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 سوابق
 

 سوابق تحصیلی
 8631لیسانس،مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشگاه تبریز،

 
 8631فوق لیسانس، مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران،

 
  8611 ،دانشگاه تهران ،مکانیک ماشین های کشاورزي ،دکتري

 
 سوابق شغلی

 8638تا  8631موسسه بین المللی دیم کشور، از سال  کارشناس پژوهشی،
 

 8636تا  8631کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از سال 
 

 تا کنون 8633عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از سال
 

 سوابق اجرایی
 8611تا 8611 از سالآذربایجان شرقی  در منطقهي هاي کشاورزي تولیدکارشناس آزمون مرکز تست و ارزيابی ماشین

 
 8616تا 8611شرقی از سال کشاورزی آذربایجان  مهندسي نظام كشاورزي صنایع امور تخصصي هكمیتعضو

 
تاا 8618عضو گروه جمع بندی و ارائه نتایج تحقیقات بادام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجاان شارقی از ساال 

8614 
  

 سوابق تدریس
 تا کنون. 14مهندسی پایداری، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تبریز، نیم سال تحصیلی دوم سال

 
 .16تا  11نیم سال تحصیلی اول سال  مکانیزاسیون کشاورزی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه،

 
نیم سال تحصیلی اول و دانشگاه پیام نور تبریز،  کشاورزی آذربایجان شرقی جهاد دانشگاه جامع علمي کاربردي ،طراحي اجزا ماشین

 .16تا11سال
 

تاا  11ساال دومنیم سال تحصایلی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی،  دانشگاه جامع علمي کاربردي ،طراحی ماشین های کشاورزی
11. 
 

 .11تا  11سال دومنیم سال تحصیلی  ،تراکتور سازی تبریزدانشگاه جامع علمي کاربردي  ،1و8مقاومت مصالح 
 

 .18تا  11سال دومنیم سال تحصیلی ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريزنقشه کشی صنعتی، 
 

نایم ساال  جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و تراکتاور ساازی تبریاز،دانشگاه جامع علمي کاربردي   ،مکانیک محصوالت زراعي و باغي
 .16تا  11سال دومتحصیلی 

 
 .11تا  11سال دومنیم سال تحصیلی  تراکتور سازی تبریز،دانشگاه جامع علمي کاربردي مار و احتماالت مهندسي، آ

 
 .11تا  11سال دومنیم سال تحصیلی  تراکتور سازی تبریز،دانشگاه جامع علمي کاربردي  ،استاتیک

 
 دومنیم ساال تحصایلی  ان شرقی و تراکتور سازی تبریز،جهاد کشاورزی آذربایجدانشگاه جامع علمي کاربردي ، رابطه ماشین و خاک 

 .11تا  11سال
 

نایم  جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و تراکتور سازی تبریاز،دانشگاه جامع علمي کاربردي هاي زراعي و باغي، ها در ماشین مکانیزم
 .18تا  11سال دومسال تحصیلی 

 
جهااد کشااورزی آذربایجاان دانشاگاه جاامع علماي کااربردي هاي زراعي و بااغي، ها ي ماشنمهندسي ايمني در کارخانجات و کارگاه

 .11تا  11سال دومنیم سال تحصیلی  شرقی و تراکتور سازی تبریز،
 



 
 

 دومنیم سال تحصایلی  جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و تراکتور سازی تبریز،رابطه انسان و ماشین، دانشگاه جامع علمي کاربردي 
 .18تا  13سال

 
 .18تا  31سال دومنیم سال تحصیلی ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ،هاي کشاورزي عمومیماشین
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 پژوهشی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

، 88. اثر رطوبت بر خواص فیزيکي مغز بادام. مجله تحقیقات مهندسي كشاورزي. جلد 8611طباطبايي فر،س.ا.  زابلستاني،م.، 
 .18-811، صفحات4شماره 

 
ورزي سطحي و مرسوم از نظر عملکرد  بررسي و مقايسه دو روش خاک. 8613،رشاد صدقی،ع. و سالک زماني، ع.  زابلستانی، م.

