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  سوابق شغلی

  
 ورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانکارشناس پژوھشی، بخش تحقیقات فنی و مھندسی کشا

  ١٣٧۴تا  ١٣٧٢، از سال شرقیآذربایجان
 کارشناس پژوھشی، بخش تحقیقات فنی و مھندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

  ١٣٧٧تا  ١٣٧۶، از سال شرقیآذربایجان
 و مھندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ، بخش تحقیقات فنیعضو ھیأت علمی

  تاکنون ١٣٧٧، از سال شرقیآذربایجان
  

  سوابق اجرایی
  

  شرقیعضو گروه تخصصي مصاحبه استخدام سازمان جھاد كشاورزي استان آذربایجان
ورزي و منابع طبیعي آذربايجان شرقي، عضو كمیته علمي ھمايش سرمازدگي محصوالت زراعي و باغي مركز تحقیقات كشا

  .، تبریز١٣٨٩ ماه ارديبھشت
کارکنان و مروجان سازمان جھاد برای در چند نوبت ھای کشاورزی و مکانیزاسیون ماشین کاربرد برگزاری کارگاه آموزشی

  .١٣٩۵در سال کشاورزی استان 
  

  سوابق تدریس
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  پژوھشی-مقاالت چاپ شده در مجالت علمی
مجله . زمینی در برداشت مکانیزهھای سیبھای مکانیکی وارد شده به غدهبررسی عوامل مؤثر بر آسیب .١٣٩۵. رشادصدقی، ع

  .٧١-٨۶، صفحات ۶۶، شماره ١٧جلد . ھا و مکانیزاسیون ایرانتحقیقات مھندسی سامانه
  

بندی ساخت و ارزیابی سامانه آکوستیک ھوشمند برای درجه. ١٣٩۴. لو، جو حاجی. راد، و، عظیمی.، محمودی، ا.رشادصدقی، ع
  .٣١-۴۶، صفحات ۶۵، شماره ١۶جلد . ھا و مکانیزاسیون ایرانمجله تحقیقات مھندسی سامانه. زمان واقعی بادام

  
آبیاری و  ریزیورزی حفاظتی بر روی برنامهتأثیر خاک. ١٣٩١. و احمدی عدلی، ر. ، الماسی، م، رشادصدقی، ع.ارشدی خمسه، آ

  .١٠۵-١١۵، صفحات ١، شماره ٢٢جلد . نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. عملکرد کلزا
  

، شماره ٣٣جلد . مجله علمی کشاورزی. MF 285تاثیر ابعاد تایر بر میزان لغزش چرخ ھاي محرك تراکتور . ١٣٨٩. رشادصدقی، ع
   .١٣- ٢٣ ، صفحات٢
  

اثرات روشھای مختلف خاک ورزی . ١٣٨٨. و ساعتی، م. ، رنجبر، ف.ر. نژاد، ح، صادق.ا. ، عجو، صلح.، امیرشقاقی، ف.رشادصدقی، ع
        .۶٩- ٨۶ ، صفحات١، شماره ٣٢جلد . مجله علمی کشاورزی. بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد کلزا در مناطق مختلف کشور

  

 سوابق

 مقاالت



بر عملکرد  زنیدر عملیات دیسک لیه و سرعت پیشرویتاثیر رطوبت خاک در خاک ورزی او. ١٣٨٨. و لغوی، م. رشادصدقی، ع
  .١٣١-١٣٨، صفحات ۴٠، شماره ٢جلد. مجله مھندسي بیوسیستم ایران. ھرس بشقابی بعنوان خاک ورز ثانویه

  
آوری نیوماتیکی طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین قابل حمل برای جمع. ١٣٨٨. ر. زاده طاھری، م، یوسف.رشادصدقی، ع
  .۶٩-٨٢، صفحات ٣، شماره ١٠مجله تحقیقات مھندسی کشاورزی، جلد . زمینیدر مزارع سیب سوسک کلرادو

  
از نظر ورزی سطحی و مرسوم بررسی و مقایسه دو روش خاک. ١٣٨٧. زمانی، عو سالک. ، رشادصدقی، ع.زابلستانی، م

  .٣٩-۴٨، صفحات ١٢شماره  مجله دانش نوین کشاورزی، سال چھارم،. عملکرد و اجزای عملکرد گندم در کشت آبی
   

مجله دانش نوین . ارزیابی دو نوع چرخ آھنی تراکتور در عملیات تھیه زمین برنج. ١٣٨۶. و زابلستانی، م. رشادصدقی، ع
  .۵١-۶٢، صفحات ٧کشاورزی، سال سوم، شماره 

