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دانش بنیان کاوشگران اب معرفی شرکت  

ده سال در زمینه ژئوفیزیک و خدمات کشاورزی بیش از  3573شرکت دانش بنیان کاوش گران آب سهامی خاص به شماره ثبت 

 چاه کشاورزی در سراسر کشور خدمات رسانی کند. 3500فعال است. این شرکت توانسته به بیش از 

شرکت با توجه به تجربه چندین ساله در ارتباط با مسائل و مشکالت کشاورزی تصمیم به تحقیق و توسعه در  1393در سال 

گیرد. نتیجه تحقیق و توسعه تیم کاوشگران به مسایل مربوط به  کشاورزی و راه حل جامع آن، می زمینه مهم ترین مشکالت و

وری کشاورزی عدم پایش و همچنین تغییرات آب هوا و افزایش خرده مالکیت این نتیجه می رسد که دلیل اصلی کاهش بهره

های آب و هواشناسی برای هوشمند باران شد. این سامانه با ارسال  داده تالش طراحی و تولید سامانهباشد. بنابراین نتیجه می

شود تا کشاورزان به ها در سیستم موجب میو همچنین تحلیل این داده زان به مرکزیت یک ایستگاه هوشمندباغات کشاور

 موقع، به جا و موثر  نسبت به هشدار ها عکس العمل نشان دهند.

 

 چشم انداز

در ایران و منطقه. در این راستا شرکت قصد دارد تا  1408سرآمدترین شرکت هوشمند سازی کشاورزی تا سال تبدیل شدن به 

 چاه با پوشش تمام زمین ها تحت آبیاری آن را مجهز به سامانه هوشمند باران نماید. 10000سال آیند  5

 

 ماموریت

وری طریق هوشمند سازی و اینترنت اشیا تا ضمن افزایش بهره مقابله با چالش تغییرات آب و هوا و افزایش عملکرد کشاورزی از

های به روز شود با نوآوری و تکنولوژیدر کشاورزی موجب اشتغال و تامین منافع ذینفعان گردیم. همچنین شرکت متعهد می

 بهترین عملکرد را با اینترنت اشیا و هوش مصنوعی برای کشاورزان فراهم نماید.

 

 TRL 8رتبه  : محصوالت شرکت فناوریسطح 
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 مدیر عامل يليتحص سوابق

 .(در حال ویرایش رسالهمنابع آب ) مدیریت دکترایدانشجو -

 .2018دانشگاه میکی موتو ژاپن دارای مدرک دکتری افتخاری در حوزه کشاورزی هوشمند از -

 .1388 منابع آب یارشد مهندس یکارشناس-

 .1386فاضالب و عمران آب یکارشناس مهندس-

 .2016دانشگاه کارین گرجستاناز  گواهینامه لیسانس آبشناسی-

 

 پایان نامه ها

 

 نامه دکتریپایان 

 ءباغات با اینترنت اشیاهوشمندسازی -

 پایان نامه دکتری

 بررسی راه های برون رفت از بحران آب،-

 پایان نامه کارشناسی ارشد

وارزیابی کاربرد روش  ویژه الکتریکیاستفاده از روش سونداژ مقاومت  مطالعه الیه های زیر سطحی دشت نوق با

 یمدیریت منابع آب زیرزمین به منظور اکتشاف و توموگرافی دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی

 عنوان پایان نامه کارشناسی

 ،در منابع آب پروژه کنترل تیریمد-
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 و محصوالت اتوخدم توانمندیها

 شرکت دانش بنیان کاوشگران اب

 

 ایستگاه هوشمند اب و هواشناسی کشاورزی کننده  تولید-1

 هواشناسی کشاورزی بر اساس مدلسازی های مطالعات منابع آب پایش آب و مطالعات و-2

 مشاوره شناسایی آبهای زیرزمینی-3

 ب کشاورزیربات هوشمند لوله آتولید کننده -4
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 توانمندی ها وخدمات قابل ارائه  مشروح

 

 ب و هواشناسی کشاورزیتولید ایستگاه هوشمند آ -1

سامانه هوشمند باران یک سامانه هوشمند بر پایه اینترنت اشیا برای ایستگاه هوشمند اب و هواشناسی کشاورزی به کمک 

سنسور هواشناسی و ماژول کنترل   8اران و دستگاه هوشمند باین سامانه با استفاده از باشد. وری کشاورزی میافزایش بهره

