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  تحصيالت
دكتري در رشته علوم و مهندسي آب، گرايش آبياري و زهكشي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران، 

1385.  
  .1379كارشناسي ارشد در رشته مهندسي آبياري و زهكشي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران، 

  .1377ر رشته مهندسي آبياري و زهكشي، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ايران، كارشناسي د
  1372ديپلم رياضي و فيزيك از دبيرستان دكتر علي شريعتي، اصفهان، خوانسار، 

  
  سابقه شغلي

  تا كنون -1387هيئت علمي گروه مهندسي آب، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ايران، 
  .2008-2007ي كشاورزي و بيولوژي، دانشگاه جورجيا، آمريكا، پسادكترا، دانشكده مهندس

  .2007-2006فرصت مطالعاتي، دانشكده مهندسي كشاورزي و بيولوژي، دانشگاه جورجيا، آمريكا، 
  .2012فرصت مطالعاتي، گروه علوم خاك، دانشگاه ماني توبا،  كانادا، 

  
  و همكاري هاي جاريمسئوليت 

  ، وزارت نيروتا كنون 1391ري و زهكشي اصفهان، از مسئول كميته منطقه اي آبيا
  ، مسئول كميته علم و عمل دانشگاه صنعتي اصفهان و سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

محيط زيست و توسعه پايدار دانشگاه صنعتي  -كشاورزي –دبير و عضو شوراي مسئولين گروه آب 
  اصفهان از بدو تاسيس

  ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان علمي سازمان پارك كميتهعضو 
  ، وزارت علوم تحقيقات و فناوريعضو هيات مديره انجمن آبياري و زهكشي ايران
  عضو شوراي فضاي سبز دانشگاه صنعتي اصفهان

  ، انجمن آبياري و زهكشي ايراندبير اجرايي دومين كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
  ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتي اصفهان از بدو تاسيس مسئول كارگروه كشاورزي و فضاي سبز اداره

  عضو طرح تدوين برنامه تحول دانشگاه صنعتي اصفهان
  ناظر دانشگاه صنعتي اصفهان در طرح هاي آبياري و فضاي سبز  دانشگاه
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  در مسائل آب دانشگاه  صنعتي اصفهان مشاور هيات رئيسه دانشگاه
  

  ي علميعضويت در انجمن ها و كميته ها
  عضو همياران محيط زيست خوانسار
  عضو انجمن آبياري و زهكشي ايران
  عضو كميته آبياري و زهكشي ايران

  عضو انجمن كشاورزي آمريكا
  خاك آمريكا-عضو انجمن آب 

  عضو انجمن خاك ايران
  پژوهشي داخلي–مجله علمي  20عضو هيات داوران بيش از 

 Agricultural Water Managementمجله در عضو داوران با نشان طال 

  مجله تخصصي آب و خاك بين المللي  5عضو هيات داوران 
 

 
 : طرح هاي تحقيقاتيمجري 

  ، مجري طرح1393سازمان استاندارد ايران -شهرداري تهران-تدوين استاندارد ملي آبياري فضاي سبز شهري، شهرداري اصفهان  -

- دار و ارايه راهكار اجرايي براي استفاده از پساب تصفيه شده در سيستم آبياري قطره   ايبررسي كيفي پساب تصفيه شده دانشگاه با ديدگاه كشاورزي پ -

 ، مجري طرح1392اي، دانشگاه صنعتي اصفهان، 

 دانشگاهمطالعه، امكان سنجي، طراحي و متره و برآورد استخر ذخيره آب، ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب فضاي سبز و جنگل دانشگاه صنعتي اصفهان،  -

 مجري طرح، 1391صنعتي اصفهان، 

، 1390امكان سنجي، مطالعه، طراحي، متره و برآورد سيستكم آبياري تحت فشار فضاي سبز و جنگل دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان،  -

 مجري طرح

معي آفات و برآورد نياز آبي، شهرداري نوع پوشش سطح جهت تعيين درجه حرارت تج براساسپهنه بندي خرد اقليمي مناطق مختلف شهر اصفهان  -

  مجري طرح، 1391، اصفهان

 مجري طرح، 1390، شهرداري اصفهان،  گياهان فضاي سبز شهر اصفهان استانداردها و دستورالعمل هاي اجرايي مديريت آبياريتهيه و تدوين  -

، تهران، ايران، صندوق  روش هاي مختلف مديريتي كم آبياري علوفه اي با استفاده از توسعه مدل گياهي به منظور بهبود راندمان آب مصرفي ذرت -

 مجري طرح، 1389حمايت از پژوهشگران كشور، 

AUTOMATED MEASUREMENT OF CONTAINER TEMPERATURE AND MOISTURE FOR 

IMPROVEMENT OF IRRIGATION SCHEDULING IN NURSERIES,USA, 2006-2008. 
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  جوايز و رتبه ها
  .1379ول در بين فارغ التحصالن مقطع كارشناسي ارشد، گروه مهندسي آب، دانشگاه تربيت مدرس تهران. دانشجوي رتبه ا

  .1377رتبه دوم در آزمون سراسري كارشناسي ارشد سازمان سنجش كشور در رشته آبياري و زهكشي، 

  1394سومين جشنواره شهرپژوهي شهرداري اصفهان. پژوهشگر برتر در 
  1389زير سطحي، -ثبت اختراع سيستم آبياري نشتي

  1394ثبت اختراع سيستم بخار آبياري، 
  
  

  فرھنگی -سخنرانی ھای علمی

دقيق. نشت تخصصي نقد و بررسي سياست هاي توسعه آبياري  مسائل توسعه روش هاي آبياري تحت فشار با تاكيد بر جايگاه. 1393مهدي قيصري. 
  روش هاي آبياري و تحويل آب در ايران. كرج، موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي. كرج. ايران.

