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CV
تلفن024 - 33026137 :

Non Scientific Staff
Tooradj Khoshzaman
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CV
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سوابق آموزشی:
مقطع تحصیلی
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
دیپلم

رشته  -گرایش
خاکشناسی-
فیزیک و حفاظت
خاک
کشاورزی-
خاکشناسی
کشاورزی-
خاکشناسی
علوم تجربی

نام دانشگاه

شهر

سال شروع

سال خاتمه

دانشگاه زنجان

زنجان

90

96

دانشگاه تبریز

تبریز

80

82

دانشگاه صنعتی اصفهان

اصفهان

73

77

دبیرستان شهدای ادب

اصفهان

69

73

مدرک زبان:
نام آزمون
MCHE
زبان عمومی انگلیسی دانشگاه تبریز
TOLIMO

نمره اخذ شده
58
77/30
512

سال امتحان
1386
88/7/9
91/6/16

سوابق آموزشی (تدریس):
نام درس
خاکهای شور سدیمی

مقطع

سال تحصیلی

نام دانشگاه

کارشناسی

اول 83 - 84

دانشگاه محقق اردبیلی

ارزیابی محیط زیست

کارشناسی

اول 84 - 85

دانشگاه محقق اردبیلی

ارزیابی اراضی

کارشناسی

اول 84 - 85

دانشگاه محقق اردبیلی

طبقه بندی و استعداد اراضی

کارشناسی

اول 84 - 85

دانشگاه محقق اردبیلی

پیدایش و رده بندی خاکها

کارشناسی

دوم 83 - 84

دانشگاه محقق اردبیلی

خاکشناسی عمومی

کارشناسی

دوم 84 - 85

دانشگاه محقق اردبیلی

پروژه لیسانس

کارشناسی

دوم 83 - 84

دانشگاه محقق اردبیلی

کیفیت آب

کارشناسی

خاکشناسی عمومی

کارشناسی

پیدایش و رده بندی خاکها و
آزمایشگاه

کارشناسی

فیزیک خاک و آزمایشگاه

کارشناسی

فیزیک و مکانیک خاک

کارشناسی

تالیف یا ترجمه کتاب
نام کتاب
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و
تغذیه درختان زیتون

دوم 89 - 90
اول 90 - 91
دوم 86 - 87
دوم 85 - 86
اول 89 - 90
اول 90 - 91
دوم 89 - 90
دوم 90 - 91
دوم 90 - 91

دانشگاه زنجان
دانشگاه زنجان
دانشگاه پیام نور زنجان
دانشگاه پیام نور زنجان
دانشگاه پیام نور زنجان

نوع کتاب

تاریخ و محل انتشار

گردآوری و تالیف (مهدی طاهری ،مجید بصیرت ،تورج خوش زمان،
مهرزاد مستشاری و محمد علی شاکری)

 ،1396موسسه تحقیقات خاک
و آب

مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده و در دست داوری:
نام مجله یا کنفرانس
عنوان مقاله
غلظت کل و قابل جذب فلزات سنگین و ارزیابی
شاخصهای آلودگی در خاکهای شهرستان زنجان
بررسی تغییر مکانی عناصر غذایی در خاک و برگ
تاکستان های شهرستان خدابنده با استفاده از روشهای
زمینآمار
عکسالعمل نهال زیتون ( )Olea europaea L.به
تنش توام شوری و تراکم خاک در شرایط کمبود
اکسیژن خاک
تغییرات روابط آبی و شاخص های فتوسنتزی نهال
زیتون رقم زرد در پاسخ به شوری آب آبیاری و تراکم

سال انتشار

نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده در مقاله

نشریه آب و خاک
دانشگاه فردوسی مشهد

1394

مهدی طاهری ،محمد اسماعیلیآفتابدری ،تورج خوش
زمان* ،نویسنده مسوول ،محمد تکاسی و محمد
عباسی

مجله پژوهشهای خاک

1396

مهدی طاهری ،سمیرا واحدی ،محمد عباسی ،تورج
خوشزمان و اسماعیل سهرابی

مجله تحقیقات آب و
خاک ایران

1396

تورج خوش زمان ،احمد گلچین ،مهدی طاهری،
محمود عظیمی ،داود زارعحقی

نشریه دانش آب و خاک

1397

تورج خوش زمان ،احمد گلچین ،مهدی طاهری ،داود
زارعحقی و محمود عظیمی

خاک
تأثیر جهت و فاصله از کارخانه پرهامروی زنجان بر
غلظت و فاکتور انتقال روی در ورک و سلمهتره

مجله مدیریت خاک و
تولید پایدار

مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده در همایشها و کنگرههای بینالمللی:
نام مجله یا کنفرانس
عنوان مقاله

1397

محمد بابااکبری ساری ،رضا عسگری ،مهدی
تفویضی ،تورج خوشزمان

سال انتشار

نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده در مقاله

Qualitative Evaluation of Land in Karkaj
Research Station of Tabriz University for .
.. .