   
یوماتیک سوسک کلرادو برای مزارع ساخت و ارزیابی آزمایشگاھی ماشین کنترل ن. ١٣٨۵. و عبدی، ص. ، رنجبر، ا.رشادصدقی، ع

  .١٠٩- ١١٨، صفحات ٢٨، شماره ٧مجله تحقیقات مھندسی کشاورزی، جلد . زمینیکوچک سیب
  

، ٢مجله تحقیقات مھندسی کشاورزی، جلد . ورزی در کشت نشایی پیازروش مناسب خاک. ١٣٨٠. و زابلستانی، م. رشادصدقی، ع
  .۵۵-۶٧، صفحات ۶شماره 

  
عملكرد محصول در  اثر اجزاء مكانیكي نشاكار صفحه اي توتون بر استقرار، رشد و. ١٣٧۴. و رشادصدقی، ع. ا، س، مسیح.رنجبر، ا

   .١٧- ٣٣، صفحات ۴و٣، شماره ۵جلد . مجله دانش كشاورزي. كشت نشايي پیاز
  

  ترویجی-مقاالت چاپ شده در مجالت علمی
  
  

  ھای داخلی و خارجیھای ارائه شده در کنفرانسمقاله
  

  ھای داخلیکنفرانس
  

. تشخیص غیرمخرب کیفیت بادام با استفاده از سامانه آکوستیک و شبکه عصبی مصنوعی. ١٣٩۵. و محمودی، ا. رشادصدقی، ع
  .کرج. ھمایش ملی پژوھش ھای کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی

در زمان برداشت و سرعت پیشروی ماشین  بررسی تاثیر رطوبت خاک. ١٣٩٢. و  ناصری، ا. ب. ، خورشیدی بنام، م.رشادصدقی، ع
ھای اولین ھمایش ملی تخصصی آشنایی با فرصت. زمینیھای سیبکن بر میزان صدمات مکانیکی وارده به غدهسیب زمینی

بسیج مھندسین کشاورزی و منابع طبیعی   .ماه اسفند ٧-۶. زمینیکشاورزی، امنیت غذایی، تولید محصول سالم و ارگانیک سیب
  .ن اردبیلاستا

  
تاثیر خاك ورزي حفاظتي بر روي برنامه ريزي آبیاري و . ١٣٨٩. و احمدی عدلی، ر. ، الماسی، م، رشادصدقی، ع.ارشدی خمسه، آ

مؤسسه عالي سیماي دانش و  .بھمن ماه ٢٧- ٢٩. اولین ھمايش ملي مكانیزاسیون و فتاوري ھاي نوين در كشاورزي. عملكرد كلزا
  .اھواز .دانشگاه رامین

  
 MFتاثیر ابعاد تایرھای محرک بر عملکرد کششی تراکتور . ١٣٨٧. زمانی، عو سالک. ، زابلستانی، م.ص.، سیدلو، س.رشادصدقی، ع

  .دانشگاه فردوسی مشھد .شھریور ماه ۶-٧پنجمین كنگره ملي مھندسي ماشین ھاي كشاورزي و مكانیزاسیون، . 285
  

طراحي، ساخت و ارزيابي ماشین قابل حمل جھت جمع . ١٣٨٧. مشھدی جعفرلو، مو . ر. زاده طاھری، م، یوسف.رشادصدقی، ع
 ۶-٧ .پنجمین كنگره ملي مھندسي ماشین ھاي كشاورزي و مكانیزاسیون. آوري نیوماتیك سوسك كلرادو در مزارع سیب زمیني

  .دانشگاه فردوسی مشھد .شھریور ماه
  

. روش کنترل مکانیکی آفت سوسک کلرادو سیب زمینی. ١٣٨٧. فرلو، مو مشھدی جع. ر. زاده طاھری، م، یوسف.رشادصدقی، ع
  .سازمان جھاد کشاورزی استان اردبیل. ماه خرداد ٢١- ٢٢. اندیشی ملی سیب زمینیاولین ھم

  
و ھای جدید در تولید سیب زمینی نقش فناوری. ١٣٨٧. و  زابلستانی، م. ، بایبوردی، ا.، رشادصدقی، ع.ر. زاده طاھری، میوسف

  .سازمان جھاد کشاورزی استان اردبیل. خرداد ماه ٢١- ٢٢. اندیشی ملی سیب زمینیاولین ھم. تامین امنیت غذایی کشور
  