 61-41، صفحات81مجله دانش نوين کشاورزی. سال چهارم،شماره و اجزاي عملکرد در کشت گندم آبي. 
 

، 3سال سوم، شماره ارزيابی دو نوع چرخ آهني تراکتور در عملیات تهیه ی زمین برنج. . 8613 زابلستانی، م.رشاد صدقی، ع. و 
 18-31صفحات

 
. اثر روش هاي مختلف خاک ورزي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گندم 8613زابلستاني، م.ي، ع.، عنابي میالني، ا. و سالک زمان

 11-11صفحات، 8رقم الوند در شرايط آذربايجان شرقي. مجله علوم زراعي ايران. جلد نهم، شماره 
 

الیز و شبیه سازی رفتار دينامیکی درخت بادام با استفاده از آن. 8614، مبلي، ح.، محتسبي،س.س.، و علیمرداني،ر. زابلستاني، م.
 .841-831صفحات ،11، شماره 3مجله تحقیقات مهندسي كشاورزي. جلد .  MATLABنرم افزار 

 
. بررسي امكان خاك ورزي 8611ربانو نژاد،م.، و همت،ع. ، شريفي، ا.، محسني منش، ا.، شهزابلستاني، م.خسرواني، ع. ، 

 .11-43، صفحات83، شماره 4گندم آبي. مجله تحقیقات مهندسي كشاورزي. جلد  سطحي در كشت
 

. تعیین درصد ريزش میوه از هفت رقم درخت بادام 8611مبلي، ح.، علیمرداني،ر. ، محتسبي،س.س.، و وزوايي،ع.  زابلستاني، م.،
، 81، شماره 4حقیقات مهندسي كشاورزي. جلد با استفاده از يك تكاننده مكانیكي و تعیین ارقام مناسب براي برداشت. مجله ت

 66-44صفحات
 

، 1. روش مناسب خاك ورزي در كشت نشايي پیاز. مجله تحقیقات مهندسي كشاورزي. جلد 8611 زابلستانی، م.رشاد صدقی، ع. و 
 .11-33 صفحات، 3شماره 

 
نوع محصول. مجله تحقیقات مهندسي  . تجزيه و تحلیل آزمايشي خشك كردن با فشاركاهي براي چند8633 زابلستاني، م.

 61-43 صفحات ،1، شماره 8كشاورزي. جلد 

 
 ترویجی -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 

 
 مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

 
 کنفرانس های داخلی

همایش ملی پژوهش های کاربردی .مقایسه دو روش کشاورزی مرسوم و حفاظتی درتیرچای شهرستان میانه. 8615 زابلستانی، م.
 تهران.در کشاورزی و منابع طبیعی.

 



 
 

همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و .تعیین ضریب اصطکاک پیاز هوراند بر روی سطوح مختلف .8611 زابلستانی، م.
 تهران.منابع طبیعی.

 
همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و .شهرتعیین خواص فیزیکی و مکانیکی پیاز رقم قرمز آذر .8615 زابلستانی، م.
 تهران. منابع طبیعی.

 
.پیشنهاد مدل ریاضی برای تلفات 8614ساسانی مغانلو، ک.،و ناصری مغانلو، ف. زابلستانی، م.،آقاجعفرپور،غ.، عبداله پور، ش.، 

 1- 6 )بیوسیستم(و مکانیزاسیون.مین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزینه .Johndeer 955دستگاه تمیز کننده کمباین
 اردیبهشت ماه. کرج.

 
 84. تعیین برخی خواص فیزیکی پیاز رقم هوراند. دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی.8616 زابلستاني، م.

 اسفند ماه.تهران.
 

ه مهندسی ماشین های . مقایسه ضریب اصطکاک استاتیکی در دو رقم پیاز. هشتمین کنگر8611 زابلستاني، م.
 بهمن ماه.مشهد.1-88کشاورزی)بیوسیستم(و مکانیزاسیون.