شوند تا با استفاده از کند سپس به سرور فرستاده میو همچنین اطالعات  ماهواره ها داده ها را جمع آوری می چاه  موتور پمپ

ها، تحلیل ها و و تلفن گویا توصیه بارانالکوریتم های ابداعی شرکت تحلیل شوند و در انتها از سه طریق وب سایت، اپلیکیشن 

 کند. را فراهم مینه اجازه کنترل از راه دور همچنین این ساماو  گیردها در اختیار کشاورز قرار میداده

در اختیار تمام  اپلیکشننیاز است که می تواند تعداد زیادی  ایستگاهکشاورزی تحت پوشش یک چاه یک  باغاتبرای تمام 

 قرار دهد.   و متصندی چاه  کشاورزان و کارشناسان

 ی محصولنوآور 1-1

نوآوری ایجاد شده، نوآوری در محصول است. که به موجب آن یک ثبت اختراع به شماره اظهارنامه 

 ثبت شده است. و دو اختراع دیگر در حال ثبت شدن دارد. 1396501400300863

  سخت افزاری و نرم افزاری است.سیستم حاضر بر دو قسمت 

  سخت افزار - 1-1-1

 سنسور 8و  ماژل کنترل پمپ چاهو  دستگاه کشاورزی هوشمند باراناینترنت اشیاء شامل شامل 

 باران سنج-جنورسن-رطوبت خاک-جهت باد-سرعت باد–هوارطوبت فشار دماشامل:هواشناسی 
شوند و با استفاده داده ها در شرایط استاندارد هواشناسی کشاورزی جهانی  جمع آوری میو این  تشکیل شده است. 

 شوند.جهت تحلیل و نمایش به سرور فرستاده میلورا  سیم کارت و با فناوریاز 

 نرم افزاری - 2-1-1
الگوریتم های مختلف تجربی ، علمی و محلی، تلفیقی و داده کاوی و تحلیل داده ها جهت  کمک بههوش مصنوعی  

باران  اجازه دسترسی به راحتی از طریق سایت و اپلیکیشن  تبدیل آنها به اطالعات مفید و کاربردی و اثر بخش که

را  باغ با کارشناسخط ، پایش و تحلیل  و کنترل چاه اب را برای هر کشاورز و ارتباط به صورت بر  باغاتنمایش 

  آورد.فراهم می
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 مدیر عامل اختراعات 

  .کشاورزی آب و هواشناسی هوشمند ایستگاه بنیانگذارمخترح و -

  .کشاورزی هوشمندهوشمند  دیتاالگر مخترح-

 محافظ پمپ چاه مخترع -

 .های کشاورزیمخترع ربات هوشمند ویدیومتری لوله-
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 دانش بنیان ساختار محصول -2-1

 
 سخت افزار: 1-2-1

 دستگاه کشاورزی هوشمند باران )اختراع و نوآوری شرکت(،  -1

 )اختراع و نوآوری شرکت(ماژول کنترل پمپ موتور آب   -2

 )اختراع و نوآوری شرکت( رطوبت . فشار سنسور دما  -3

 )اختراع و نوآوری شرکت( باغ سنسور رطوبت  -4

 )اختراع و نوآوری شرکت( سنج مغناطیسی سنسور باد  -5

 )اختراع و نوآوری شرکت  سنج وزنی سنسور باران  -6

 شرکت(  )اختراع و نوآوری بادنما مغناطیسیسنسور   -7

 )اختراع و نوآوری شرکت( گیرنده دیجیتال تصاویر ماهواره ای باغ –نور سنج سنسور   -8

 

 نرم افزار: 2-2-1

 باران هوشمند سامانه  مرکز پایش -1

 اپلیکشن هواکاو -2

 اپلیکیشن باران -3

 تلفن گویا  باران -4

 

 

ایستگاه در خط  500و  شهرستان نصب و راه اندازی شده است 25استان و  5این محصول در حال حاضر در 

 تولید شرکت در حال ورود به بازار است
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 مشروح  توانمندی ها وخدمات قابل ارائه

 

 کشاورزی هوشمند پایش و تحقیقات آب و هواشناسی در  – 2
 
 

 

 مطالعات بهترین راه حل عبور از بحران مدیریت منابع آب به کمک ابررایانه ها قابل انجام می باشد

 بخشی از تحقیقات انجام شده در شرکت کاوشگران آب ارئه می گردد. 

