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 .١شماره  ١٠جلد . مجله تحقیقات مھندسی کشاورزی .شیاربازکن فعال
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. میله اي پیازکن توسط یازبرداشت پ نیاز مورد توان تعیین. ١٣٩٢ .، شعبداله پور و .ا ، تاکی،.محیدري سلطان آبادي،  -10

 . ١شماره ١ جلد. کشاورزي مکانیزاسیون نشریه

 مجله. ساخت و ارزیابی نشا کار نیمه خود کار برای کشت متراکم نشای ریشه لخت پیاز. ١٣٩٣ .ا، و اسدی. ا، تاکی -11

 .٣شماره  ١٥ جلد. كشاورزي مھندسي تحقیقات

بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمـه خودکاربـا . ١٣٩٤. م، طھریو . اسدی، ا، تاکی، ا، میران زاده، م -12

 .١ شماره ١٦جلد . كشاورزي مھندسي تحقیقات مجله. تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی

 

13- Hemmat, A. and Taki, O., 2001. Grain yield of irrigated winter wheat as affected by stubble-tillage 

management and seedling rates in central Iran, Soil &Tillage Research, 63. 

14- Hemmat, A. and Taki, O., 2003. Comparison of compaction and puddling as pre-planting soil preparation for 

mechanized rice transplanting in very gravelly Calcisols in central Iran. Soil &Tillage Research, 70. 

15- Taki, O., and Godwin, R.J.,2006. The creation of longitudinal cracks in shrinking soils to enhance seedling 

emergence. Part I. The effect of soil structure. Soil Use and Management, 22 

16- Taki, O., Godwin, R.J. and Leeds-Harrison, P.B., 2006. The creation of longitudinal cracks in shrinking soils to 

enhance seedling emergence. Part  II. The effect of surface micro-relief. Soil Use and Management, 22 

17- Heidari, M., Abdolahpoor, Sh. And Taki, O. 2012. The effect of loading conditions on strength and energy 

requirement for onion leaf. International journal of natural and engineering science, 6 

18- Sharifi, A. and Taki, O., 2016. Determination of agricultural mechanization indices for rice cultivation in Iran: 

A case study of Isfahan province. Ecology, Envionment and Conservation(in press). 

  

 
 

 

 

 

 

 



  ٣

  :مقاالت ارائه شده در كنفرانس
دومـین كنگـره . مناسبترين فاصله كاشت در زراعت چغندرقند با منوژرم كار. ١٣٧٣ .و ابراھمیان، ح. ا، تاکی ،.ا، اسدی -١

 .تبریز .زراعت و اصالح نباتات

ینه سازی نشاءکارھای دو چرخ برنج جھت کاربری در اراضی با الیه گل آب بھ .١٣٨۶ .م، زاده میرانو . اسدی، ا ،.تاکی، ا -٢

 .تبریز. شھریور ماه ھای کشاورزی و مکانیزاسیون ماشین ملي مھندسيچھارمین کنگره . شده عمیق

   (Bed plantingمقاسه میزان و راندمان مصرف آب در دو روش کشت پشته ای  .١٣٨٦. و تاکی، ا .و اسدی، ا ،.افیونی، د -٣

 .کرمان.شھریورماه. نھمین سمینار سراسری آبیاری و کاھش تبخیر. گندم در منطقه اصفھان  (Flat)و مسطح

ھمــایش مــدیریت پایــداری . نقــش اعمــال صــحیح خـاک ورزی حفــاظتی در کــاھش مصــرف نھـاده ھــا. ١٣٨۶. تـاکی، ا -۴

 .انوزارت جھاد کشاورزی، تھر. فناوری،تولید،تامین و مصرف نھاده ھای کشاورزی

ھمایش مدیریت پایداری فناوری،تولیـد،تامین و . کشاورزی دقیق و تکنولوژی پخش متغیر. ١٣٨۶. و تاکی، ا. قزوینی، ح -۵

 .وزارت جھاد کشاورزی، تھران. مصرف نھاده ھای کشاورزی

. ذرت -امکان جایگزینی خاک ورزی مرسوم با روشھای حفاظتی در تناوب جو. ١٣٨٧ .س، فرھمندو . ، تاکی، ا.اسدی، ا -۶

