


ازوگردیدالتحصیلفارغتهراندانشگاهکشاورزیدانشکدهاز1333سالدراصفهانیحقوقیمرتضی
.استداشتهحضورکشاورزیبخشدرگذاردهسرپشترادههششازبیشکهتاکنونزمانهمان

:اجراییسوابقاهم
مغاندشتعمرانسازمانرئیس•
جیرفتعمرانسازمانرئیس•
روستائیتولیدتعاونیهایوزراعیسهامیشرکتهایسازمانرئیس•
هاصنعتوکشتوتولیدیبزرگواحدهایاموردروزیرمعاون•
مشاورمهندسینجامعهرئیسههیاتعضووعاملمدیر•

:برجستهاقدامات
،محققانبرایایشانارزشمندبسیارهایدانستهوتجاربخاطرات،حاویکهکتابجلد19تالیف•

.باشدمیکشورآبوکشاورزیصاحبنظرانکارشناسان،



به اخذ درجه  1365در سال . متولد شد( خورموج)در شهر بوشهر 1325آقای مهندس فرزانه در سال 
. کارشناسی ارشد رشته زراعت از دانشکده کشاورزی کرج نائل گردید

:اهم سوابق اجرایی
رئیس دفتر مطالعات آبیاری تحت فشار با تشکیل و سازماندهی این دفتر •

:اقدامات برجسته
انتخاب و آموزش نیروی انسانی کارآمد برای توسعه آبیاری تحت فشار•
جلد5تالیف و تدوین معیارهای فنی توسعه بهره برداری آبیاری تحت فشار در •
انتشار نشریه علمی کاربردی جهت معرفی و توسعه این نوع از آبیاری در کشور  •
برگزاری دوره های آموزشی در خصوص مطالعه، اجرا و بهره برداری انواع روش های آبیاری تحت فشار  •
لی و برگزاری اولین سمینار بین المللی توسعه آبیاری تحت فشار در کشور با حضور اندیشمندان داخ•

خارجی  
زی  اجرای طرح های الگویی آبیاری تحت فشار در مزارع و باغات آزمایشی و نمایشی،  دانشکده های کشاور•

و موسسات تحقیقات کشاورزی  



فعالیت خود  1360خاک و  پی می باشند که از سال –آقای مهندس میدانی فوق لیسانس مهندسی عمران 
. را در بخش آب کشور آغاز کرده اند

:مهمترین سابقه اجرایی
1392-96معاون آب و آبفا وزارت نیرو در سال های •

:اقدامات برجسته
رتبطتعیین میزان آب قابل برنامه ریزی با رویکرد پایداری منابع آب و ابالغ آن به کلیه دستگاههای اجرایی م•
آبطرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و تصویب آن در شورای عالی تعریف •
تعیین و ابالغ حقابه زیست محیطی با رویکرد پایداری سرزمین•
برجسته کردن اقدامات غیرسازه ای در بخش آب کشور  •
شترک و مهار آبهای مرزی و منابع آب مشترک و پیگیری حقابه زیست محیطی تاالبهایی که بایستی از منابع آب م•

مرزی تأمین آب شود
تدوین چارچوب نظام های بهره برداری مناسب در تأسیسات آبی به ویژه در شبکه های آبیاری و زهکشی  •





با مدرک دکترای تخصصی در رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی از  1386آقای دکتر وفابخش در سال 
.دانشگاه فردوسی مشهد فارغ التحصیل شدند

:مهمترین سابقه اجرایی
قائم مقام معاون وزیر در امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی  

:اقدامات برجسته
1393تهیه طرح ملی مطالعات الگوی کشت از سال •
بررسی وضعیت موجود و مطلوب الگوی کشت در استان خراسان رضوی،  •
مطالعات پایلوت برنامه ریزی الگوی کشت ملی در استان خراسان رضوی،  •
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و گونه های جنس براسیکا در شرایط مختلف کشت  •
ارزیابی مقدماتی الین های امیدبخش کلزا در مناطق سرد•
همکار گروه اجرایی اولین الگوی کشت منطقه ای در دو دشت استان قم که با همکاری اتاق قم و •

سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه ای این استان از سال جاری شروع گردیده است



: مهمترین سابقه اجرایی
ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان قم 

:  اقدامات برجسته
هکتار از اراضى در دو دشت هاى قم با 28000اجرای پایلوت کشوری پروژه تغییر الگوى کاشت در •

همکاری اتاق بازرگانی و معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی
(کلزا)توسعه کشت دانه های روغنی •
توسعه باغات در اجرای اصالح الگوی کشت در سطح ده هزار هکتار  •
اجرای روشهای نوین آبیاری تحت فشار در سطح دوازده هزار هکتار در استان قم •



: مهمترین سابقه اجرایی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان قم 

:اقدامات برجسته
غییر  در قالب پروژه تاجرای اولین پروژه الگوی کشت منطقه ای در استانهای حاشیه کویر مرکزی ایران•

هکتار از اراضى در دو دشت استان قم 28000الگوى کاشت به صورت پایلوت کشورى در 
ه  از موسسان باشگاه کشاورزی فراسرزمینی که در زمینه بررسی امکان کشت در کشورهای همسای•

.فعالیت می کنند





:برجستهاقدامات
بودنخشکسال8ازبعدپایهدبیجریانشدنپایدارومسیرکلدرچایقرهرودخانهاحیا•

وراششازند،دشتهایواحدهیدروگرافصعودیسیروزیرزمینیآبسطحافتروندتوقفوآبخوانتغذیه•
مکعبمترمیلیون127میزانبهدشتهامخازنکسریازبخشیجبرانوکمیجان

(مترمکعبمیلیون57فعلیحجم)گذشتهسالبرابر3نسبتبهساوهالغدیرسدمخزنحجمافزایش•

ایجادوزآبریحوضهمدخالنذیوذینفعانکلیهبینبیشتروفاقایجادوهمگانیمشارکتروحیهقویتت•
آبریزحوضهساکنینبیندرنشاطوامیدروحیه





تن درسال به عنوان اولین 16000با ظرفیت بیش از 1385شرکت صنایع پودر شیر مشهد فعالیت خود را از سال 
. و بزرگترین تولیدکننده پودر شیر در خاورمیانه آغاز کرد

:اقدامات برجسته 
نصب سیستم و تاسیسات کاهنده مصرف آب•
یر  استفاده از سیکل های بسته آب در تولید و بازچرخانی آب استفاده شده با انجام اصالحات ساده نظ•

کاهش دما در برج های خنک کننده
تم در  استفاده حداکثری از آب همراه شیر و آب پنیر دریافتی، استفاده از آب های تقطیر تولیدی در سیس•

محل های قابل استفاده و بخصوص در دیگ های بخار و سایر محل های قابل مصرف
نصب مخزن ذخیره برای جمع آوری آب های تقطیر مازاد لحظه ای و استفاده از آن در زمان های مورد نیاز•
جهت کاهش مصرف آب   PINCHاستفاده از روش تکنولوژی پینچ •
مترمکعب به 10کاهش مصرف آب از )درصد به ازاء هر تن محصول تولیدی 30کاهش مصرف آب به میزان •

(مترمکعب به ازاء هر تن7ازاء هر تن محصول تولیدی به 





است"32چاره "جناب آقای قاسمی طراح و مبدع دستگاه کاشت، بدون نیاز به عملیات خاک ورزی با نام 

:  اقدامات برجسته
در سال ( 32چاره )کاهش چشمگیر مصرف آب در تولید محصوالت با استفاده از دستگاه ابداعی ایشان 

96-97زراعی 

:استاین دستگاه با استفاده همزمان از آبیاری میکرو زیرسطحی، منجر به دستیابی به نتایج زیر شده
لی و کاهش هزینه های خاک ورزی تا مرز صفر، بدلیل استفاده کامل از مواد آلی باقیمانده کشت های قب•