 رفتار سفره آب زیرزمینی دشت های مختلف کشور  تحقیقات 

 مطالعات کیفیت اب زیرزمینی و تفکیک الیه ای اب زیرزمینی 

  به کشاورز  و مقایسه با الگو بهینه مصرف مدیریت مصرف آب در کشاورزیگزارش 

  هشدار تنش ابی مزارع و  هشدار های نیاز ابی باغاتهوشمند سازی کشاورزی با 

  منابع آب چاههوشمند  مدیریت 

 پایش داده های آب و هواشناسی حوزه های آبریز در مناطق مختلف کشور 

 مطالعات اجتماعی در حوزه آب و اقلیم شناسی کشاورزی 
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 با استفاده از ژئوالکتریک دشت های کشور  رفتار سفره آب زیرزمینی تحقیقاتتعدادی  از 

 بافق-گرمساز-کرمان-سیرجان-زرند-رفسنجانتحقیقات رفتار سفره آب زیرزمینی  شهرستان 

 

شهرها و روستا ها با برای تامین آب شرب   مطالعات کیفیت  آب زیرزمینی انجام شدهتعدادی  از 

 های ماهواره ای استفاده از ژئوالکتریک و نقشه های زمین شناسی و نقشه

  1393بهرمان 

 1393 صفاییه 

 1394علی اباد سیرجان 

 1394روستایی روامهران 

  1394روستای جوادیه 

  1395ده باال یزد غفاری 

  1395دهیاری اودرج 

 ...... 

 

 زمین شناسی و نقشه های ماهواره ای از مطالعات تعدادی 

 شریفیان( -نوق-مطالعات اکتشافی باریت به کمک ماهواره )رفسنجان 

 اکتشاف معدن آهن  دکترنوری نوق 

 معدن مس دره جو اکتشاف 

 معدن آهن علی نژاد اکتشاف 

 معدن آهن مالی زرند اکتشاف 

 اکتشاف اب در معدن سورک 

 اکتشاف آب در معدن کاوند نهان زمین 

 ...... 
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با استفاده از ژئوالکتریک و نقشه های زمین شناسی تحقیقات انجام شده برای تامین آب تعدادی از  

 و نقشه های ماهواره ای

 

  منطقه منصور آباد، سازمان مردم نهاد حفاظت از محیط زیست رفسنجانمطالعات منابع اب. 

 پادگان آموزشی باغین. چاه اب  طالعات کیفیت آب زیرزمینیم 

 موسسه فالح پناه نیشابور. مطالعات زمین شناختی 

 .)مطالعات زمین شناسی مرکز تحقیقاتی پسته ایران )چاه موتور زرند 

 کشاورزی شرکت فتح نصر 

 شرکت مسعود نیریز 

 .... 
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 بهای زیرزمینیمشاوره شناسایی آ  -3

رسانی شده و تمام استان های کشور این خدمت  را شروع مشاوره بهترین محل جهت حفر چاه به کشاورزان  1387شرکت از سال 

 است.بیمه کار افرین تمام  مسئولیت حرفه ای شرکت و مشاورین را تضمین میکند

 برای سنگ مقاومت. گیردمی قرار استفاده مورد زمین زیر در مقاومت ساختار از اینقشههای ژئوالکتریک به منظور تهیه روش

 از نرم سنگ با ایماسه آبداربسیار مناسب است؛ مثالً برای مشخص کردن: آب شیرین از آب شور، الیه شناختی  زمین آب اهداف

های دارای نفوذپذیری کم، و های رسی و مارن سنگهای سخت از سنگهای آبدار متخلخل/شکافدار در سنگواد رسی، الیهم

شود.بکار گرفته میهمچنین جهت تشخیص سنگ ترک دارِ حاوی آب از سنگ میزبانِ سخت   

 

 

 

 

 .استان کشور انجام شده است 15پروژه موفق در  3000بیش از 
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 شهر ها و روستاها تحقیقات تامین منابع آبتعدادی از  -1-3

  اداره اوقاف شهرستان رفسنجانچاه های  تعدادی  ازتامین اب 

  داره زندان استان کرماناچاه های  تعدادی  ازتامین اب 

   اداره استان قدس رضویچاه های  تعدادی  ازتامین اب 

  فرودگاه شهرستان رفسنجانتامین اب 

  گاوشیری بافت )جهادکشاورزی بافت(مجمع تامین اب 

 تامین آب کشت صنعت شاهرود 

 تامین اب کشت صنعت بهار رفسنجان 

 تامین اب کشت صنعت سیرجان 

 تامین اب کشت صنعت گوهر تمپ زاهدان 

  مهریزتامین اب مرغداری تالو 

 