 .دانشگاه پیام نور سمیرم اصفھان. آبان ماه .ھمایش کشاورزی حفاظتی

آبان  .ھمایش کشاورزی حفاظتی. خاک ورزی حفاظتی، چالشھا و راھکارھا. ١٣٨٧. و فرھمند، س. ، ااسدی، .، اتاکی -٧

 .دانشگاه پیام نور سمیرم اصفھان. ماه

مستقیم غالت در سیستم بی خاک ورزی مجھز به شـیار  ساخت و ارزیابی دستگاه کشت. ١٣٨٧ .تاکی، ا، اسدی، ا -٨

 .دانشگاه فردوسی مشھد .شھریورماه .پنجمین کنگره ملی مھندسی ماشینھای. بازکن فعال

ای و  مقایسه میزان و راندمان مصرف آب در دو روش کشت پشته. ١٣٨۶. ، حسالمی و. ، اتاکیو . ااسدی،  ،.د افیونی، -٩

 .اصفھان. شھریورماه. ھمایش کاربردی خشکسالی .مسطح گندم در منطقه اصفھان

تاثیر روشھای خاک ورزی و بقایای گیاھی بر درجه حرارت خاک و عملکرد گندم . ١٣٨٧. و تاکی ا. آسودار م  ،.یعقوبی، م - ١٠

 .دانشگاه پیام نور سمیرم اصفھان. آبان ماه .ھمایش کشاورزی حفاظتی .در تناوب با آفتابگردان در اصفھان

. اثر ایجاد ترک ھای طولی بر روی خطـوط کاشـت بـر سـبز شـدن بـذر پنبـه. ١٣٨٧. زاده، م و میران. ، تاکی،ا.ا، اسدی - ١١

 .دانشگاه فردوسی مشھد. شھریور ماه. پنجمین کنگره ملی مھندسی ماشین ھای کشاورزی و مکانیزاسیون

از ماشین پیازکن جھت برداشت پیاز در تاثیر فاروئر جلوسوار بعنوان بخشی . ١٣٩٠. و فرزانه ب. ، تاکی، ا.قافشاری،  - ١٢

دانشگاه آزاد اسالمی ششمین ھمایش ایده ھای نو در کشاورزی، . کشت متراکم روی ماندگاری پیاز پس از برداشت

 .اصفھان

ھفتمین . ساخت و ارزیابی یک ماشین نشاءکار نیمه خودکار متناسب با کشت متراکم پیاز. ١٣٩١. ا .اسدیو تاکی، ا،  - ١٣

 .دانشگاه شیراز. شھریورماه. مھندسی ماشینھای کشاورزیکنگره ملی 

ھفتمین . ساخت و ارزیابی یک ماشین نشاءکار نیمه خودکار متناسب با کشت متراکم پیاز. ١٣٩١. ا .اسدیو تاکی، ا،  - ١۴

 .دانشگاه شیراز. شھریورماه. کنگره ملی مھندسی ماشینھای کشاورزی

ھفتمین کنگره . تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی برگ پیاز. ١٣٩١. تاکی، او . عبداله پور، ش ،.حیدری سلطان آبادی، م - ١٥

  .دانشگاه شیراز. شھریورماه. ملی مھندسی ماشین ھای کشاورزی و مکانیزاسیون

. ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز و تعیین عملکـرد آن .١٣٩١. عبداله پور، شو . ، تاکی، ا.حیدری سلطان آبادی، م  - ١٦

  .دانشگاه شیراز. شھریورماه. لی مھندسی ماشین ھای کشاورزی و مکانیزاسیونھفتمین کنگره م

ھفتمـین کنگـره ملـی . ساخت یک ماشین پیـازکن متناسـب بـا کشـت متـراکم محصـول. ١٣٩١. ا. تاکی، ا، و اسدی  - ١٧

 .دانشگاه شیراز. شھریورماه. مھندسی ماشینھای کشاورزی

. طراحی ساخت و ارزیابی موزع خودکار نشاء ریشه لخـت پیـاز ١٣٩٣. .و قاسمی، م. ، تاکی، ا.، قنبریان، د.طھری، م - ١٨

  .ھفتمین ھمایش ملی یافته ھای پژوھشی کشاورزی، دانشگاه کردستان

نھمین . ھای تبدیل برنج در استان اصفھان تعیین عملکرد سیستم .١٣٩٤. ااسدی،و . ، اتاکی، .، مآبادی سلطان حیدری - ١٩

