
 

 آباد شریف جوادرفیع
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 17پالك  1آدرس:اردکان خیابان مالعارف بن بست

 09132550733تلفن تماس:

 j.rafei@yahoo.comپست الکترونیک:

 سوابق تحصیلی

 دوره تحصیلی رشته تحصیلی معدل سال اخذ محل تحصیل مدرك تحصیلی

 91- 96 بیابان زدایی 89/18 1396 تهر ان دانشگاه دکتري تخصصی
 89-91 بیابانی مناطق مدیریت 05/18 1391 دانشگاه تهران کارشناسی ارشد

 85-89 مدیریت مناطق بیابانی 66/16 1389 دانشگاه یزد کارشناسی

 

 امور پژوهشی

 وعلمی پژوهشی و کنفرانس ملی و بین المللیISI,ISCمقاله 23چاپ بیش از  چاپ مقاله 

 

 موضوعات

 مسایل و زمینی زیر هاي آب کمیت و کیفت کاربري،بررسی وتغییرات سرزمین آمایش

 همچنین و وفاضالب مستعمل و نامتعارف هاي آب از استفاده و زیست محیط به مربوط

 زدایی بیابان و بیابانی مناطق مدیریت

 

 افتخارات و عضویت ها 

 دکتري کنکور کشوري 2 رتبه-2 کشوري کنکور کارشناسی ارشد 1رتبه -1

 

 

 



 عضویت ها

 سازمان نظام مهندسی -2 بنیاد نخبگان جمهوري اسالمی ایران-1
  بیابانی مناطق وکنترل مدیریت علمی انجمن -4 انجمن آبخیزداري ایران -3

 

 آشنایی با زبان خارجه

 میزان تسلط و نوع مدرك نوع زبان

English language 547نمره با  مدرك تولیمو -خوب 

 

 هاتوانایی 

 کنترل و فاضالب فرآیندتصفیه کارشناسی -1

 خانه  تصفیه واحدهاي فرایند

 شرایط با متناسب سبز فضاي اجراي و طراحی-2

 خاك و آب نوع و اقلیمی

 شامل فاضالب به مربوط امور کارشناسی -3

 سیستم نگهداري و طراحی و یابی مکان

 جوشکاري و برشکاري -4

 

 سوابق شغلی
 

 نام سازمان
 

 عنوان شغل
 تاریخ

 شروع                          پایان

 ---- 15/07/1396 زبفضاي س سرپرست شهرداري اردکانپیمانکاري 

 30/04/1395 01/07/1392 مدرس دانشگاه دانشگاه هرمزگان

 05/11/1393 01/07/1393 مدرس دانشگاه دانشگاه علمی کاربردي



 تجربیات شغلی

 ملیدانشگاه دفاع عالی 

 بیابانی مناطق احیاي در نامتعارف هاي آب از استفاده کارایی بررسی-1
) در تصفیه فاضالب وهمچنین مراحل و چگونگی انجام کار USBFآشنایی با فرایند سیستم لجن فعال(-2

 طی دوره آموزشیدر این روش 
فاضالب ونیز انواع روش هاي آشنایی با انواع فاضالب،دالیل تصفیه،مشخصات و انواع فرایندهاي تصفیه -3

 ب و همچنین مصارف مجدد پساب تصفیه شدهفیه بیولوژیکی فاضالتص
معیار هاي آب و خاك و پوشش هوشمند بیابان زایی استان یزد با بررسی  هشدارو  انجام طرح پایش-4

 گیاهی

 فرجان یزدشرکت 

 در شهرستان یزدتهیه و بررسی تصاویر ماهواره اي و عکس هاي هوایی جهت مکان یابی پروژه هاي آبخیزداري 

 شرکت رادین

 قزوین استان زهرا بویین منطقه در ریزگرد تولید از جلوگیري جهت بادي فرسایش به حساس مناطقتهیه نقشه 
 کندال من آزمون با کرج شهر هواي الودگی تغیرات وتهیه گزارش روند  بررسی

 دانشگاه تهران و وزارت نیرو

و نقشه روند تغییرات وضعیت اقلیمی دشت  دشت یزد اردکانفیت و کمیت آب زیر زمینی یتهیه نقشه هاي ک
  جهت تهیه اطلس ملی بیابان زایی ایران یزد اردکان

 نامتعارف در ایرانطرح استفاده ازآب هاي  کشاورزي در قالب در خانگی فاضالب از استفاده سنجی امکان

 یزد دانشگاه

 )کارشناسیدوره  -سبز فضاي و ها پارك درس پروژه(گزارش وتهیه  یزد کوهستان پارك یابی مکان معایب و مزایا بررسی
   میبد اباد امین حوزه خاکشناسی مطالعات

 آزاد

 کامیون و کمپرسی به مدت ده سالطراحی و ساخت انواع  تانکرآب و مخزن سوخت و اتاق  -1 
  رانندگی کمپرسی-2



 لوله کشی ساختمان-3

 با مدرك رسمی آشنایی با نرم افزار

 میزان تسلط نام نرم افزار  میزان تسلط نام نرم افزار

GIS زیاد GMS زیاد 
ENVI خوب SMART PLUS خوب 

MATLAB خوب SPSS خوب 
WORD زیاد EXCEL زیاد 

 هاي آموزشیبازدیدها و دوره 

 محل موضوع بازدید یا آموزش

 دانشگاه دفاع ملی شبکه نگهداري و فاضالب تصفیه مدرن هاي سیستم آموزشی دوره-1
 

 زیستی محیط اثرات ارزیابی و فاضالب و آب آموزشی هاي دوره-2
 دانشگاه دفاع ملی

 تهران دانشگاه SPSS&SMART PLUSآموزش نرم افزار -3
 کشور اي وحرفه فنی سازمان GPSکارگاه کارور -4

 تهران دانشگاه ENVIو  GISآموزش پیشرفته نرم افزار -5
 

 تهران دانشگاه ANPو  AHPکار گاههاي  آموزشی  -6

 تهران دانشگاه TTOWSوSWOTکارگاه آموزشی -7

 تهران دانشگاه LARS WG&SDSMآموزش نرم افزار هاي مدل سازي اقلیمی  -8

 