 

 کشاورزی و مزارع  چاه تحقیقات تامین آبتعدادی  از  -3-2

 کشاورزی مزرعه حالل احمر رفسنجان 

 ت آب بیمارستان نوریه کرمان تحقیقا 

 هنرستان فنی کرمان 

  صادرات روامهرانبانک 

 آب معدن کیان مس 

 آب معدن پارس 

 تونل انتقال بهشت آباد )آب حرا( آب 

 آب شهرداری شهرستان رفسنجان 

  شهرداری زرند یزدانشهرآب 

 ات زهکشی آب زیرزمینی معدن میدوکطالعم 

 شهرستان رفسنجان)عج( دانشگاه ولی عصر 

  کشورموسسه تحقیقات پسته  
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 تحقیقات قنات و  چشمهتعدادی  از  -3-3

 چشمه علی کوهپایه 

 چشمه عبدالعلی روستای روان مهران 

 قنات کاظم اباد مزرع مهندس شمسی 

  دکتر عباس نژادقنات کبوترخان باغات 

 قنات اکبر آباد  شاهزاده عباس 

 شکرزهی سراوان 

 موسسه ملک نیریز 

 شرکت لوله ضیالدینی سیرجان 
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 ربات هوشمند لوله اب کشاورزیتولید کننده -4

 

موجود در  یازهایها و نمقابله با چالش یحاصل از انجام پژوهش ها برا جیاز عوامل مهم توسعه در کشور استفاده از نتا یکیامروزه 

 یمشکالت .متنوع است اریدر سطح جامعه بس ازهایها و نچالش نیو ا باشدیکشورم ییاجرا یهاسازمان ریو سا ی، کشاورزیمراکز صنعت

 افتنیقابل  یکه اغلب به راحت ردیگ یاز کشاورزان م یادیز نهیهزو  وقت حجم اب و  دیآ یم شیپ یکشاورز یلوله ها یکه برا

یا اگر در مسیر قنات مشکلی وجود  .کرد یکل لوله ها را بررس دیان با قیمکان دق افتنی یسوراخ شود برا ی. مثال اگر لوله استین

بهره باعث کاهش  و شود یم اهانیبه گ یعدم آبرسان جهیو در نت مسیرباعث عدم گردش درست آب در مشکالتاین  داشته باشد

که جهت مصارف کشاورزی می باشد هدر رفتن آب  اینج جلوگیری از  10تا    4و همچنین در لوله های  می شود یدر کشاورز یور

مشکل  نیحل کردن ا یبرا.می باشد انهیآب به کمک ابر را عیمنا تیریعبور از بحران مد یمناسب برا یبه راه حل ها دنیرسدقیقا 

 .ه استشروع کرد 1398هوشمند رادر سال کاوشگران آب طراحی یک ربات  یقاتیتحق میت

 

در شههب کههه  دیههد نیدوربهه کیهشههامل  هوشههمند ربههات نیهاسههاخته شههده  هیههاول نمونهه 

بصههورت همزمههان  و کنههد یبههردار لمیفههو مسههیر  جهههات از لولههه یقههادر اسههت در تمههام

ربههات  شههنیکیبههه اپل فرسههتدیشههده را م یبههردار لمیفهه ریتصههاو نترنههتیبههدون وجههود ا

 می باشد. کاربر که قابل نصب بر روی گوشی  هوشمند کاوشگران

 

کههه کیفیههت آب را گههزارش مههی کنههد و نقشههه طههول مسههیر حرکههت ربههات در داشههبورد شههده اسههت  یطراحهه یطههور ربههات

قهادر بههه  لهورا  یابها اسهتفاده از پروتکهل ههه نترنههتیبهدون وجهود ا یو حتههاپلیکشهن ربهات کاوشهگران قابههل ردیهابی مهی باشهد 

 .باشدو اطالعات ها  لمیارسال ف

 نیاز ا توانیربات است که م تیو کاربر قادر به هدا کندی تعادل خود را حفظ م است تا در برابر فشار آب یربات به گونه ا نیا بدنه