 
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار . کاهش خاک ورزی گامی به سوی کشاورزی پایدار. 8618 زابلستاني، م.

 اسفندماه. تهران. 11. در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 

. هفتمین کنفرانس MATLABشبیه سازی و آنالیز رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از ترم افزار . 8618 اني، م.زابلست
 اسفندماه. تهران.  دانشجویی مهندسی مکانیک ایران. اول

 
 ماه. ورامین.دی  1مدیریت خاک ورزی در جهت نیل به کشاورزی پایدار. همایش ملی کشاورزی پایدار. . 8611 زابلستاني، م.

 
اولین همایش ملی مباحث  .و تحلیل ارتعاش درخت بادام جهت شبیه سازی  MATLABاستفاده از نرم افزار . 8611 زابلستاني، م.

 آبان ماه. ساوه.83نوین در کشاورزی. 
 

ایش ملی مباحث اولین هم درجه در تهیه کشمش. 41بررسی اثر سرعت جابجایی هوای . 8611زابلستانی، م.سالک زمانی، ع. و 
 آبان ماه. ساوه.83نوین در کشاورزی. 

 
مهرماه.  83بررسی برداشت مکانیزه پنج رقم بادام دیرگل. دومین همایش ملی بادام با محوریت صادرات. . 8611 زابلستاني، م.

 .شهرکرد
 

 .مهرماه. شهرکرد 83وریت صادرات. اثرررطوبت بر خواص مکانیکی مغز بادام. دومین همایش ملی بادام با مح. 8611 زابلستاني، م.
 

 83تربیت و آماده سازی درخت به منظور برداشت مکانیزه بادام. دومین همایش ملی بادام با محوریت صادرات. . 8611 زابلستاني، م.
 .مهرماه. شهرکرد

 
ن همایش ملی بادام با محوریت دومی .تاثیر رطوبت بر زاویه قرارگیری و ضریب اصطکاک استاتیکی مغز بادام. 8611 زابلستاني، م.

 .مهرماه. شهرکرد 83صادرات. 
 

اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فن آوری بررسی خشک کن های گردو و انتخاب خشک کن مناسب ایران. . 8611 زابلستاني، م.
 .اهوازماه. بهمن  13-11. های نوین در کشاورزی

 
. اولین کنفرانس ملی علوم و فنآوری نانو. ید نانو ذرات فلزی با استفاده از گیاهانبررسی تول. 8611 زابلستاني، م.و  زاده، ن.،حاجی 

 یزد.ماه. بهمن  11-13
 

ششمین کنگره ملي مهندسي ماشین هاي . . تاثیررطوبت بر دو ويژگی فیزيکي مغز بادام8611و طبا طبایی فر، ا . زابلستانی، م.،
 ج.شهریور ماه.کر 14-11کشاورزي و مکانیزاسیون. 

 
تحلیلي بر عوامل موثر در برداشت مکانیزه بادام. ششمین کنگره ملي مهندسي ماشین هاي کشاورزي و . 8611 زابلستانی، م.
 شهریور ماه.کرج. 14-11مکانیزاسیون. 

 
ش زی. همايرانتخاب ادوات خاک ورزی گام اصلی به سوی مصرف بهینه انرژي در کشاو. 8611و خورشیدی،م.ب . زابلستانی، م.،

 ملي اصالح الگوي مصرف در کشاورزي و منابع طبیعي. آذرماه. کرمانشاه.
 

 .مقايسه دو رقم بومي با دو رقم خارجي از نظر درصد ريزش میوه بادام. 8611خورشیدی،م.ب.، و سالک زمانی،ع. زابلستانی، م.،
 تیرماه. رشت. 11-11
 

تیرماه. 18-14. ورزيهاي خاکتاثیر پذيري شاخص مخروط خاک از روش .8611زابلستاني، م..سالک زماني، ع.، عنابي میالني، ا. و 
 .گرگان

 
اولین  .جهت گیري به سوي کشاورزي پايدار با کاهش خاک ورزي. 8613خورشیدی بنام، م.ب.، و  سالک زمانی،ع. زابلستانی، م.،

