران

 85/1/08تا 85/1/28

اطالعات و ارتباطات

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان

ایران

 85/2/02تا 85/1/0

بانک اطالعاتی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان

ایران

 85/1/28تا 85/4/08

پردازش تصاویر ماهواره ای در محیط
نرم افزار ( ERDASمرحله دوم)

پژوهشکده اقلیم شناسی و اداره كل هواشناسی خراسان رضوی

ایران

 85/1/4تا 85/1/5

برنامه نویسی فرترن

پژوهشکده اقلیم شناسی و اداره كل هواشناسی خراسان رضوی

ایران

 81/0/22تا 81/2/1

پردازش تصاویر ماهواره ای

پژوهشکده اقلیم شناسی و اداره كل هواشناسی خراسان رضوی

ایران

 82/5/28تا 82/5/11

The workshop on drought
monitoring and management

پژوهشکده اقلیم شناسی و اداره كل هواشناسی خراسان رضوی

ایران

 21آپریل 2115

دوره آموزشی سالمت

پژوهشکده اقلیم شناسی و اداره كل هواشناسی خراسان رضوی

ایران

 81/1/21تا 81/1/20

اقلیم شناسی كشاورزی و پایش
خشکسالی

پژوهشکده اقلیم شناسی و اداره كل هواشناسی خراسان رضوی

ایران

 85/00/4تا 85/00/5

مدلسازی بارش با استفاده از تصاویر
ماهواره ای TRMM

پژوهشکده اقلیم شناسی

ایران

 82/5/05تا 82/5/02

دوره آماری CPT

پژوهشکده اقلیم شناسی

ایران

0188

پیش بینی عددی

مركز آموزش عالی سازمان هواشناسی كشور

ایران

0182

مدلسازی اقلیمی در محیط ArcGIS

پژوهشکده اقلیم شناسی

ایران

0121

پیش بینی اقلیمی با استفاده از مدلهای
اقلیمی

مركز آموزش عالی سازمان هواشناسی كشور

ایران

0121/2/21 -21

آشنایی با مدل گردش عمومی جو و ریز
مقیاس نمایی آماری با استفاده از مدل
های  LAR-WGو SDSM

پژوهشکده اقلیم شناسی و مركز ملی اقلیم

ایران

0124/2/22

آموزش و نصب مدل پیش بینی عددی
wrf

پژوهشکده اقلیم شناسی و مركز ملی اقلیم

11-00/1/0124

مدلسازی ریزمقیاس نمایی آماری
 LAR-WGو SDSM

پژوهشکده اقلیم شناسی و مركز ملی اقلیم

0125/1/2-5

تحلیل داده های رقومی با استفاده از
نرم افزار NCL

دانشگاه فردوسی مشهد

0125/5/24

آشنایی با لینوكس و فرامین آن

پژوهشکده اقلیم شناسی و مركز ملی اقلیم

2-0125/00/02

آشنایی با گردس و فرامین آن

پژوهشکده اقلیم شناسی و مركز ملی اقلیم

0125/01/02

تفسیر آیات برگزیده قران كریم

ستاد اجرایی آزمون های سراسری قران و عترت

0125/01/25

مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی

سازمان اداری و استخدامی كشور

0125/02/20

آشنایی با نرم افزار كارتابل الکترونیکی
فرزین

پژوهشکده اقلیم شناسی و مركز ملی اقلیم

0121/1/2

سمینار علمی :اقلیم و فضای سبز
شهری

دانشگاه فردوسی مشهد

دوره آموزشی مدلسازی REGCM

اداره كل هواشناسی خراسان رضوی

كارگاه ریزمقیاس نمایی آماری برونداد
مدل های  CMIP5با تاكید بر روش
BCSD
كارگاه آموزشی" آشکارسازی پدیده
رعد و برق با استفاده از ماهواره های
 LISو  GPMدر شمال شرق كشور"

ایران

2-05/2/0121
 11ساعت 5 -تا  2اسفند
ماه 0121

دومین كنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

دانشگاه
فردوسی
مشهد

 4ساعت –  02اردیبهشت
0122

پژوهشکده اقلیم شناسی و مركز ملی اقلیم

ایران

 1ساعت 21 -اردیبهشت
0122

 .1فعالیتهاي علمی:
 1-1ـ مقاالت:
الف ـ مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی يا خارجی:
رديف

عنوان مقاله

مشخصات نشريه
نام نشريه

نوعامتیاز

سال

شماره

اسامی

0

شبیه سازی بارش های ماههای سرد سالهای
0121و 0122با استفاده از مدل اقلیمی
RegCM3

مجله جغرافیا و توسعه

علمی ـ پژوهشی
0181

شماره 01

بابائیان ا، .كریمیان م ، .
مدیریان ر.