 داستفاده کرهوشمند کاوشگران  فقط با تعویض تایر ربات نفت و قنات ها یدر لوله ها یکشاورز یربات عالوه بر لوله ها

در انواع مسیر ها و لوله ها قابل حرکت است و  زمان نیدر کمترو  قیدق یابیمکان  است که نیاربات هوشمند  نیا تیمز نیمهمتر

 توان  یمی در طول مسیر خراب ای یکردن شکستگ دایپ یبرا نهیهز اتالف وقت و یبه جامی شود از طریق کاربر از راه دورکنترل 

 .باعث جلوگیری از هدررفتن آب می شود استفاده شود که در نهایت
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 نرم افزارها تخصصي

 

 سامانه هوشمند باران-

 ئوفیزیکژد هوشمنسامانه -

 crmری ارتباط با مشتسامانه -

ipi2win-   ژئوالکتریک-ژئوفیزیک 

 res2dwinو سه بعدی 2توموگرافی -

  Mapsourceنقشه خوانی-

 Surferمدل سازی حجم سفره آب -

 ArcGISپیش بینی و تخمین -محیط کاری برای مدلسازی-

  HecHMS 2.2رواناب–بارش -

  Hec-rasرودخانه-آب سطحی-

  GMSمدلسازی سه بعدی آب زیرزمینی-

 Modflowشبیه سازی آب زیر زمینی-
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 کاوشگران اب شرکت  مدیرعاملطرح ها و عناوین برگزیده 

 1395آفرین برتر رفسنجان در سال  کار 

 1395سالمی واحد رفسنجان،زاداآدر همایش دانشگاه،صنعت،کارآفرینی،دانشگاه  ایماهواره  آبیاریدر  طرح برتر 

 1395)عج( برگزیده بعنوان جوان برتر از سوی فرمانداری ویژه رفسنجان، دانشگاه ولی عصر. 

 1396 پژوهش مدیریت ایران انتخاب به عنوان مدیر شایسته ملی از طرف مرکز 

  1396برتر با عنوان ایستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشاورزی در دانشگاه ولی عصر )عج(  ایدهبرگزیده 

 1396هوشمند بازدید لوله های،رفسنجان با ایده ربات  در استارت آپ ویکند پستهاستارت اپ کاوشگران آب  مدیر 

  1397تاسیس شرکت دانش بینان کاوش گران آب و پایش گران هوا 

  1399 با محصول ایستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشاورزی سهحضور در برنامه میدون شبکه 

  1400 س جمهوریرئی کارویا از طرف معاونت علمی و فناوری یکحضور در برنامه تلوزیونی شبکه 

 1395 عضو مجمع مشاوران جوان فرمانداری ویژه رفسنجان 
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 شرکت کاوشگران اب مدیر عامل سوابق اجرایي

 1386ترمینال نمونه سال کشوری سال - رییس هیات مدیره ترمینال فراوری پسته محسن 

 قم -همدان –حلقه چاه در استان های کرمان 3000زیرزمینی بیش از  هایآب شناساییپروژه  مشاور-   

  1387فارس از سال  -یزد -سیستان-هرمزگان-مرکزی-خراسان رضوی-راسان جنوبی.    خ  

 و برداشت توموگرافی دو بعدی ژئوالکتریک ویژه آبشناسی در اعماق زیاد برای اولین  مدیر تیم تحقیقاتی        

   1388متر شد سال  153عمق  ده برداری ازداموفق به در ایران که این مطالعات  .    بار

  1391خجسته اگاه رفسنجان سال شناسایی قنوات مدفون شده سایت ورزشی مدیر تیم تحقیقاتی 

 1391سال  در روستای روامهران در استان کرماناولین بارانه هیدروپونیک برای مجری گلخ 

 1392سال جوادیه نوق  پروژه تامین آب و مطالعات هیدروژئولوژی دریاچه شور منطقه رفسنجان مشاور 

  1393سال  چاهک-هراتمنطقه پل دختر –سنندج  شناسایی گسل مدیر تیم تحقیقاتی 

  1394 فات کشاورزی دانشگاه ولی عصر سالپیش بینی طغیان آمدیر تیم الگوریتم نویسی 

 1395سال ی شرکت کشاورزی پسته بهاران مدیر تحقیقات آفت شناس 

 1395سال  وران جوان فرمانداری رفسنجانرییس کمیسیون اقتصادی مجمع مشا 

 1395 سال رفسنجان، اردیبهشت عضو مجمع مشاوران جوان فرمانداری ویژه 

 1397از سال  ران آب رفسنجانکاوشگ کاوشگران اب دانش بنیان مدیر عامل شرکت  

 1398 از سال ناسی کشاورزی گروه کاوشگرانمدیر تیم تحقیقات هواش 

 1398سال  جهاد کشاورزی رفسنجان ویژه باغات پسته قیقات تنظیم الگوریتم های آبیاریتح مدیر تیم 