 دی ماه. اهواز.6-1.همايش ملي مديريت و توسعه کشاورزي پايدار
 



 
 

اولین همايش ملي  .نقش کود سبز در پايداري و حفظ حاصلخیزي خاک. 8613 زابلستانی، م،یضی اصل، ع. و ف سالک زمانی،ع.
 دی ماه. اهواز.6-1.مديريت و توسعه کشاورزي پايدار

 
جايگاه و نقش فنآوريي هاي نوين در تامین . 8613  زابلستانی، م.، يوسف زاده طاهري، م.ر.، مظفري، م.، رشاد صدقي، ع. و

 دی ماه. اهواز.6-1.اولین همايش ملي مديريت و توسعه کشاورزي پايدار .زهاي غذايي کشور و توسعه پايدار کشاورزينیا
 

. تاثیر ابعاد تاير هاي محرک بر عملکردکششي 8631و سالک زماني، ع.  زابلستاني، م.رشاد صدقي، ع.، سیدلو، س. ص.، 
 شهریور.مشهد. 3-3اي کشاورزي ومکانیزاسیون. . پنجمین کنگره ملي مهندسي ماشین ه111MFتراکتور

 
. پنجمین کنگره ملي مهندسي ماشین هاي تاثیر میزان رطوبت بر سرعت حد مغز بادام. 8631 و طبا طبایی فر، ا . زابلستانی، م.،

 .مشهد.ماهشهریور 3-3کشاورزي ومکانیزاسیون. 
 

. ارزيابي ذخائر ژنتیکي اسپرس کشور براي منطقه 8613زابلستاني،م. خورشیدي بنام، م.ب.،کنعاني نوتاش، ر.، عنابي میالني،ا.، و
 کرج. .مرداد ماه 11-61دهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران.  .تیکمه داش آذربايجان شرقي

 
یب زمیني و تامین نقش فناوري هاي جديد در تولید س. 8613 زابلستانی، م. و،بایبوردیف ا.يوسف زاده طاهري، م.، رشاد صدقي، ع. 

 خردادماه. اردبیل. 18-11امنیت غذايي کشور. اولین هم انديشي ملي سیب زمیني.
 

دومین  .مطالعه روش هاي مختلف خاک ورزي و تاثیر آنها بر عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ. 8616 زابلستانی، م،و  سالک زمانی،ع.
 خوی.اسفند ماه.  83همايش منطقه اي کشاورزي و محیط زيست.

 
بررسي اثر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد دانه گندم و اجزای . 8613زابلستاني، م.سالک زماني، ع.، عنابي میالني، ا. و 

 شهریورماه.کرج. 4-3دهمین کنگره علوم خاک ايران.  .عملکرد
 

سومین کنفرانس  .ی سه رقم مغز بادامتاثیر میزان رطوبت بر ضريب اصطکاک استاتیک. 8613، و طبا طبایی فر، ا .زابلستانی، م.
 .فروردین ماه.شیراز 11-61دانشجويی مهندسي ماشین های کشاورزی. 

 
هفتمین همايش منطقه  .مديريت قبل از برداشت به منظور مکانیزه کردن مرحله برداشت بادام. 8611.سالک زمانی،ع زابلستانی، م.،

 ز.آبان ماه. تبری 1-81ای کشاورزی و منابع طبیعی. 
 

هفتمین همايش منطقه ای کشاورزی و منابع  .1تاثیر میزان بذر بر روی عملکرد گندم آذر . 8611زابلستانی، م.،.، و  سالک زمانی،ع
 آبان ماه. تبریز. 1-81طبیعی. 

 
از خصوصیات  . اثرات روشهای مختلف خاکورزی بر بعضی8611عابدی، م. س. ، و  زابلستاني، م.،سالک زماني، ع.، عنابي میالني، ا.

 .شهریور ماه. تهران 1-3فیزيکی خاک و عملکرد گلرنگ. نهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات. 
 