ھفتمین . معرفي يك ماشین ساده براي جمع آوري نیوماتیك آفت سوسك كلرادو در مزارع سیب زمیني. ١٣٨۵. رشادصدقی، ع
  .دانشگاه آزاد اسالمي تبريز. آبان ماه ٩-١٢. ھمايش منطقه اي كشاورزي و منابع طبیعي

  
اثرات روشھاي مختلف . ١٣٨۵. و رنجبر، ا. ، ساعتی، م.، رنجبر، ف.ر. نژاد، ح، صادق.ا. جو، ع، صلح.، امیرشقاقی، ف.رشادصدقی، ع

ھاي كشاورزي چھارمین كنگره ملي مھندسي ماشین . خاك ورزي بر خصوصیات فیزيكي خاك و عملكرد كلزا در مناطق مختلف كشور
  .دانشگاه تبریز. شھریور ماه ٧-٨. و مكانیزاسیون



جشنواره ملي كلزا و ماشین ھاي . تأثیر روش ھاي مختلف خاك ورزي بر استقرار و عملكرد دانه كلزا. ١٣٨۵. رشادصدقی، ع

  .شیراز. سازمان جھاد كشاورزي استان فارس. خرداد ماه ١٧-٢٣. كشاورزي

  

طراحي، ساخت و ارزيابي ماشین كنترل پنوماتیك سوسك كلرادو در مزارع كوچك سیب . ١٣٨٣. و عبدی، ص. ، رنجبر، ا.رشادصدقی، ع

  .دانشگاه شھید باھنر كرمان. شھریور ماه ١٠- ١٢. سومین كنگره ملي مھندسي ماشین ھاي كشاورزي و مكانیزاسیون. زمیني

  

ھاي مقايسه دو روش مكانیزه و مرسوم كشت مستقیم برنج از نظر عملكرد محصول و ھزينه .١٣٨٣. و زابلستانی، م. رشادصدقی، ع

  .دانشگاه شھید باھنر كرمان. شھریور ماه ١٠- ١٢. سومین كنگره ملي مھندسي ماشین ھاي كشاورزي و مكانیزاسیون. تولید

  

سومین كنگره ملي مھندسي . آزمايشگاھيطراحي و ساخت خشك كن گردو در مقیاس . ١٣٨٣ .رشادصدقی، عو  .زابلستانی، م

  .دانشگاه شھید باھنر كرمان. شھریور ماه ١٠-١٢. ماشین ھاي كشاورزي و مكانیزاسیون

  

ھمايش بررسي مسائل  . ارزيابي دو نوع چرخ آھني تراكتور در عملیات تھیه زمین برنج. ١٣٨٢. و زابلستانی، م. رشادصدقی، ع

  .کرج. بھمن ماه ١١. ورزي غالتخاك

  

ورزي سطحي در كشت گندم آبي در شرايط استان بررسي امكان خاك. ١٣٨٢. س. و عابدی، م .رشادصدقی، ع، .زابلستانی، م

  .کرج. بھمن ماه ١١. ھمايش بررسي مسائل  خاك ورزي غالت. آذربايجان شرقي

  

بشقابي افست در شرايط  ارزيابي مقاومت كششي و میزان خرد شدن خاك توسط ھرس. ١٣٧٧. و لغوی، م. رشادصدقی، ع

  .کرج. مرداد ماه ٢۶-٢٨. اولین كنگره ملي مھندسي ماشین ھاي كشاورزي و مكانیزاسیون. مختلف سرعت و رطوبت خاك
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  ھای تحقیقاتی اجرا شدهپروژه

  
  تا  ١٣٩٠). مشاور(زه با آفت سرخرطومی برگ یونجه در مبار)   (Bio-Collectorطراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جمع آوری آفات   - ١

١٣٩٢  
  ١٣٩٢تا  ١٣٨٩). ھمکار(بررسی و تعیین پارامترھای مؤثر بر صدمات مکانیکی وارده به محصول در برداشت مکانیزه پیاز  - ٢
ھاي ي وارده به غدهبررسي تاثیر رطوبت خاك در زمان برداشت و سرعت پیشروي ماشین سیب زمیني كن بر میزان صدمات مكانیك - ٣

  ١٣٨٩تا  ١٣٨٧). مجری(سیب زمیني 
تا  ١٣٨۴). مجری(آوري پنوماتیك سوسك كلرادو در مزارع سیب زمیني  - طراحي، ساخت و ارزيابي ماشین قابل حمل جھت جمع - ۴