حفظ ساختمان خاک،  
کاهش مصرف کودهای شیمیایی •
5000مترمکعب در هکتار تا 25000از )کاهش مصرف آب نسبت به انواع آبیاری تحت فشار تا یک سوم •

(مترمکعب در هکتار
(کیلوگرم در هکتار5200کیلوگرم در هکتار تا 3200عملکرد از )افزایش تولید تا دو برابر •
کاهش هزینه ها تا یک سوم  •



هکتار  190اقدام به کشت 1395در سال ( مدیر کشاورزی شرکت کشت و صنعت هالل)آقای مهندس دهنوی 
. باغ پسته به صورت بذر مستقیم کرده است

:اقدامات برجسته
لیتر استفاده می شود که 11000دستگاه کامیون مجهز به تانکر با ظرفیت مخازن 4آبیاری با استفاده از •

ازباغات موردنظر آبیاری  ( لیتر آب440000)هکتار  20سرویس و در مجموع روزانه 10روزانه هر تانکر 
. میگردد

که  شیرهای اتومات که شرایط مناسبی را برای آبیاری فراهم می کند به نحویبودن تانکرها به مجهز •
4ثانیه حجم مورد نظر آب را همزمان پای 30راننده با فشاردادن دکمه ای و نگه داشتن آن به مدت 

درخت می ریزد 
این روش  . لیتر بر ثانیه آب در نظرگرفته شده است5هکتار باغ پسته فقط 190در این روش آبیاری برای •

.سال اولیه کاشت مورد استفاده قرارخواهدگرفت5آبیاری برای باغات پسته در 

.  ریال می باشد20در این روش هزینه آبیاری به ازای هر لیتر آبی که با تانکر پای درخت ریخته می شود، •



هکتار واقع 2.16مزرعه جناب آقای شمسعلی قربانی در شهرستان میاندوآب، روستای اوج تپه کرد به مساحت 
. است

:  اقدامات برجسته
باغ سیب سیستم  آبیاری استفاده از قطره ای زیر سطحی در •
کاهش تبخیر از سطح خاک، کاهش رشد علف های هرز  •
کاهش مشکالت ناشی از بیماری ها  •
برقراری امکان حرکت و انجام عملیات زراعی در مزرعه در هر زمان بدون توجه به برنامه آبیاری •
درصد مصرف50کاهش مصرف کودهای شیمیایی به میزان •





خصوصبهزیستمحیطحوزهمسائلآموزشهدفبا1382سالازمرکزیگسترسبزنهادمردمسازمان
احیاءجهتدر1392سالازونمودآغازراخودفعالیتدانشجویانوآموزاندانشبینسازیفرهنگ

.استدادهانجامموثریاقدامات(سده)کرهرودوفیجانسنجان،منطقهقنوات

:برجستهاقدامات
لکیتمااسناداساسبرمالکانبینآبتوزیعکردنمندنظامومنطقهدرآبکاذببازاربردنبیناز•
درانگیزهافزایش97سالدرثانیهدرلیتر500به92سالدرثانیهدرلیتر200ازقنات هادبیافزایش•

منطقهقنواتاحیاءوحفظبرایمنطقهکشاورزان
سنجانیقنات هاآبیمنابعمشارکتیمدیریتبرتاکیدباسرزمینازپایداربرداریبهرهواحیاءحفظ،•

مرکزیاستان
محلیجامعهودولتمردانبینمشارکتوگفتگوسازندهفضایایجاد•
کرهرودرودخانهدرغیرزراعیفصولدرقنواتآبرهاسازیبامیقانتاالبواراکدشتتغذیه•



ن  آقای سید محمد موسوی، عضو مجمع خیرین آبخیزداری و آبخوانداری استان هرمزگان است که در تأمی
. آب شرب و بهداشت مناطق محروم هرمزگان فعالیت داشته اند

:اقدامات برجسته

ن مالی پروژه آبخیزداری و احداث سد در منطقه نمونه گردشگری تدرویه شهرستان بستک با تامیاجرای •
میلیارد ریال در سال جاری 5/6درصد به ارزش 100