آنالیز و شبیه سازی رفتار دينامیکی درخت بادام با استفاده از . 8611 مبلي، ح.، محتسبي،س.س.، و علیمرداني،ر. زابلستاني، م.،
 شهریورماه. تبریز. 3-1مهندسي ماشین هاي كشاورزي و مكانیزاسیون. . چهارمین كنگره ملي MATLABنرم افزار 

 
مقايسه دو روش مكانیزه و مرسوم كشت مستقیم برنج از نظر عملكرد محصول و هزينه  .8616.زابلستاني، م. ورشاد صدقي، ع.، 

 شهریورماه. کرمان. 81-81یون. هاي تولید. سومین كنگره ملي مهندسي ماشین هاي كشاورزي و مكانیزاس
 

طراحي و ساخت خشك كن گردو در مقیاس آزمايشگاهي. سومین كنگره ملي مهندسي  .8616.و برقعی،ع.م. زابلستاني، م.،
 شهریورماه. کرمان. 81-81ماشین هاي كشاورزي و مكانیزاسیون. 

 
تعیین درصد ريزش میوه از هفت رقم درخت بادام با  .8616 و وزوایی،ع.محتسبي،س.س.،  .،مبلي، ح.، علیمرداني،ر زابلستاني، م.،

. سومین كنگره ملي مهندسي ماشین هاي كشاورزي استفاده از يك تكاننده مكانیكي و تعیین ارقام مناسب براي برداشت ماشیني
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 پروژه های تحقیقاتی
 
 

 پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 8616تا 8618تیر چای میانه استان آذربايجان شرقی)سمت: مجری(و کاشت( در  خاک ورزیفني كشاورزي حفاظتي )ارزيابي 

 
 8616تا 8618طقه میانه استان آذربايجان شرقی)سمت: مجری(و کاشت( در من خاک ورزیارزيابي فني كشاورزي حفاظتي )

 
 8616تا 8618( اصلی ذربايجان شرقی)سمت: همکاربررسی اقتصادی استفاده از دستگاه برداشت پیاز در استان آ

 
 8616تا 8618آذربايجان شرقی)سمت: همکار(  طقه سراب استانو کاشت( در من خاک ورزیارزيابي فني كشاورزي حفاظتي )

 
 ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی با جریان هوای اجباری برای خشک کردن زردآلو و مقایسه آن با خشک کن خورشیدی طبیعای

 8616تا 8618)سمت: ناظر(  و هوای آزاد
 

بررسی اثر بهباود روش هاای آمااده ساازی انگاور بار تولیاد محصاول ساالم و تااثیر آن بار زماان خشاک شادن و مصارف انرژی)سامت: 
 8616تا8611ناظر(

 
 8611تا  8611، )سمت:ناظر(بررسی تاثیر نوع سمپاش، زمان و دفعات سمپاشی بر سرخرطومی یونجه

 
 8611تا 8611ص فیزیکی و مکانیکی پیاز ارقام آذرشهر و هوراند)سمت: مجری(،تعیین خوا

 
 8618تا  8611،پیاز)سمت: ناظر(بررسی و تعیین پارامترهای موثر بر صدمات مکانیکی وارده به محصول در برداشت مکانیزه 

 
 8618تا 8611)سمت: ناظر(  ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادی علوفه خردکن های برقی متداول در آذربایجان شرقی

 
 8611تا  8613انگور)سمت: مشاور(،  خشک کن ارزیابی و طراحی،ساخت

 



 
 

 8613تا  8614)سمت: مجری( خواص فیزیکی و مکانیکی مغز بادام بررسی تاثیر میزان رطوبت بر
 

 8616تا 8618)سمت:همکار اصلی طرح تقیقی ترویجی(،چغندرقند( و پیاز )نشاكار ارزیابي و ساخت و طراحي
 

 8631تا  8633تعیین خاک ورزی مناسب در کشت نشایی پیاز)سمت: همکار اصلی(. 
 