  ..پردیس کشاورزی دانشگاه تھران. نیزاسیون ایرانکنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکا

کن ھیدرولیکی جھت کوددھی درختان  ساخت و ارزیابی یک گودال. ١٣٩٤. ااسدی،و . ، مآبادی سلطان حیدری، .، اتاکی - ٢٠

پردیس کشاورزی دانشگاه . نھمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. در فضای سبز شھری و باغات

 تھران

واده چمـن بـه منظـور بـه کـارگیری سـازی ماشـین ھـ بھینه. ١٣٩٤.  ، مآبـادی سـلطان حیـدریو . ااسـدی،، .، اتـاکی - ٢١
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 .پردیس کشاورزی دانشگاه تھران. نھمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. ھای سنگین ایران خاکدر

نھمین کنگره ملی مکانیک . بندی پیاز ترین روش درجه اسبتعیین من. ١٣٩٤. ، اتاکیو . ااسدی،. ، مآبادی سلطان حیدری - ٢٢

  .پردیس کشاورزی دانشگاه تھران. بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

 

23- Heidarisoltanabadi, M. and Taki, O. 2013.  Determination of Design Factors of a Rod Digger for Onion 
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Khorasgan Isfahan. 
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  کتب و جزوات
  

 عضويت در مجامع علمي

 ١٣٨٤-١٣٨٦ضو شوراي انتشارات مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعي  ع -

  ١٣٨٧ -١٣٨٨ضو شوراي تدوین سند ملی مکانیزاسیون ع -

  ) ١٣٩٠-١٣٨٠(ان و مسئول استانی کانونعضو کانون ماشینھای خودگرد-

 اصفھان  ١٣٨٨عضو كمیته راھبردي دومین ھمايش ملي اثرات خشكسالي و راھكارھاي مديريت آن  -

اصفھان  ١٣٨٩عضو كمیته علمی اولین ھمايش ملي کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم    -

  

  

  راھنمایی شدهعناوين پايان نامه ھاي 
 دانشگاه آزاد اسالمی اقلید-ازیلخت پ شهیکشت متراکم نشاء ر یخودکار برا مهیواحد نشاء کار ن کی یابیساخت و ارز -١
دانشگاه آزاد اسالمی -مختلف یآن در خاکھا یابیو ارز یاستوانه ا یکیدرولیگودال کن ھ کی یطراح یفاکتورھا نییتع -٢

 اقلید
 دانشگاه آزاد اسالمی اقلید-رانیسبز ا یفضا یعرصه ھا طیشراکار در  یچمن برا یدستگاه ھوادھ یساز نهیبھ -٣
  دانشگاه آزاد اسالمی اقلید- ازیجھت برداشت پ ازکنیپ نیاز ماش یجلوسوار به عنوان بخش یفاروئر ھا یابیو ارز ساخت -۴
دانشگاه - )ریدکت(ازیپ یبرداشت دو مرحله ا نیروش نو کیمورد استفاده در  یھا نیماش یبرا یطراح یپارامتر ھا نییتع -۵

 تبریز
 دانشگاه شھرکرد- ازیلخت پ شهیموزع خودکار نشاء ر یابیساخت و ارز ،یطراح -۶
  دانشگاه آزاد اسالمی اقلید- دانه و مغز آفتابگردان یموثر در فرآور یکیزیخواص ف نییتع -٧
 دانشگاه آزاد اسالمی اقلید-رفتیمنطقه ج یگلخانه ا اریو خ یگوجه فرنگ یانرژ یشاخص ھا سهیمقا -٨
دانشگاه آزاد اسالمی - بستر و کاشت هیدر دو روش تھ یو معمول یسیدو نوع آب مغناط اریآب خ یمصرف زانیم سهیقام -٩

 اقلید
 وھلندین نیو تلفات گندم در کمبا زشیر یو سرعت چرخ و فلک بر رو یشرویسرعت پ یاثر پارامترھا سهیو مقا یبررس - ١٠

tc56 د اسالمی اقلیددانشگاه آزا- در شھرستان داراب  ١١۶۵ریو جاند  
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 طرح ھای تحقیقاتی انجام شده
   

ارزيابي و مقايسه پنج نوع ماشین برداشت سیب زمیني با مكانیسم مختلف بر عملكرد كمي و كیفي سیب زمیني   -١
 ١٣٧٣-  ١٣٧۵) مجری(