2

شبیه سازی عددی بارش و دمای جنوب شرق
ایران با استفاده از مدل اقلیمی RegCM3

مجله نیوار

علمی ـ ترویجی
0181

شماره 11و 12

مدیریان،ر و بابائیان ،ا و
كریمیان ،م

1

Sensitivity analysis of different
convection schemes and domain
center for numerical simulation of
winter precipitation over Iran

Iranian Journal of
Aerospace Science
– and Technology
JAST

2004
علمی ـ پژوهشی

vol.4, No.
2

Babaeian I.,
Modirian , R.,
Karimian M.

4

بررسی توانمندی مدل اقلیمی RegCM3در
مدلسازی بارش و دمای استان خراسان ،مطالعه
موردی :زمستان های دوره  0220تا 2111

فصلنامه تحقیقات
جغرافیایی

0188
علمی پژوهشی

شماره 22

5

پیکربندی بهینه مدل  RegCM3برای شبیه
سازی بارش و دما در فصول پاییز منطقه خراسان
در دوره 0220-2111

مجله پژوهشهای
جغرافیای طبیعی

علمی پژوهشی
0188

شماره 21

1

مدلسازی منطقه ای دمای ایران با استفاده از
مدل اقلیمی PRECIS
مطالعه موردی :دوره 0221-0221

مجله پژوهشهای اقلیم
شناسی

علمی پژوهشی
0182

شماره 0

2

بررسی توانمندی مدل اقلیمی  PRECISدر
شبیه سازی بارش های منطقه ای ایران

مجله پژوهشهای
جغرافیای طبیعی

علمی پژوهشی
0182

مریم كریمیان ،ایمان
بابائیان و راهله مدیریان

مریم كریمیان ،ایمان
بابائیان و راهله مدیریان
بابائیان ا ، .مدیریان ر.
كریمیان م .

پس پردازش برونداد مدل دینامیکی
MRI_CGCM3برای پیش بینی فصلی بارش استان
خراسان رضوی

مجله ژئوفیزیک ایران

علمی پژوهشی

شماره -1
0120

بابائیان ا، .كریمیان م ، .
مدیریان ر.

بررسی رفتار منابع آب حوضه قره قوم تحت شرایط
تغییر اقلیم (مطالعه موردی :زیر حوضه درگز)

مجله آب و خاک

علمی پژوهشی

شماره -5
0122

ایمان باباییان ،مهدی
ضرغامی ،منصوره كوهی،
امید بابابیان ،مریم
كریمیان ،راهله مدیریان

01

Simulation of climate change in Iran
during 2071-2100 using
PRECIS regional climate modeling
system

Desert

00

كارایی روش های پس پردازش آماری در بهبود
پیش بینی ماهانه بارش مدل MRI-CGCM3
در خراسان رضوی

تحقیقات منابع آب
ایران

علمی پژوهشی

02

تهیه داده های تلفیقی بارش ماهانه برای حوضه
های آبریز جنوب غرب كشور با بکارگیری داده
های شبکه ای  APHRODITEو مشاهداتی

مجله آب و خاک

علمی پژوهشی

Desert
20-2
(2015
) 123134

I. Babaeian, R.
Modiriana, M.
Karimian, M.
Zarghami

اردیبه
شت-
0125

ایمان باباییان ،مریم
كریمیان ،راهله
مدیریان ،فاطمه
بیاناتی ،الهام فهیمی
نژاد

جلد 10
شماره
1سال
0121

ایمان بابائیان ;مریم
كریمیان ;حامد
عاشوری ;راهله
مدیریان ;لیلی خزانه
داری ;شراره
ملبوسی ;منصوره
كوهی ;آزاده
محمدیان ;ابراهیم
فتاحی

01

چشم انداز اقلیم حوضه جنوبی دریای خزر تحت
شرایط گرمایش جهانی ،مطالعه موردی :مدل
گردش كلی HadCM3