رك سازمان پامعاونت فرهنگي شهرداري اصفهان، دي.   25. معرفي استانداردها و دستورالعمل هاي آبياري فضاي سبز اصفهان،1393مهدي قيصري. 
  ها و فضاي سبز اصفهان، شهرداري اصفهان، اصفهان

  معاونت فرهنگي دانشگاه كاشان. -، ارايه در انديشگان بحران آب، روش هاي نوين آبياري در شرايط بحران آب1394مهدي قيصري، 
 -ان جهاد كشاورزي فالورجانسازممعاونت فرهنگي . بحران آب زاينده رود و راهكارهاي مديريتي آبياري در اصفهان، 1394مهدي قيصري، 

  كشاورزان و بهره برداران فالورجان.
  دانشجويان -نگي دانشگاه صنعتي اصفهانه، معاونت فرعلمي ، درستكاري علمي و پيشرفت1392مهدي قيصري، 
  انشگاه صنعتي اصفهان، مقاله نويسي در دوره آموزشي فرهنگي، بصيرت ديني و فضيلت علمي، معاونت فرهنگي و اجتماعي د1391مهدي قيصري، 

  

Talk/Speech in Professional Meeting 

Mahdi Gheysari. 2009. Crop models application for management of nitrate 

leaching. The second national conference on drought effects/management (DEM). 

Agricultural. and Natural Resources. Research center, Isfahan, Iran. 20-21 May, 2009. 

Mahdi Gheysari. 2008. Relation between Air and Media Temperature of 

Containerized Nursery Crops. August 5, 2008. Seminar presentations at the Biological 

and Agricultural Engineering, Griffin Campus, Summer 2008. 

Mahdi Gheysari, 2012. Microclimate Zones by Surface Cover Type in Isfahan 

City for Pest Prediction and Irrigation Water Management, Soil Science Department, 

University of Manitoba, Canada, Summer 2012. 

Mahdi Gheysari, 2014.   Shafieyoun, E., Gheysari, M. and Eslamian, S. S,  

Identification of Micro-climates of Isfahan City and Its Effect on Average, Maximum and 

Minimum Air Temperature, Keynote Lecture, 3rd ScienceOne International Conference 

, United Arab EmiratesSciences,  Dubai,  on Environmental

http://thescienceone.com/ices/proceedingsices2014.php 
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  ساير فعاليت ها و همكاري ها:

 تدوين استاندارد ملي آبياري فضاي سبز شهري -

 زمان سنجش كشور در طراحي سواالت آزمون كارشناسي ارشد و دكتريهمكاري با سا -

 بازديد از پروژه هاي قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء (ص) در منطقه پارس جنوبي (عسلويه) -

 )منصوب به مقام معظم رهبري(هزار هكتاري خوزستان و ايالم  550بازديد از پروژه هاي  -

 مسائل كشاورزي در سازمان جهاد  كشاورزي اصفهانارائه دستاوردهاي نوين علمي پيرامون  -

 مدرس كالس هاي آموزشي كارشناسان بانك كشاورزي  -

 مدرس كالس هاي آموزشي براي كاركنان سازمان جهاد كشاورزي -

 مسئول برگزاري غرفه دانشكده كشاورزي در نمايشگاه هاي بين المللي -

 مسئول وب سايت گروه مهندسي آب -

 مديريت منابع آب دانشگاه صنعتي اصفهان ناظر طرح ذخيره سازي و -

 استاد راهنماي طرح فعت همكاري با معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي اصفهان -

 كارشناس طرح شركت فني و مهندسي فناب گستران زاگرس -

 كارشناس ارشد و مسئول مطالعات شركت مهندسين مشاور هيدراب انديش -

با كشاورزان استان اصفهان، استان چهارمحال و بختياري، استان مركزي، استان مالقات و جلسه مشترك   500بيش از  -
 فارس و استان لرستان در خصوص مديريت بهره وري آب در كشاورزي

 هزار هكتار سيستم آبياري تحت فشار 20طراحي بيش از  -

 هزار طرح كشاورزي 50نظارت بر مطالعه بيش از  -

 يستم هاي آبياريهزار هكتار س 5نظارت بر اجرا بيش از  -

 مقاله علمي و پژوهشي 200داوري بيش از  -

 همايش و كنگره علمي 20داوري بيش از  -

 طرح پژوهشي 25داوري بيش از  -

 كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان-طراحي و نظارت طرح جامع آب -

نهاد نمايندگي تاريخ تمدن اسالمي و اصول تعليم و تربيت اسالمي،  ،استادان طرح ضيافت انديشهشركت در دوره  -
    1392مقام معظم رهبري، 

  1393، ، معاونت فرهنگي دانشگاه، دوره روش تدريس و هوش هيجانيشركت در  -

.  موسسه پژوهش و برنامه ريزي 1394شركت در كارگاه تخصصي شناخت الگوهاي مختلف دانشگاهي در جهان،  -
 آموزش عالي.

  1389پونيك، برگزاري كارگاه راه اندازي سيستم هاي كشت هيدرو -
 

 