Environmental
Impact
Assessment

2005

Jafarzadeh, Khoshzaman, Neyshabouri,
Shahbazi

بررسی تغییرات بارندگی و دما در حوزه کرخه

کنگره بین المللی
جغرافیدانان جهان اسالم

2010

جهانبخش ،رحیمی ،حسینی ،رضایی،
خوش زمان

بررسی امکان سنجی کشت پسته در اراضی حاشیه
رودخانه قزل اوزن در شهرستان ماهنشان با روش سلسله
مراتبی

پانزدهمین کنگره علوم
خاک ایران

2017

سمیرا واحدی ،مهدی طاهری ،تورج خوش زمان ،محمد
عباسی و مجید نجفی

بررسی تغییرات مکانی عناصر غذایی خاک در تاکستان
های شهرستان خدابنده با استفاده از روش های زمین آمار

پانزدهمین کنگره علوم
خاک ایران

2017

سمیرا واحدی ،مهدی طاهری ،محمد عباسی ،تورج
خوش زمان و اسماعیل سهرابی

کاربرد روشهای نوین در مدیریت پایدار اراضی

کاربرد روشهای پارامتریک در ارزیابی اراضی و مدیریت
پایدار

اولین همایش بینالمللی
و سومین همایش ملی
مدیریت پایدار منابع
خاک و محیط زیست
اولین همایش بینالمللی
و سومین همایش ملی
مدیریت پایدار منابع
خاک و محیط زیست

مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده در همایشها و کنگرههای داخلی:
نام مجله یا کنفرانس
عنوان مقاله
چالش های کود در استان زنجان
بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی در باغ های زیتون
شهرستان طارم استان زنجان
کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در بررسی وضعیت
تغذیه ای باغ های زردآلوی شهرستان ماهنشان و تحلیل
دقت نقشه های تولیدی به روش IDW
بررسی وضعیت تغذیه ای باغ های زردآلوی شهرستان
ماهنشان با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی GIS
پهنه بندی وضعیت آلودگی روی و مس در خاک های
اراضی زراعی آبی شهرستان زنجان

کنگره چالش های کود
در ایران
کنگره چالش های کود
در ایران
دوازدهمین کنگره علوم
خاک
دوازدهمین کنگره علوم
خاک
دوازدهمین کنگره علوم
خاک

2018

پریسا علمداری ،مسلم ثروتی ،امید احمدی ،تورج
خوشزمان

2018

پریسا علمداری ،مسلم ثروتی ،امید احمدی ،تورج
خوشزمان

سال انتشار

نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده در مقاله

1389

طاهری ،اسماعیلی ،خوش زمان ،سهرابی

1389

طاهری ،واعظی ،ربیعی ،خوش زمان و اسماعیلی

1390

منوچهر کریمی ،مهدی طاهری ،ولی ربیعی ،تورج
خوش زمان

1390
1390

منوچهر کریمی ،مهدی طاهری ،ولی ربیعی ،تورج
خوش زمان و خلیل پیمان
اسماعیلی ،طاهری ،جعفری ،تکاسی ،تابنده و خوش
زمان

کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در بررسی وضعیت
تغذیه ای باغ های زردآلوی شهرستان ماهنشان و تحلیل
دقت نقشه های تولیدی به روش IDW
بررسی وضعیت تعادل عناصر غذایی پرمصرف در
تاکستان های خدابنده در استان زنجان با استفاده از روش
انحراف از درصد بهینه
پهنه بندی وضعیت عناصر غذایی کم مصرف در تاکستان
های خدابنده استان زنجان با استفاده از GIS
بررسی توزیع افقی و عمودی فلزات سنگین در خاکهای
مجاور کوره ذوب روی زنجان
بررسی تاثیر متقابل پایه و پیوندک در سیب بر میزان
غلظت عناصر غذایی برگ
بررسی تعادل تغذیه ای عناصر غذایی پر مصرف در باغ
های سیب خدابنده ،استان زنجان
بررسی تعادل تغذیه ای عناصر کم مصرف باغ های سیب
شهرستان خدابنده ،با استفاده از روش انحراف از حد بهینه
در محیط GIS
بررسی میزان جذب عناصر غذایی در ارقام مختلف سیب
پیوند شده روی پایه MM106
تغییرات غلظت عناصر غذایی در برگ های زیتون ارقام
حساس و متحمل به سرما
سنجش پارامترهای کیفی پساب استخرهای پرورش
ماهی از نظر کاربرد در کشاورزی
بررسی اثرات غنی شدن پساب های استخرهای پرورش
ماهی از دیدگاه زیست محیطی
نقش عملیات تسطیح و خاکریزی بر روی تناسب کیفی
خاک اراضی ایستگاه تحقیقاتی کرکج برای برخی
محصوالت زراعی

هفتمین کنگره ملی
باغبانی ایران

1390

کریمی ،طاهری ،ربیعی ،خوش زمان

هفتمین کنگره ملی
باغبانی ایران

1390

سهرابی ،طاهری ،خوش زمان ،ربیعی

1390

سهرابی ،طاهری ،خوش زمان و ربیعی

1391

غیورانه ،قشالقی ،سیاره ،خوشزمان

هفتمین کنگره ملی
باغبانی ایران
سیویکمین گردهمایی
علوم زمین
سیزدهمین کنگره علوم
خاک
سیزدهمین کنگره علوم
خاک
سیزدهمین کنگره علوم
خاک
سیزدهمین کنگره علوم
خاک
سیزدهمین کنگره علوم
خاک
کنگره ملی خاک و
محیط زیست (ارومیه)
کنگره ملی خاک و
محیط زیست (ارومیه)
دومین کنفرانس علوم،
مهندسی و فناوریهای
زیست

مهدی طاهری ،تورج خوش زمان ،محمد عباسی،
محمود عظیمی ،محمد تکاسی
اصغر شیری ،مهدی طاهری ،تورج خوش زمان،
اسماعیل سهرابی

1392
1392

مهدی طاهری ،تورج خوش زمان ،اصغر شیری،
اسماعیل سهرابی

1392
1392
1392
1393
1393

تورج خوش زمان ،مهدی طاهری ،محمود عظیمی،
محمد عباسی ،اسماعیل سهرابی
محمود عظیمی ،تورج خوش زمان و محمد اسماعیلی
آفتابدری
محمد عباسی ،سمیرا واحدی ،تورج خوش زمان و محمد
تکاسی
محمد عباسی ،سمیرا واحدی ،اسماعیل سهرابی و تورج
خوش زمان
تورج خوشزمان ،علی باریکلو ،پریسا علمداری

1396

فهرست تحقیقات ،تألیفات ،ترجمهها و طرحهای ارزنده انجام شده
تاریخ تهیه

تاریخ و محل چاپ

ردیف
1

گزارش طرح تعیین پراکنش عناصر غذایی (پرمصرف و کم مصرف) در
اراضی تحت کشت آبی استان زنجان

1389

موسسه تحقیقات خاک و آب

2

گزارش پیشرفت فیزیکی طرح پایش کیفیت خاکهای کشاورزی استان
زنجان

1389و 1390

موسسه تحقیقات خاک و آب

3

بررسی وضعیت آلودگی خاکهای اراضی زراعی فاریاب استان زنجان به
برخی عناصر سنگین

1390

موسسه تحقیقات خاک و آب

تهیه نقشه های وضعیت حاصلخیزی اراضی زراعی دیم شهرستان خدابنده

1390

موسسه تحقیقات خاک و آب

4

شرح

5
6
7
8

9

10

بررسی امکان کشت پسته در اراضی حاشیه رودخانه قزل اوزن در استان
زنجان

1395

موسسه تحقیقات خاک و آب

گزارش بررسی وضعیت تغذیه ای باغ های سیب شهرستان خدابنده

1393

موسسه تحقیقات خاک و آب

گزارش بررسی وضعیت تغذیهای باغهای زردآلو در شهرستان ماهنشان،
استان زنجان

1392

موسسه تحقیقات خاک و آب

گزارش نهایی طرح بررسی وضعیت تغذیه ای تاکستان های خدابنده

1393

موسسه تحقیقات خاک و آب

گزارش نهایی مطالعه اثرات آلودگی های ناشی از فعالیت شهرک تخصصی
روی بر آلودگی آب ،خاک ،گیاهان زراعی و باغی و منابع آب اطراف شهرک
در شعاع  5کیلومتر و ارائه راهکار مناسب جهت کاهش و کنترل اثرات
زیانبار آن
گزارش نهایی بررسی وضعیت تغذیه ای و ارتباط آن با صفات کمی و کیفی
میوه در باغهای زیتون کشور