مجله مخاطرات
محیط طبیعی

علمی پژوهشی

04

پیش بینی ماهانه نمایه خشکسالی  SPIدر
حوضه آبریز جنوب غرب كشور با بکارگیری پس
پردازش برونداد مدل CFSv.2

تحقیقات منابع آب
ایران

علمی پژوهشی

ایمان باباییان ،الهام
فهیمی نژاد ،محمد
باعقیده ،مریم
كریمیان ،راهله
مدیریان ،فاطمه
بیاتانی

دوره
ششم،
شماره
،04
زمستان
21

ایمان بابائیان ،لیلی خزانه
داری ،فاطمه عباسی ،راهله
مدیریان ،مریم كریمیان،
شراره ملبوسی

ب -مقاالت پذيرفته شده در همايشهاي علمی داخلی و بینالمللی:
مشخصات همايش
رديف

عنوان مقاله
نام همايش

سطح

1

Using RegCM3 for Modeling 1995 Summer
Rainfall of Iran, Focusing on Southeastern
Regions

Climate Modeling The
First Iran- Korea Joint
Workshop

بین المللی

2

بررسی پراكندگی مکانی و زمانی وقوع پدیده تگرگ و خسارت
های آن بر كشاورزی در استان های خراسان (شمالی ،جنوبی
و رضوی)

اسامي همكاران به
محل
برگزاري
سازمان
هواشناسی
ایران

سال

ترتيب اولويت

 01تا 02
نوامبر
2115

كریمیان م ،.مدیریان ر،.
باباییان ا ،.میرزایی ا.

كنفرانس بین المللی مخاطرات
زمین ،بالیای طبیعی و
راهکارهای مقابله با آن

بین المللی

دانشگاه تبریز

 5تا 2
مهرماه
0184

نجفی نیک ز ،.كریمیان
م ،.مدیریان ر ،.قرائی
س.

1

شبیه سازی بارشهای مونسونی جنوب شرق ایران با استفاده از
مدل اقلیم منطقه ای RegCM3

همایش پیش بینی عددی

ملی

پژوهشگاه
هواشناسی
تهران

 11آذر
0184

مدیریان ر ،.كریمیان

4

Simulation of Monsoon rainfall of South
eastern part of Iran using Regional Climate
Model

International conference
on mesoscale process in
atmosphere, ocean and
environmental system

بین المللی

دهلی نو -
هند

 04تا 02
فوریه
2111

كریمیان م ،.مدیریان ر،.
باباییان ا

5

Using RegCM3 for modeling 1995 summer
rainfall of Iran, Focusing southeastern of Iran

Third ICTP Workshop
on the Theory and Use
of Regional Climate
Models

بین المللی

مركز فیزیک
نظری
عبدالسالم-
ایتالیا

 22می تا 2
ژوئن 2111

كریمیان م ،.مدیریان ر،.
باباییان ا ،.میرزایی ا.

1

ارزیابی تغییر اقلیم ایران در دوره 2011-2121

كمیته ملی آبیاری و زهکشی
ایران ،كارگاه فنی تغییر اقلیم در
مدیریت آب

ملی

تهران

0181

ایمان باباییان ،راهله
مدیریان ،مریم كریمیان

2

ارزیابی تغییرات اقلیمی ایران در دوره  2120تا  2011با
استفاده از مدل اقلیمی PRECIS

سومین كنفرانس مدیریت منابع
آب ایران

ملی

دانشگاه تبریز

 21تا 25
مهرماه
0182

باباییان ا ،.مدیریان ر،.
كریمیان م.

8

مدلسازی تغییرات اقلیمی ایران در دهه های آینده

2

Climate change Study over Caspian Sea basin
during 2071-2100

چهارمین كنفرانس بین المللی
مدیریت جامع بحران و پدافند
غیر عامل در پایداری ملی

بین المللی

تهران

0182

بابائیان ا ،.عباسی ف،.
كریمیان م .و مدیریان ر.

RCM2009

بین المللی

آلمان

2009

Babaein I.,
Karimian M.,
Modirian R.