 1399شهر ها روستاهای به آب و فاضالب کشور از  بآتامین منابع  مشاوره 
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 مدیر عامل و  شرکت کاوشگران آب سوابق پژوهشي

 

  اعماقی برای نیرزمیزی آبها دراکتشافی دوبعدی کیالکتر ژهیو مقاومتی توموگراف کاربردمقاله با عنوان 

 1391 یزد معدنکاری ایرانهای  اولین کنفرانس ملی فناوری، رفسنجان نوق دشتی مورد مطالعه :ادیز

  ارزیابی روش های مدرن در اکتشافات آبهای زیر زمینی توسط توموگرافی دوبعدی  مقاله با عنوان

همایش ملی الکتریکی و الکتروکنتیک سوندینگ، مطالعه موردی دشت نوق رفسنجان، دوازدهمین 

 1392 آبیاری و کاهش تبخیر، یزد
 Mola Mohammadi Zadeh, Moein; Ali Saremi & Masoud Fotovat, 2015, Simulating the 

Thickness of Saltwater and Freshwater Layers through Electrical Resistivity Data with 

GMS Model and Its Comparison with Observation Wells (Case Study: Rafsanjan Plain), 

2015 

  1395رفسنجان، چاپ در روزنامه محلی  نوق منطقه غرب در ایدر چاه مقاله 

 بررسی سطح ایستایی آب زیرزمینی با استفاده از GPS   1396مطالعه موردی دشت نوق رفسنجان  

  درخصوص مناسب خاکی ها هیال کردن دایدرپ کیژئوالکتری دوبعدی توموگراف نقشمقاله با عنوان 

کنفرانس بین المللی  دومین، رفسنجان نوق دشت: یمورد مطالعه ،یسفالی اریآبی کانالها زاتیتجه ساخت

 1396 کرمانآب خاک گیاه 

  مقاله با عنوان ارئه مدل تجربی هدایت هیدرولیکی غیر اشباع تحت تاثیر خواص فیزیکی خاک با آزمایش

 1397 کرمان کاهش تبخیرمزرعه ای مطالعه موردی باغین کرمان یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و 

 مطالعه )مزرعهو مدیریت  تکنولوژی های نوین در تشخیص نیاز آبیاستفاده از اثر  مقاله با عنوان

 1397رفسنجان ،)عج(دانشگاه ولی عصر(،دومین همایش ملی پسته،رفسنجاننوق  :دشتموردی

 نیمه خشک، دومین  های آبیاری نوین درکشاورزی پایدار مناطق خشک ومقاله با عنوان بررسی روش

 1397انشگاه ولی عصر)عج(، رفسنجان همایش ملی پسته، د

 خشک های جمع آوری آب باران برکشاورزی در مناطق خشک ونیمهمقاله با عنوان تاثیر مدیریت روش

 1397انشگاه ولی عصر)عج(، رفسنجان دومین همایش ملی پسته، د

  ی ها روش با کیزیژئوفی سنج مقاومتی نیرزمیزی آبها اکتشافی میقدی روشها سهیمقامقاله با عنوان

 1397، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد کرمان.نگیسوند کیالکتروکنت دیجد
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 تاليف و ترجمه ها

 بینی آلودگی / مولف معین مدیریت حفاظت از منابع آب و خاک با تشخیص و پیش تالیف کتاب با عنوان

، 987-600-448-358-2ی، شابک:فدیجسربندی، محمدرضا شریفینوقی، مجید رمضانیزادهمالمحمدی

 1396.تهران،راز نهان،  انتشارات

 با عنوان تاب  نایی  تالیف ک تان میوه و روشبا آشههه فات درخ ندگان معین آ ها/ نویسههه های کنترل آن

ضانی زادهمالمحمدی شریفینوقی، مجید رم ضا  -00-6-448-360-5شابک:فدیجی. سربندی، محمدر