ث  اجرای پروژه آبخیزداری و احداث سد در منطقه نمونه گردشگری تدرویه شهرستان بستک که احدا•
این سد در تأمین آب شرب و بهداشت اهالی منطقه اهمیت زیادی دارد و می تواند در جذب گردشگر و

. ایجاد اشتغال در منطقه نقش مهمی را ایفا نماید





غذیه  آبخیزدار نمونه و صاحب دانش بومی آبخوانداری است که با احیای سیستم ت-آقای عبدالقادر حسینی
آب بند منظم جهت مهار سیالب و تزریق به آبخوان  4سنتی آبخوان در دشت گزیر بندرلنگه از طریق احداث 

توانسته است الگوی موفقی از آبخوان داری در مناطق خشک کشور اجرا نماید

:مزایای این روش
مستقیم  بصورت رساندن آب به سفره های آب زیرزمینی •
کنترل سیالبها  •
جلوگیری از هدررفت آنها •
جلوگیری از ورود سیالب ها به شوره زارها،  •
کنترل سرعت سیالب ها با احداث بند•
جلوگیری از فرسایش خندقی•
پیشگیری و کاهش تبخیر آب حاصل از بارندگی با توجه به شرایط دمایی منطقه،  •
تغذیه آبخوان  •
بهبود کیفیت آب ورودی به آبخوان•



در نوقاب گناباد و یکی از قدیمی 1301استاد عباس ساعدی فر معروف به حاج عباس مقنی متولد سال •
. ترین مقنیان قنات قصبه گناباد می باشد

در فهرست 1395عمیق ترین و قدیمی ترین کاریز جهان است و در سال ( کاریز گناباد)قنات قصبه گناباد •
.آثار ثبت شده در یونسکو قرار گرفته است

به عنوان  1370و 60، 50استاد، شغل و حرفه خود را از طریق پدر و پدر بزرگ آموخته  و طی دهه های •
.مقنی مشغول به فعالیت بوده است

ه چاه استاد ساعدی فر با توجه به سال های طوالنی کار در قنات قصبه، خاطرات زیادی از گالری ها و میل•
. های این قنات دارد

متر الیروبی کرده و اطالعات  180این مقنی در شاخه های دوالب نو و قصبه در اعماق باالی همچنین •
. دقیقی از محل بندش ها و انسدادهای شاخ های قنات قصبه دارد





و  کارخانجات مخابرات ایران مجهز به الگوی مدیریت هوشمند، آبیاری زمان مند، یادگیری خودکار
:آبیاری دستی است که در آن اقدامات برجسته زیر عملیاتی گردیده است

ز تحت  ثبت سابقه آبیاری در سامانه و سرور مرکزی، به همراه امکان پایش و کنترل دوره ای متمرک•
آنالین و تغییر تنظیمات توسط سرور مرکزی و اپلیکیشن تلفن همراهوب، کنترل 

رق گیاه  تع-محاسبه آب مورد نیاز و متوسط زمان آبیاری به وسیله محاسبه هوشمند میزان تبخیر•
و رطوبت خاک

ود آب  اعالم گرفتگی قطره چکان ها، پارگی لوله ها و کمب)دارای سنسور تشخیص میزان فشار آب •
(چاه یا استخر

درصد راندمان25درصد آب مصرفی و افزایش 35کاهش •
مجهز به کنتور محاسبه میزان آب مصرف شده در هر مدل آبیاری، اعالم مجموع آب مصرفی و  •

میزان آب مصرفی آخرین آبیاری به بهره بردار
توانمندی اتصال پکیج های سامانه به پنل خورشیدی بدون نیاز به شبکه برق شهری•
اعالم هشدارهای سرمازدگی، زمان کوددهی و سم پاشی به صورت هوشمند•
مجهز به مکانیسم توزیع هوشمند آب، بر اساس نیاز آبی گیاهان هر محدوده •