Rahele Modirian,
Iman Babaeian,
Maryam
Karimian
Maryam
Karimian, Iman
Babaeian, Rahele
Modirian
Maryam
Karimian, Iman
Babaeian, Rahele
Modirian
،. بابائیان ا،.كریمیان م
.مدیریان ر

4-8 may
2009

سوئد

4-8 may
2009

سوئد

4-8 may
2009

سوئد

88 آذر

تهران

بین
المللی
بین
المللی
بین
المللی
ملی

21st Century Challenges
in Regional- scale
Climate ModelingSweden
21st Century Challenges
in Regional- scale
Climate ModelingSweden
21st Century Challenges
in Regional- scale
Climate ModelingSweden

Simulation of the precipitation and
temperature over Khorasan province using
RegCM3, case study: autumns 1991-2000

01

Study of the capability of the RegCM3 in
simulation of precipitation and temperature
over the Khorasan Razavi province, case
study: winters of 1991-2000

00

Study of climate change over the Caspian Sea
basin the climate model PRECIS at 20712100

02

همایش پیش بینی عددی كشور

 در پیش بینی فصلی كشورTCC بررسی خطای مدل

01

دومین همایش بین المللی تغییر
اقلیم و گاهشناسی درختی
در اكو سیستم های خزری

-2120 ارزیابی تغییرات اقلیمی حوضه دریای خزر در دوره
PRECIS  با استفاده از مدل2011

04

،. مدیریان ر،.كریمیان م
باباییان ا

24  تا22
اردیبهشت
0182

ساری

بین المللی

 ایمان، راهله مدیریان
 مریم كریمیان،بابائیان

0  آذر تا11
0182 دی

تهران

منطقه ای

چهارمین كنفرانس منطقه ای
تغییر اقلیم

ریزمقیاس نمایی دینامیکی بارش و دمای منطقه خراسان در
فصول پاییز

05

،. بابائیان ا،.كریمیان م
.مدیریان ر

20  و21
شهریور
0120

ساری

ملی

سومین همایش ملی مدیریت
جامع منابع آب

پیش بینی فصلی بارش با استفاده از پس پردازش آماری مدل
MRI-CGCM3 دینامیکی

01

 علی اكبر،ایمان بابائیان
، راهله مدیریان،رسولی
 پیمان،مریم كریمیان
 هوشنگ،زوار رضا
قائمی

21  و25
شهریور
0120

دانشگاه آزاد
اراک

ملی

سومین همایش ملی مقابله با
بیابان زدایی و توسعه پایدار
تاالبهای كویری

شواهد و پیش بینی های تغییرات اقلیمی در خاورمیانه و
اثرات آن بر روی ایران

02

،عاطفه كیکاوس زمان
،علی اكبر سبزی پرور
،مجید حبیبی نوخندان
راهله مدیریان

 آذر2  و0
0121

ملی

نخستین كنفرانس ملی
هواشناسی و مدیریت آب
كشاورزی

 در پیش بینی تبخیر و تعرقRegCM3 ارزیابی مدل
ولقعی با استفاده از رابطه تکمیلی

08

،عاطفه كیکاوس زمان
،علی اكبر سبزی پرور
،مجید حبیبی نوخندان
راهله مدیریان

0121

ملی

اولین همایش ملی مدیریت آب
در مزرعه

 به منظور پیش بینی تبخیرRegCM3 ارزیابی كیفی مدل
) حوضه آبریز كرخه بزرگ:و تعرق واقعی (مطالعه موردی

02

The First IBCS Meeting

ECO Regional Center for Risk Management
of Natural Disasters (ECO-RCRM)

20

The First IBCS Meeting

A Drought Outlook and Early-warning
System over I.R. of Iran (DOES)

21

The First IBCS Meeting

Climate Change Projection over Iran using
the PRECIS Regional Modeling System

22

International conference
Climate change Impacts
on water resources

Hydrological impacts of future climate
change over Gharaghom Catchment, Case
Study of Daregaz Sub-basin, Iran
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24

ملی

شبیه سازی متغیرهای اقلیمی آینده ایران با روش های
ریزمقیاس دینامیکی و آماری

نخستین كنگره مهندسی
مدیریت آب و خاک ایران

25

شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر مصرف برق كشور در دوره
 2100-2011با استفاده از ریزمقیاس نمایی برونداد مدل
گردش عمومی جو

دهمین همایش بین المللی انرژی

بین المللی

21

كارآیی روشهای مختلف پس پردازش مدلMRICGCM3
در پیش بینی بارش ماهانه،
مطالعه موردی :ایستگاه مشهد