1395

 - 1397در حال داوری

سازمان محیط زیست استان زنجان

موسسه تحقیقات خاک و آب

فهرست طرحهای انجام شده و در حال اقدام
ردیف

عنوان

تاریخ

سمت در طرح

1390 ،1389و 1391

همکار اصلی
همکار اصلی

1

پایش کیفیت خاک های کشاورزی استان

2

بررسی وضعیت تغذیه ای تاکستان های شهرستان خدابنده

1392- 1390

3

بررسی وضعیت تغذیه ای باغ های سیب شهرستان خدابنده

1392- 1390

همکار اصلی

4

بررسی وضعیت تغذیهای باغهای زردآلو در شهرستان ماهنشان ،استان
زنجان

1392- 1390

همکار اصلی

5

بررسی امکان کشت پسته در اراضی حاشیه رودخانه قزل اوزن در استان
زنجان

1394- 1391

همکار اصلی

6

بررسی وضعیت آلودگی خاکهای اراضی زراعی فاریاب استان زنجان به
برخی عناصر سنگین

1392- 1390

همکار

7

8
9
10

مطالعه اثرات آلودگی های ناشی از فعالیت شهرک تخصصی روی بر آلودگی
آب ،خاک ،گیاهان زراعی و باغی و منابع آب اطراف شهرک در شعاع 5
کیلومتر و ارائه راهکار مناسب جهت کاهش و کنترل اثرات زیانبار آن

1393 - 1395

مجری

بررسی وضعیت تغذیه ای و ارتباط آن با صفات کمی و کیفی میوه در باغ
های زیتون کشور

1396- 1393

مجری

شناخت وضعیت تغذیهای باغات انگور

1397 - 1399

همکار اصلی

بررسی تاثیر سطوح مختلف مدیریت زراعی بر شاخص پسرفت خاک در
اراضی کشاورزی (استانهای خوزستان ،البرز ،زنجان وآذربایجان شرقی(

1398 - 1400

مجری

فهرست نشریات فنی و ترویجی
عنوان نشریه
شناخت نیازهای غذایی زیتون (عناصر و اختالالت
تغذیهای)
بررسی مقدماتی مدیریت آب در درختان زیتون
معرفی نیازهای رشدی و عملکردی درختان زیتون
برنامه ریزی کودی و روش های کوددهی درختان
زیتون

سال انتشار
 - 1397در دست چاپ
 - 1397در دست چاپ
 - 1397در دست چاپ
 - 1397در دست چاپ

روشهای بررسی وضعیت تغذیهای باغ-
های زیتون( ،نمونه برداری خاک ،برگ و
روش تفسیر نتایج)

 - 1397در دست چاپ

نام نویسندگان
مهدی طاهری ،مجید بصیرت ،تورج خوش زمان ،محمد عباسی و مجتبی
نوری
مهدی طاهری ،مجید بصیرت ،سمیرا واحدی و تورج خوشزمان
مهدی طاهری ،مجید بصیرت ،تورج خوش زمان و مجتبی نوری
مهدی طاهری ،مجید بصیرت ،تورج خوش زمان و مجتبی نوری
مهدی طاهری ،مجید بصیرت ،تورج خوش زمان ،محمد عباسی ،مهرزاد
مستشاری ،محمدعلی شاکری و مجتبی نوری

نرم افزارهای کامپیوتری:
 AutoCADپیشرفته Visual BASIC ،MATHEMATICA ،MATLAB ،پیشرفته Visual C# ،پیشرفته،
 ArcGISمسلط ،محاسبات آماری توسط  SASو  EXCEL ،WORD ،SPSSو اتوماسیون نرم افزارهای محیط آفیس ویندوز،
نرم افزار تخصصی ،ROSETTA ،RETC