  .١٣٧۴-١٣٧۶). مجری(بررسي و ارزيابي عملكرد كششي تراكتور ھا در ايران -٢
 
 

  .١٣٧۶- ١٣٧٧). مجری(سنجي تبديل موتور پمپھاي ديزلي به الكتر و پمپ بررسي اقتصادي و امكان -٣
 

 .١٣٧۴- ١٣٧۶). مجری(ارزيابي و مقايسه دو الگوي توزيع بذر در كشت آبي با استفاده از دستگاه مركب خاك ورز كاشت -۴
  

  .١٣٧٧-١٣٧٨). مجری(جھت كاشت مكانیزه برنج) زمین اصلي(برر سي و انتخاب مناسبترين روش تھیه بستر نشاء -۵
 

). مجری(طراحي و ساخت دستگاه كاشت با شیار باز كن فعال جھت كشت مستقیم گندم در سیستم بي خاك ورزي -۶
١٣٨۵ -١٣٨۴. 

  
  

بررسي اثر مديريت بقاياي گیاھي در كشت گندم آبي در تناوب با محصوالت رديفي بر عملكرد محصول مواد آلي و  -٧
 .١٣٨۴- ١٣٨٧).  مجری مسئول(پايداري خاكدانه ھا

  
  .١٣٨۵-١٣٨٧). مجری(اصالح كارنده ھاي موجود به منظور كشت گندم درون بقاياي گیاھي -٨

 
اثر شدت خاک ورزی و روش کود دھی در دو شکل بستر کاشت مسطح و پشته ای بر عملکرد گندم آبی در تناوب ذرت  -٩

  .١٣٨۵- ١٣٨٧). ھمکار(گندم -علوفه ای
 

وي خطوط كاشت به منظور بھبود سبز شدن بذر پنبه و حذف عملیات سله ھاي طولي بر ر استفاده از تكنیک ايجاد ترك - ١٠
 .١٣٨۶- ١٣٨٨. تحقیقی و ترویجی). مشاور(شكني در شرايط زارعین 

  
بررسی و تعیین مناسبترین روشھای خاک ورزی و شرایط مطلوب کاربرد آنھا در تولید گندم آبی در مناطق مختلف ایران  - ١١

 .١٣٨۴-١٣٨٩). مجری(
 

 .١٣٨۴-١٣٨٩). مجری(یین مناسبترین ماشین کاشت کندم آبی برای شرایط مختلف کشوربررسی و تع - ١٢
  

بررسي اثربرخي از روش ھاي خاك ورزي و تھیه بستركاشت برخصوصیات ھیدرولیكي وراندمان وكارآيي مصرف آب در  - ١٣
  .١٣٨۶-١٣٨٨). مجری(زراعت گندم  

 
 .١٣٨٧-١٣٩٠). ھمکار(چغندرقند در اراضی شور تاثیر روش ھاي کشت وآبیاري بر استقرار ، کمیت و کیفیت - ١۴

 
 .١٣٨٩- ١٣٩١). مجری(ساخت يك ماشین خود گردان به منظور  تامین تراكم باالي بوته در كشت نشاء ریشه لخت پیاز - ١۵

 
 .١٣٨٩-١٣٩٠). مجری(ساخت و ارزیابی پیاز کن میله ای جلو سوار متناسب با الگوی کشت پخشی محصو - ١۶

  
 

 .١٣٨٩-١٣٩١). ھمکار(حد نشاء کار نیمه خودکار برای کشت متراکم نشاء ریشه لخت ساخت  و ارزيابي یک وا - ١٧
 .١٣٩٠-١٣٨٩). مجری(ارزیابی پیاز کن میله ای جلو سوار متناسب با الگوی کشت پخشی محصولساخت و   - ١٨
 .١٣٩٠-١٣٩٣). مجری(ارزیایی اثربخشی فنی،اقتصادی و اجتماعی طرحھای خاک ورزی حفاظتی - ١٩

 
 .١٣٩١- ١٣٩٣). مجری(خاک ورز جلوسوار و عقب سوار برای برداشت پیاز در کشت متراکمتلفیق ادوات  - ٢٠

 
 ١٣٩٣- ١٣٩١)  ھمکار(ساخت و ارزيابي سرزن غلتكي پیاز  - ٢١

  
). مجری(کن ھیدرولیکی جھت کوددھی و بھبود نفوذپذیری خاک در فضای سبز شھری و باغات  ساخت یک گودال - ٢٢

١٣٩١- ١٣٩٢. 
 