دانش آموخته ی ادبیات دراماتیک از دانشگاه تهران و دارای نشان ملی جوان برتر ایران 

:افتخارات تاالن
برنده ی تندیس بهترین فیلم از دهمین جشن مستند سینمای ایران

برنده ی بهترین پژوهش از جشنواره ملی فیلم رضوی
نامزد بهترین کارگردانی مستند از بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران

نامزد بهترین تدوین از دهمین جشن مستند خانه سینما
نامزد بهترین کارگردانی از دهمین جشن مستند خانه سینما

نامزد بهترین پژوهش از دهمین جشن مستند خانه سینما
نامزد بهترین صداگذاری از دهمین جشن مستند خانه سینما



را در راستای مسئولیت اجتماعی  "مرا دریآب... من ایرانم "کمپین اجتماعی 96بانک مسکن در زمستان سال 
خود و همچنین با هدف صرفه جویی در مصرف آب و تالشی در جهت اطالع رسانی برای حل معضل کم آبی در

.کشور راه اندازی نمود

:اقدامات برجسته
"من ایرانم، مرا دریآب "تبلیغات رادیویی و تلویزیونی سراسری کمپین •
استان ها اکران طرح تبلیغاتی بر روی سازه های تبلیغاتی در تهران و تمامی: تبلیغات محیطی در تمامی فازها•

(سازه تبلیغاتی40بیش از )
 های در تمامی فازها در فضای مجازی از جمله پرتال بانک، شبکه"من ایرانم، مرا دریآب "تبلیغات کمپین •

اجتماعی اینستاگرام، سروش، گپ، ایتا و موارد مشابه
برگزاری مسابقه عکاسی با عنوان آب و زندگی•
چاپ اخبار و مقاالت با موضوع مصرف صحیح آب در نشریات داخلی بانک و مسکن به صورت مستمر •





، ارشد برنامه ریزی گردشگریسنستا دارای مدرک کارشناسی موسسه توسعه پایدار و محیط زیست از 
تهراندانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه 

:  اقدامات برجسته
اری  از دانش سنتی ریش سفیدان با انواع سازه های سنتی آبی در ایران و نظام های عرفی همیبهره گیری •
پروژه های مختلف با مشارکت جوامع محلی و بومی  در تقویت ساختارهای اجتماعی و احیا •
 برداری  از طریق حفظ، احیاء و بهره« توان افزایی جامعه محلی در دستیابی به معیشت پایدار"اجرای پروژه •

ن شهداد در دهستان تکاب شهرستا( قنات)پایدار از سرزمین با تاکید بر مدیریت مشارکتی منابع آبی 
استان کرمان 

تشکیل تشکل محلی زنان در نظام مدیریت عرفی قنات ها برای اولین بار در ایران •



بیات  از جمله تجر. خانم مهندس سولماز عباسیان دانش آموخته مهندسی برق از دانشگاه رازی کرمانشاه هستند
طراحی و بهینه سازی تجهیزات برقی و مکانیکی خطوط کارخانجات سیمان1384کاری و حرفه ای ایشان از سال 

.می باشد

:  اقدامات برجسته
تاسیس شرکت دانش بنیان البرز شیمی آسیا•
وق روان  اندازی اولین خط تولید پلی کربوکسیالت اتر بعنوان پایه کاهنده های مصرف آب بتن و فطراحی راه •

برای اولین بار در ایران 1391کنند های بتن از سال 
محصول پلی کربوکسیالت اترکارگیری درصد با به 40تا 25کاهش مصرف آب مورد نیاز برای تولید بتن بین •





از برگزیدگان چهل و پنجمین جشنواره فیلم دانش آموزی رشد

:موضوع انیمیشن سه چهارم
در رابطه با بحران آب و لزوم توجه همگان  به نحوه مصرف وجلوگیری از هدررفت آب در مصارف خانگی،  

. تهیه شده است... کشاورزی و 

:افتخارات
15رتبه اول کشوردرمسابقات پرسش مهر•
دیپلم افتخار و رتبه سوم کشور در چهل و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم  رشد•