 1396. تهران، راز نهان، انتشارات ،987

 ترجمه و آموزش نرم افزار   IPI2win v3 

 

 گواهينامه ها

  با نرم افزارگواهی طراحی و آنالیز شبکه های آبرسانیWater Gems 1395 

 گواهی کاربرد اطالعات جغرافیای Arcmap با نرم افزارGIS  1395  

 2016ای در بخش کشاورزی، فوریه گواهی آنالیز داده های ماهواره 

  1396گواهی حضور در اولین استارت آپ ویکند پسته دانشگاه ولی عصر)ع( رفسنجان اسفند 

  1396شایسته ملی گواهی حضور در گنگره مدیر 

  1396گواهی مرکز نوآوری کرمان 

 1396تارت آپ ویکند پسته رفسنجان گواهی اولین اس 

  ،1396گواهی بازاریابی عصبی، نوآوران ای تی 

  ،1396گواهی کارگاه فن بیان، موسسه آوای رشد 

 گواهینامه مدل سازی آب زیرزمینی. GMS&PMW1397 

  1397یی در مناطق روستایی، مرداد لیدکوتک با محوریت اشتغال زاگواهی حضور در رویداد استارتاپی 
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 بمدیر عامل و اعضا شرکت کاوشگران آ فعاليت هاي علمي

 رانیا نخبگانی مل ادیبن عضو

 عضویت در بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار

 نجوا مهندسان باشگاه عضو

 انجمن علوم و مهندسی منابع آبعضو

 کشاورزیعضو نظام مهندسی 

 عضو انجمن ژئوفیزیک ایران

 گروه تحقیق و توسعه کاوشگران آب عضو

 کارافرینان رفسنجان عضو انجمن

 دانش آموزی حضرت ابولفضل بهرمان بیرعلمی پژوهشسراید

  مدیریت منابع آب در مناطق بحرانیدبیر علمی کنفرانس د

 هاي مختلف شرکت کاوشگران آب شرکت در نمایشگاه

 1394محصوالت کشاورزی دانشگاه آزاد رفسنجان نمایشگاه 

 1395نمایشگاه روز ملی پسته، شرکت تعاونی پسته رفسنجان 

 1396نمایشگاه محصوالت کشاورزی دانشگاه ولی عصر رفسنجان 

 1397نمایشگاه روز ملی مهندس، دانشگاه ولی عصر رفسنجان 

 1400گام دوم انقالب مصلی تهران نمایشگاه 

 1401روز ملی صنعت فضایی سازمان فضایی نمایشگاه 
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 شرکت کاوشگران اب آموزشي ها کارگاه

 1395-1396بهرمان  -، جهاد کشاورزی بخش نوقچاه   تقاضا آب کارگاه آموزش عرضه و

 1397  )عج(، دانشگاه ولی عصراه آب و هواشناسی کشاورزی ایرانایستگ  کارگاه آشنایی با

 

 شرکت کاوشگران اب ساختار سازمانی

 تیم کاری 

های دیگر از جمله هوش مصنوعی، الکترونیک، تیم کاری عالوه بر افراد مجرب و با سابقه در زمینه کشاورزی از افرادی با زمینه

کسب وکار، برنامه نویس و... است. در تیم کاری افراد نخبه و مخترع وجود دارد. یکی از نقاط قوت شرکت تیم کاری نخبه است 

 باشند. عالوه بر آن از مشاوران مطرح کشور جهت راهنمایی طرح کمک گرفته شده است.که تماما بومی می
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حسابداری , اداریکارشناس هواشناسی کشاورزیخدمات پس از فروشفنی و نصاب فناوری اطالعات
مدیر داخلیکارشناس  پایش هواشناسیروابط عمومی و تبلیغاتاپراتوربرنامه نویس
 حقوقیکارشناس کانون کارشناساننمایندگی های فروش  نصاببرنامه نویس
 مالیکارشناس پایش ماهواره ها صادراتجوشکارالکترونیک
 آموزشیکارشناس باغات پسته فروشداده کاوی

کارشناس باغات سیب
کارشناس باغبانی

معاونت مالی و اداری

             چارت سازمانی

         شرکت دانش بنیان کاوشگران آب و پایش گران هوا

 بازرس و عضو هییت مدیرهمدیر عاملریس هییت مدیره

معاونت تحقیق توسعه معاونت بازرگانیمعاونت فنیمعاونت فناوری اطالعات