 .١٣٩١- ١٣٩٢). ھمکار(دھی چمن به منظور به کار گیری در خاکھای سنگین ایرانبھینه سازی دستگاه  ھوا - ٢٣
  

- ١٣٩١) ھمکار(کاری  کار با تغییر الگوی کاشت به روش کپه کار نیمه خود ای نشا بررسی امکان افزایش ظرفیت مزرعه - ٢۴
١٣٩٣ 

 ١٣٩۵- ١٣٩٣) ھمکار. (کن ارزیابی فنی و اقتصادی سه نوع ماشین پیاز - ٢۵
 .١٣٩۵-١٣٩٣). مجری(ت و ارزیابی نشاکار نیمه خودکار برای کاشت نشای ریشه لخت چقندرقندارایه طرح، ساخ - ٢۶

  .١٣٩۴- ١٣٩۶). مجری(ساخت و ارزیابی یک ماشین خودگردان به منظور استفاده در حفر چال کود در باغات متراکم - ٢٧



  ٦

  

  
  
  

  گزارش علمي
  "مدیریت بقایای گیاھی" نگارش نشریه ترویجی با عنوان  -
  "خاک ورزی حفاظتی در مناطق خشک و لزوم آن در کشاورزی پایدار" ریه ترویجی با عنواننگارش نش -
    "مقايسه عملكرد و اجزاي عملكرد گندم در دو روش كشت پشته اي و مسطح" نگارش نشریه ترویجی -

  

  ھای آموزشی و مدارک بین المللی دوره

تعداد 
  رديف  عنوان   محل تدريس   از تاريخ   تا تاريخ   ساعات

 
٢٥/٧/١٣٨٩  

مرکز آموزش عالی امام    ٢٧/٧/١٣٨٩
 )ره(خمینی

شرکت درکارگاه آموزشی 
  کشاورزی حفاظتی

١  

 
مرکز آموزش عالی امام  ٢٢/٦/١٣٩٠ ٢١/٦/١٣٩٠

 )ره(خمینی

شرکت در دوره آموزشی 
  کشاورزی حفاظتی و اثر آن بر 

 بھره وری آب

٢  

 
مرکز آموزش عالی امام  ٢/١٢/١٣٨٨ ١/١٢/١٣٨٨

 شرکت در دوره انتقال فناوری )ره(خمینی
٣  

 

