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 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس:سازمان حمایت کننده
دکتر ملک حسین شهریاری: مجری
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همکاران :دکتر محمد مدرسی ،دکتر علی اصغر ذوالفقاری ،دکتر روح اهلل تقی زاده مهرجردی
 -7عنوان :بررسی کارایی مدلهای مختلف نفوذ آب به خاک در کالسهای بافتی مختلف
سازمان حمایت کننده :دانشگاه سمنان
مجری :دکتر علی اصغر ذوالفقاری
 -3عنوان :تاثیر کاربری های مختلف زمین بر ذخیره کربن ،نیتروژن و ساختمان خاک در اراضی جنوب
شهرستان سمنان
مجری :دکتر علیرضا مشکی
همکار :دکتر علی اصغر ذوالفقاری
 -2برآورد آب قابل استفاده گیاه با استفاده از تصاویر ماهواره ای
سازمان حمایت کننده  :صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
مجری  :علی اصغر ذوالفقاری
راهنما و مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد
پایان نامه های به اتمام رسیده
 -1استاد راهنمای پایانامه تحت عنوان بررسی نحوه ی توزیع اندازه ذرات خاک در بندهای رسوبگیر
 -7استاد راهنمای پایانامه تحت عنوان بررسی تاثیر شوری بر منحنی رطوبتی و هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک ،در
منطقه جنوب سمنان..
 -7استاد راهنمای پایانامه تحت عنوان کاربرد سری های زمانی در پیش بینی خشکی هیدرولوژیکی.
 -2استاد راهنمای پایانامه تحت عنوان ارزیابی و پهنه بندی خطر فرسایش خاک با استفاده از معادله جهانی تلفات خاک
اصالح شده) ،(RUSLEسامانه اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور در حوزه حبله رود استان سمنان

 -1استاد راهنمای پایانامه تحت عنوان تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق مرجع مدل پنمن-مانتیث با استفاده از
روش مونت کارلو
 -6استاد راهنمای پایانامه تحت عنوان برآورد رواناب در حوضه آبخیز حبله رود با استفاده از مدل SWAT
 -7استاد راهنمای پایانامه تحت عنوان تهیه نقشه خصوصیات خاک در اراضی کشاورزی دشت سمنان با
استفاده از نقشهبرداری رقومی
 -3استاد راهنمای پایانامه تحت عنوان برآورد شاخص پتانسیل کشاورزی دشت ایوانکی
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مشاور پایان نامه ها
 -1بررسی وجود خاک های آبگریز و ارتباط آبگریزی با برخی از ویژگی های خاک  .این پایان نامه
در تاریخ  13/7/2در دانشگاه گیالن پایان یافته است.
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