 8631تا  8633در عملکرد محصول)سمت: مجری پروژه تحقیقی ترویجی( (SubSoiler)بررسی اتر کاربرد زیرشکن
 

 8633تا 8634بررسی امکان خاک ورزی سطحی در کشت گندم آبی)سمت:مجری(
 

 8631تا 8636)سمت: مجری( ن گردو و بررسی کارایی آن در مقایسه با روش سنتیطراحی وساخت خشک ک
 

 پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 برآورد میزان انرژی مورد نیاز برای تولید جو در استان آذربایجان شرقی

 
 یجان شرقیمقایسه و تعیین روش های مختلف برداشت نخود )مکانیزه، نیمه مکانیزه و سنتی( در استان آذربا

 
 تالیف و ترجمه کتاب

 
 کتاب

 
 نشریات فنی و ترویجی

 
 راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 
 

، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی، نقاش مکانیزاسایون در بهاره وری تولیاد سایب زمینای در 8618فوالدی، فیروز،

 . مشاورشهرستان اردبیل، 
 

مه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشااورزی، بررسای اثار ساطح مکانیزاسایون بار کاارایی واحادهای ، پایان نا8618، محمدبیرامی،

 . مشاورتولید آبزیان شهرستان میانه ، 
 

بررسی اثر زمان برداشت و نوع ضاخامت مکانیک ماشین های کشاورزی،  ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته8611ضیاالملکی، پریا، 
 .مشاور، فتگی سیب در ارقام متداول شهرستان مراغهگیر بر حجم کوالیه ضربه

 

پیشانهاد مادل ریاضای بارای تلفاات دساتگاه مکانیزاسیون کشااورزی،  ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته8611،غیبعلی ،آقاجعفرپور

 .مشاور، تمیزکننده کمباین
 
 

 عضویت در مجامع علمی

 
 ن ايرانعضو انجمن مهندسي ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسیو

 
 عضو نظام مهندسی استان آذربايجان شرقی

 
 عضو کمیته تخصصی امور صنايع نظام مهندسی استان آذربايجان شرقی

 
 عضو هیئت تحريريه مجله پیام پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربايجان شرقی

 

 تشویقات

 
و آقای دکتر سلیم عباسی رییس ساازمان ير كشاورزي در امور باغباني معاون وز دکتر محمدعلی طهماسبی دریافت لوح تقدیر از آقای

 .8611به جهت ارائه مقاله برتر در اولین همايش ملی خشکبار کشور،جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی 
 

معرفاي باه عناوان  ريیس مرکاز تحقیقاات  كشااورزي آذربايجاان كشااورزي باه جهات دکتر کریم کاظمین خواهدریافت لوح تقدیر از آقای 
 .8614،مرکزتحقیقات کشاورزی  پژوهشگر برتر

 



 
 

كشااورزي آذربايجاان كشااورزي باه جهات معرفاي باه عناوان ساازمان جهااد يایس ردکتار مساعود محمادیان دریافت لوح تقدیر از آقای 
 .8611مرکزتحقیقات کشاورزی، پژوهشگر برتر

 
ونمایشگاه  جشنواره دومینبه جهت شرکت در نآوری و نوآوری رییس جمهور معاون ف محمود رضا آقامیریآقای از لوح تقدیر دریافت 

 .8611شهریورماه ملی علم تا عمل و تجاری سازی در سطح ملی
 

ونمایشگاه ملی علم تا عمل و  جشنواره دومیناستاندار آذربایجان شرقی به جهت شرکت در  علیرضا بیگی از آقایلوح تقدیر دریافت 
 .8611مهر ماهلی و انتخاب استان آذربایجان شرقی به عنوان استان نمونه و برتر نمایشگاه،تجاری سازی در سطح م

 
ريیس مرکز تحقیقات  كشاورزي آذربايجان كشاورزي به جهت معرفي به عنوان  زاده دکتر حسین لطفعلیدریافت لوح تقدیر از آقای 