مرکز آموزش عالی امام  ١٧/٤/١٣٨٧ ١٦/٤/١٣٨٧
 )ره(خمینی

شرکت در دوره طراحی، توسعه 
و ارزیابی ماشینھای مربوط به 

ماشینھای خاک (حفاظت خاک 
 )ورزی

٤  

مرکز آموزش عالی امام  ٢٩/٧/١٣٨٩ ٢٩/٧/١٣٨٩ 
 )ره(خمینی

شرکت در دوره قیمت گذاری 
 فناوری

٥  



  ٧

مرکز آموزش عالی امام  ٢٨/٧/١٣٨٩ ٢٨/٧/١٣٨٩ 
 )ره(خمینی

شرکت در دوره روشھای انتقال 
 فناوری

٦  

مرکز آموزش عالی امام  ٢٧/٧/١٣٨٩ ٢٧/٧/١٣٨٩ 
 )ره(خمینی

شرکت در دوره آموزشی ثبت 
 اختراع

٧  

 
مرکز آموزش عالی امام   ٩/١٢/١٣٩١  ٩/١٢/١٣٩١

 )ره(خمینی
شرکت در دوره آموزشی نحوه 

  تھیه و تدوین برنامه کسب و کار
٨  

 
مرکز آموزش عالی امام   ٨/١٢/١٣٩١  ٨/١٢/١٣٩١

 )ره(خمینی

شرکت در دوره آموزشی نحوه 
امکان سنجی طرح ھا و پروزه 

  ھای تحقیقاتی

٩  

 
مرکز آموزش جھاد  ١٩/٣/٩٠ ١٩/٣/٩٠

 کشاورزی اصفھان

شرکت در دوره غیر حضوری 
قانون بھره وری در بخش 

 نابع طبیعیکشاورزی و م

١٠  

 
مرکز آموزش جھاد  ٥/١٠/١٣٩١ ٥/١٠/١٣٩١

 کشاورزی اصفھان

  ١١  دوره آموزشی کشاورزی ارگانیک

 
مرکز آموزش جھاد  ٢/١١/٩١ ٢٤/١٠/١٣٩١

 کشاورزی اصفھان

شرکت در دوره آموزشی اصول 
  کارگزینی

١٢  

 
سازمان جھاد کشاورزی  ٢٨/٧/١٣٩٠ ٢٨/٧/١٣٩٠

 اصفھان

ــــاه آموزشــــ ی شــــرکت در کارگ
محصوالت گـواھی شـده گلخانـه 

  ای

١٣  
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  سبز اصفھان

  :شرکت در کارگاه آموزشی
Sustainable landscape 
development workshop 

١٤  

 
  دانشگاه تریبت مدرس  ٣/٩/١٣٨٣  ١/٩/١٣٨٣

شرکت در دوره آموزشی اصول 
طراحی و آزمون خشک کن ھای 

  ت کشاورزیمحصوال

١٥  

 
١٠/١١/١٣٩٠  ١٠/١١/١٣٩٠  

اداره کل استاندارد و 
تحقیقات صنعتی استان 

  اصفھان

شرکت در دوره آموزشی آشنایی 
با نحوه تدوین استانداردھای 

  ملی

١٦  

 
موسسه تحقیقات فنی و   ٢٩/٨/٩٢  ٢٨/٨/٩٢

  مھندسی کشاورزی
شرکت در دوره آموزشی کاربرد 

  سنسورھا در کشاورزی

١٧  

 
موسسه تحقیقات فنی و   ٢٥/١٠/٩٢  ٢٤/١٠/٩٢

  مھندسی کشاورزی
شرکت در دوره آموزشی 
 مکانیزاسیون پرورش ماھی

١٨  

  

  
  

  ثبت اختراع

  تاريخ
  اسامی افراد

  رديف  عنوان  محل ثبت

سازمان پژوھشـھای علمـی و   تاکی  ١٣٨٦
اداره کــل ثبــت  -صــنعتی ایــران

  شرکتھا و مالکیت صنعتی

ماشین کاشت مستقیم غالت 
ــاکدر سی ــی خ ورزی  -ســتم ب

  مجھز به شیاربازکن فعال

١  

سازمان پژوھشـھای علمـی و   تاکی و اسدی  ١٣٩٠
اداره کــل ثبــت  -صــنعتی ایــران

  شرکتھا و مالکیت صنعتی

سامانه تامین سرعت پیشروی 
خزشـــی بـــرای تراکتورھـــای 

  ٢٨۵مسی فرگوسن مدل 

٢  

اداره کل ثبت شرکتھا و مالکیت   تاکی و اسدی  ١٣٨٨
  صنعتی

ــــه ای دســــتگا ــــازکن میل ه پی
جلوســوار متناســب بــا کشــت 

  درھم محصول

٣  

سازمان پژوھشـھای علمـی و   تاکی و اسدی  ١٣٩٠
اداره کــل ثبــت  -صــنعتی ایــران

  شرکتھا و مالکیت صنعتی

ــار ثقلــی  نشــاءکار نیمــه خودک
  برای کشت متراکم نشاء پیاز

٤  

  

    جوايز و مدالھا
  ٨8 پژوھشگر برتر مرکز تحقیقات اصفھان در سال -
  تقدیرنامه از معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات برای دستیابی به سه فناوری در ماشینھای کشاورزی-
  لوح تقدیر از استاندار اصفھان به عنوان فناور برتر استان-



  ٨

  
  

  سایر فعالیتھا و عضویت ھا
  ١٣٨٨ - ١٣٩١كارشناس انتقال فناوري و تجاري سازي مركز تحقیقات اصفھان   

  ١٣٨٩- ١٣٨٨ اصفھان استان-مکانیزاسیون سند ملی وه تدوین عضو گر
  -  ١٣٨۵عضو کمیته فنی خاک ورزی حفاظتی استان اصفھان

 ١٣٨۶-١٣٨٨عضو شوراي شاکله بندی کار گروھھای مرکز تحقیقات کشاورزی اصفھان 
   ١٣٨٧ ١٣٩٠-عضو ھسته فنی و برنامه ریزی استانی پروژه مدیریت جامع مزرعه با شیوه مدرسه در مزرعه 

  