كرج -پردیس
كشاورزی

اردیبهشت
0121

Babaeian, M.
Karimian, R.
Modirian
ایمان بابائیان ،راحله
مدیریان و مریم
كریمیان

تهران

4و5
شهریور
0121

ایمان بابائیان ،عاطفه
عرفانی ،مریم كریمیان،
راهله مدیریان

نخستین كنگره ابیاری و زهکشی
ایران

ملی

دانشگاه
فردوسی
مشهد

24 , 21
اردیبهشت
4931

ایمان بابائیان ،مریم
كریمیان ،راهله
مدیریان ،فاطمه بیاتانی،
الهام فهیمی نژاد

22

پیش بینی های بلند مدت و اقلیمی در سازمان هواشناسی
كشور

همایش النینو،

ملی

وزارت نیرو-

آذر 0124

ایمان بابائیان راهله
مدیریان ،مریم كریمیان،
پرویز رضازاده ،لیلی
خزانه داری ،فاطمه زابل
عباسی ،شراره ملبوسی،

28

پیش بینی ماهانه نمایه خشکسالی  SPIدر حوضه آبریز
جنوب غرب كشور با بکارگیری پس پردازش برونداد مدل
CFSv.2

سومین كنفرانس ملی هواشناسی
كشاورزی

ملی

 ،كرج ،
پردیس
كشاورزی و
منابع طبیعی
دانشگاه تهران
 ،گروه
مهندسی
آبیاری و
آبادانی

1و2
مهرماه
0125

ایمان بابائیان ،راهله
مدیریان ،لیلی خزانه
داری ،فاطمه عباسی،
مریم كریمیان ،حامد
عاشوری ،شراره
ملبوسی ،سینا صمدی،
ابراهیم فتاحی ،آزاده
محمدیان ،سید جواد
سیدان ،منصوره كوهی،
محمدتقی رستگار
مقدم ،مجید حبیبی
نوخندان ،عباس رنجبر،
میترا الله ،مریم حامدی

22

چشم انداز اقلیم مناطق مختلف كشور در افق  2100میالدی
در راستای مدیریت منابع آب و انرژی

همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت
انرژی،

ملی

دانشگاه
گیالن

آبان 0121

ایمان بابائیان مریم
كریمیان ،راهله مدیریان
 ،ابراهیم میرزایی

 – 8-1طرحهاي پژوهشی پايان يافته:
رديف

عنوان طرح

مسئولیت در
طرح

دستگاه سفارش
دهنده
(داخل يا خارج سازمان)

نوع طرح
(داخلی  /ملی)

وضعیت طرح

0

مطالعات تهیه اطلس بالیای طبیعی  ،بانک اطالعاتی
صد ساله و پهنه بندی خشکسالی استان خراسان
رضوی

همکار

خارج سازمان

داخلی

خاتمه یافته

2

اجرا و ارزیابی مدل منطقه ای اقلیمی RegCM3
بر روی ایران
(مطالعه موردی زمستان های سال های  0222و
)2111

همکار

خارج سازمان

داخلی

خاتمه یافته

1

بررسی و شبیه سازی بارشهای فصلی خراسان با
استفاده از مدل اقلیم منطقه ای RegCM3
0220-2111

همکار

خارج سازمان

داخلی

خاتمه یافته

4

ارزیابی اقلیم كشور در افق  0411با همکاری دفتر
ملی كمیسیون تغییر آب و هوا

همکار

5

مطالعه و ارزیابی تغییر اقلیم با استفاده از مدلهای
اقلیمی در ایران

همکار

خارج سازمان

1

امکانسنجی پیش آگاهی فصلی و بلند مدت دما و
بارش با بکارگیری مدلهای عددی پیش بینی بلند
مدت دما و ریز مقیاس نمایی برای استان كرمان

همکار

خارج سازمان

داخلی

2

سامانه جامع هشدار و پیش آگاهی خشکسالی

همکار

خارج سازمان

ملی

خاتمه یافته

8

تهیه و پردازش داده های هواشناسی CFSR

همکار

خارج سازمان

ملی

خاتمه یافته

2

پیش بینی سه ماهه خشکسالی برای حوضه های
آبریز جنوبغرب كشور با استفاده از پس پردازش
برونداد مدلهای دینامیکی پیش بینی فصلی