 .8616مرکزتحقیقات کشاورزی، پژوهشگر برتر
 

 سایر موارد
 

 ررسی کنندگان مقاالت مجله علمی پژوهشی تحقیقات مهندسي کشاورزيعضو ب
 

 عضو بررسی کنندگان مقاالت مجله علمي پژوهشي دانش کشاورزي
 

 بیوسیستم ايرانمهندسی عضو بررسی کنندگان مقاالت مجله علمي پژوهشي 
 

 علمی پژوهشي مکانیزاسیون کشاورزی نشریهعضو بررسی کنندگان مقاالت 
 

 علمی پژوهشي ماشین های کشاورزینشریه کنندگان مقاالت عضو بررسی 
 
 

 آموزشی های دوره
 

 .یشرق جانیآذربا یسردار دیجتمع آموزش شهم( 8614، سال ساعت 14) مبانی بهره وری عوامل تولید در کشاورزی
 
 جانیآذربا یسردار دیشهجتمع آموزش م( 8616، سالساعت 63) یمحصوالت کشاورز یو منطقه ا یالملل نیب یجارت و بازارهات

 .یشرق

 
 .یشرق جانیآذربا یسردار دیجتمع آموزش شهم( 8616، سالساعت 81) سمیو اگروترور سمیوتروریبا ب ییآشنا

 
 .یشرق جانیآذربا یسردار دیجتمع آموزش شهم( 8616،سالساعت 81) یعلم یسیاصول مقاله نو

 
 .کشور یو حرفه ا یزش فنومسازمان آ (8616، سالساعت 41) S7-300 یسخت افزار ماتیو انجام تنظ یکربندیپ
 

 دیجتمع آموزش شهم( 8616ساعت، سال 1)دهیموسسه و صاحبان ا یو منافع آن برا انیدانش بن یشرکت ها سیتاس یچگونگ
 .یشرق جانیآذربا یسردار

 
یقات فني و مهندسي موسسه تحق (8611ساعت،سال 81) مکانیزاسیون پرورش ماهی)تکنولوژی های نوین در پرورش ماهی( 

 .کشاورزي
 

 .موسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزي (8618ساعت،سال 83) مبانی و کاربرد پردازش تصویردر کشاورزی
 

 .موسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزي (8611ساعت،سال 14) در ماشین های کشاورزی PLCکاربرد 
 

 .موسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزي (8611ساعت،سال 14) Image processingپردازش تصوير 
 

 موسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزي (8611ساعت،سال 14) NEURALو   MATLABمبانی مدل سازی و تحلیل نرم افزار 
 

Techniques and equipment for sorting of dried grapes and grain. 
 .يموسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورز (8613ساعت،سال1)  
 

 ( دانشگاه تربیت مدرس.8616ساعت،سال 11) اصول طراحی و آزمون خشک کن های محصوالت کشاورزی
 

 .یشرق جانیآذربا یسردار دیجتمع آموزش شهم( 8616ساعت، سال 81) مفاهیم پايه فناوري اطالعات
 

 ( دانشگاه فردوسی مشهد.8618ساعت،سال 61) هیدرولیك كاربردي و نیوماتیك مقدماتي
 

 ( دانشگاه تهران.8631ساعت،سال 63) فیزيكي و مکانیکی محصوالت كشاورزي خواص
 

 ( دانشگاه صنعتی اصفهان.8633ساعت،سال 41) روش هاي تهیه و اجراي طرح هاي خاك ورزي



 
 

 
 ( دانشگاه تهران.8631ساعت،سال 811) مکانیک ماشین های کشاورزی

 
 .تحقیقات فني و مهندسي کشاورزيموسسه  (8634ساعت،سال 61) اندازه گیري و ابزار دقیق

 
 .موسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزي (8636ساعت،سال 31) شیوه نگارش متون علمي

 
 .موسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزي (8636ساعت،سال 811) آمار مهندسي

 
 ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر.8638ساعت،سال11)  Quick Basicبرنامه نویسی با 

 
 ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر.8638ساعت،سال31) DOSکامپیوتر و سیستم عامل آشنايي با 

 
 .موسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزي (8631ساعت،سال 141) طرح آزمايشات کشاورزی