١٣٨۶  
  ١٣٨۵تا  ١٣٨٣). مجری( ٢٨۵بررسي تاثیر ابعاد تايرھاي محرك بر عملكرد كششي تراكتور مسي فرگوسن  - ۵
  ١٣٨٢تا  ١٣٨١). مشاور(طراحي، ساخت و ارزيابي نشاكار پیاز و چغندر قند  - ۶
  ١٣٨٣تا  ١٣٨٠). مجری(طراحي، ساخت و ارزيابي ماشین كنترل پنوماتیك سوسك كلرادو در مزارع كوچك سیب زمیني  - ٧
  ١٣٨١تا  ١٣٧٩). ھمکار(اني بیشتر مقايسه روش ھاي مختلف نگھداري و بسته بندي پیاز با ھدف ضايعات كمتر و عمر انبارم - ٨
  ١٣٨٢تا  ١٣٧٩). ھمکار(ارزيابي ريزدانه كارھاي متداول و معرفي مناسب ترين آنھا در كشت مكانیزه كلزا  - ٩

  ١٣٨٣تا  ١٣٧٩). کنندهمجری مسئول و ھماھنگ(اثرات روش ھاي مختلف خاك ورزي بر استقرار و عملكرد كلزاي پايیزه  -١٠
  ١٣٧٨تا  ١٣٧٧). مجری(سب خاك ورزي در كشت نشايي پیاز تعیین روش منا -١١
  ١٣٧۶تا  ١٣٧٣). ھمکار(مقايسه اقتصادي كشت مكانیزه با كشت سنتي برنج در منطقه میانه  -١٢

  

  اجرا در حال ھای تحقیقاتی پروژه
  
  ١٣٩٧تا  ١٣٩۵). مجری(ھای شور ھای کاشت مکانیزه گندم در خاکمقایسه روش  - ١
  
  
  
  
  
  

  کتاب
  
  

  نشریات فنی و ترویجی
  
  
  
  
  
  
  
ورزی حفاظتی برروی تأثیر خاک. نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزیپایان. ١٣٨٨. ارشدی خمسه، آیدین -١

  .واحد علوم و تحقیقات. دانشگاه آزاد اسالمی). مشاور(شرقیریزی آبیاری و عملکرد کلزا در منطقه آذربایجانبرنامه
  
  
  
  
  
  
  ضو بنیاد ملی نخبگان کشورع -
  بندی ترویج کشاورزی استان محقق معین در سامانه پھنه -
  عضو گروه تخصصي مصاحبه استخدام سازمان جھاد كشاورزي استان -

  هاي تحقیقاتیپروژه

  تالیف و ترجمه کتاب

  نامهراهنمایی و مشاوره پایان

  یت در مجامع علمیعضو



  عضو انجمن مھندسي ماشین ھاي كشاورزي و مكانیزاسیون ايران -
  رانعضو سازمان نظام مھندسي كشاورزي و منابع طبیعي جمھوري اسالمي اي -
  
  
  
  
  
  
  .١٣٨٠محقق نمونه در سال عنوان  رئیس سازمان جھاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی بهدریافت لوح تقدیر از   -
به عنوان عضو گروه تخصصی جذب نیروی انساتی  رئیس سازمان جھاد کشاورزی استان آذربایجان شرقیدریافت لوح تقدیر از   -

  .١٣٨٣کارشناس در سال 
بخش عنوان محقق برتر شرقی بهرئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجاندریافت لوح تقدیر از   -

  .١٣٨۴در سال  تحقیقات فنی و مھندسی کشاورزی
بخش عنوان محقق برتر شرقی بهرئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجاندریافت لوح تقدیر از   -

  .١٣٨٧در سال  تحقیقات فنی و مھندسی کشاورزی
بخش عنوان محقق برتر شرقی بهرئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجاندریافت لوح تقدیر از   -

  .١٣٩١در سال  تحقیقات فنی و مھندسی کشاورزی
   
  
  
  
  
  
  

   اختراع
  
و به  ٣٧۵۵٨با شماره ثبت " زمینیسوسک کلرادو برای مزارع کوچک سیبآفت ساخت و ارزیابی ماشین کنترل پنوماتیک "  -

  .ھای علمی و صنعتی ایرانمورد تایید سازمان پژوھش. ٢۶/٠٩/١٣٨۵تاریخ 
  

  تشویقات

 

  
 سایر موارد