همکار

خارج سازمان

شهرداری مشهد

0931

01

طرح نوآوری مدلسازی هواشناسی شهری كالنشهر
مشهد

سازمان محیط زیست

ملی

خاتمه یافته

داخلی

خاتمه یافته
خاتمه یافته

در حال اجرا

0931

همکار

 -4-1طراحی و راهاندازي آزمايشگاه يا كارگاه :

نام آزمايشگاه يا كارگاه آموزشی يابخش جديد

تاريخ طراحی يا

آزمایشگاه مدلسازی اقلیمی

راهاندازي
0184

محل ايجاد

اسامی همكاران

پژوهشکده اقلیم شناسی

ایمان بابائیان ،راهله مدیریان و مریم كریمیان

 .4عالئق تحقیقاتی


مدل سازي و پیش بینی اقلیمی



تغییر اقلیم و مدل هاي تغییر اقلیم



پیش بینی هاي عددي وضع هوا

.5تشويقات و جوايز


رتبه  6پژوهشگر برتر درسازمان هواشناسی كشور



رتبه دوم طرح هاي پژوهشی جشنواره علمی پژوهشی فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد – 1188

.6تجربیات تدريس


تدريس در مركز آموزش علمی -كاربردي سازمان هواشناسی كشور -مشهد

 .7مسئولیت ها و تجربیات شغلی


مسئول دفتر امور پژوهشی پژوهشكده اقلیم شناسی  ،مشهد



عضو گروه پژوهشی تغییر اقلیم

 .8عضويت در انجمن ها


انجمن ايرانی اقلیم شناسی،



عضو انجمن سطوح آبگیر ايران



عضو كمیسیون اقلیم شناسی

پاياننامهها
رديف

عنوان پايان نامه

*

نام دانشجو

مقطع

نام استاد

تحصیلی

راهنما

زمینه علمی

تاريخ دفاع

**

پاياننامه

بررسی ساختار گردش جو در زمان وقوع توفانهای
گردوغباری در جنوب غرب ایران با استفاده از مدل

سجاد جعفری

اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM 4

عباس
مفیدی

ارشد

علوم انسانی

بهمن
0121

*منظور پایاننامهها یا رساله هایی است كه با همکاری و با استفاده از امکانات واحد پژوهشی به پایان رسیده است
**زمینه علمی عبارت است از :علوم انسانی -علوم پایه -فنی و مهندسی -كشاورزی و منابع طبیعی -هنر و معماری و بین رشتهای

سايردستاوردها
رديف

نام دستاورد

پیش آگاهی بلند مدت اقلیمی

1

نوع دستاورد

تولید دانش فنی

**

*

تاريخ و شماره ثبت /تأيیديه

مرجع تأيید كننده
سازمان هواشناسی كشور

0185/00/25
-0111-08-02414ب)

* دستاورد شامل :اختراع ،اك تشاف ،نوآوری ،تولید دانش فنی ،نظریه علمی و آثار ادبی و هنری میباشد كه به نام پژوهشگر و یا واحد پژوهشی ثبت و صادر شده
باشد .نشریات علمی دارای مجوز كه به نام واحد پژوهشی هستند نیز میتوانند در این جدول درج شوند.
** در مورد اختراعاتی كه هنوز ثبت نشده اند ،تاریخ و شماره اظهارنامه درج شود.
تذكر :ارسال فایل الکترونیکی برگه تأییدیه علمی ثبت اختراع الزامی است.

جوايز
*

شماره نامه  /تاريخ ابالغ

رديف

دستاورد منجر به جايزه

رتبه

مرجع اعطاي جايزه

0

پژوهشگر برتر درسازمان هواشناسی كشور

رتبه 1

سازمان هواشناسی كشور

0181/2/25
/110-10-05085دب

2

رتبه دوم طرح های پژوهشی – 0188

رتبه 2

هفتمین جشنواره علمی
پژوهشی فردوسی دانشگاه
فردوسی مشهد

آذر 0188

* مرجع اعطای جایزه شامل  :جشنواره های معتبر (خوارزمی ،فارابی و  )...و مناسبتهای علمی – پژوهشی (هفته پژوهش ،كتاب سال و  )...میباشدكه جایزه را بر
اساس دستاوردهای واحد پژوهشی اعطا نموده باشند.

