
سوابق 

 

سوابق تحصیلی 

  1379لیغاًظ، هاؽیٌِای کؾاّسصی، داًؾگاٍ ؽِیذ چوشاى اُْاص، عال 

  1379فْق لیغاًظ، هکاًیضاعیْى کؾاّسصی، داًؾگاٍ ؽِیذ چوشاى اُْاص، عال 

  1390دکتشی، فیضیْلْژی ّ فٌاّسی پظ اص تشداؽت، داًؾگاٍ تِشاى، عال 

سوابق شغلی 

تا کٌْى  1384عال ی ّ هٌِذعی کؾاّسصی هشکض تذمیمات ّ آهْصػ کؾاّسصی کشهاى اص ػضْ ُیات ػلوی تخؼ تذمیمات في

 سوابق اجرایی

ػضْ ػضْ کویتَ اًتؾاسات هشکض تذمیمات کؾاّسصی ّ هٌاتغ عثیؼی  کشهاى . 1

ػضْ کویتَ فٌی کؾاّسصی دفاظتی اعتاى . 2

ػضْ کویتَ فٌی کؾاّسصی دفاظتی اعتاى . 3

ُاد کؾاّسصی کشهاى ػضْ عتاد عْخت عاصهاى ج. 4

 کشهاى ػضْ ؽْسای هکاًیضاعیْى اعتاى. 5

مقاالت 

 

مقالو ىای چاپ شده در مجالت انگلیسی 

1. Rostami, M. A., Azadshahraki, F.  and Najafinezhad, H. 2009. Design, Develop and Evaluation of a Peanut Sheller, 

AM, VOL.40, No.2 

 
الت علمی ـ پژوىشی مقالو ىای چاپ شده در مج

تشسعی هذت ّ ؽشایظ ًگِذاسی تش افت ّصًی ّ خقْفیات  .1397.  د،  دسّیؾی ّ .ف،  ؽِشکی آصاد .ف،  عالجمَ. 1

  4 ؽواسٍ ،18جلذ  . هجلَ داًؼ کؾاّسصی تثشیض . صهیٌی تزسی عیة

صساػی ّ هذیشیت تمایای گٌذم تش ػولکشد رست  اثش تٌاّب . 1388 .آصاد ؽِشکی ، فّ  . ساّسی ، ر . جْاُشی ، م . حًجفی ًژاد ، . 2

 25 جلذ، 3ؽواسٍ  .تزس  ًؾشیَ تَ صساػی ًِال ّ .ّ تشخی خقْفیات خاک 

ّسصی ّ هذیشیت تمایای گٌذم تش تشخی خقْفیات خاک  خاک  تاثیش سّػ . 1389 . ًجفی ًژاد ، حّ  . ًمْی ، ٍ . آصاد ؽِشکی ، ف. 3

 19عال ؽؾن ، ؽواسٍ  .ًؾشیَ ػلوی پژُّؾی داًؼ ًْیي کؾاّسصی  .ای دس کشهاى  ّ ػولکشد رست داًَ

پزیشی آب  اسصیاتی پتاًغیل ّ آًالیض دغاعیت آعیة . 1389.  صاسػی ، ع . آصاد ؽِشکی ، ف . آغاعی ، ع . آصاد ؽِشکی ، ف. 4

  2، ؽواسٍ  21عالآب ّ فاضالب ،  .صیشصهیٌی دؽت ُؾتگشد تَ سّػ دساعتیک 

هجلَ  .تشسعی اهکاى کؾت پاییضٍ  چمٌذس لٌذ دس هٌغمَ اسصّییَ  . 1385 . آصاد ؽِشکی ، ف .د ، حاجفی ًژى . جْاُشی ، م. 5

.  71ؽواسٍ  ،پژُّؼ ّ عاصًذگی 

ّسصی تا تکاسگیشی  ُای هکاًیضاعیْى دس ػولیات خاک تؼییي ضشایة ّ ؽاخـ . 1385 . ؽشتیاًی ، ّسعْلی  . آصاد ؽِشکی ، ف. 6

  2ّ 1ُای  ؽواسٍ. ، عال عْم، جلذ پٌجنهجلَ ػلن ّ فٌاّسی .تذاّل دس اعتاى چِاسهذال ّ تختیاسی گاّآُي ّ تشاکتْس م

ُای  گیشی ّ ژًْتیپ تش ؽاخـ تشسعی تاثیش سّػ ُای پْعت.  1391 . هظفشی ، م . فآصادؽِشکی ،  . فعالجمَ ،  .7

 3ؽواسٍ   13جلذ اّسصی، هجلَ تذمیمات هٌِذعی کؼ .ؽیویایی، افالتْکغیي ّ اسگاًْلپتیکی گشدّ 

پیؼ تیٌی تشخی ّیژگی ُای  .1394 .هغؼْدی  .جوؾیذی ، تِاسٍ  . هغتْفی ، ی . کالًتشی ، ط . آصاد ؽِشکی ، ف. 8

. هٌِذعی تیْعیغتن ایشاى .عشر ًضدیک  کیفی اًگْس سلن تیذاًَ لشهض تا اعتفادٍ اص سّػ غیش هخشب عیف عٌجی فشّ

 

علمی ـ ترویجی مقالو ىای چاپ شده در مجالت 

فؾشدگی خاک ّ اعتفادٍ اص صیشؽکي جِت اص تیي تشدى آى ، ًؾشیَ ػلوی تشّیجی تشصگش  .  1387 .آصاد ؽِشکی ، ف . 1

کاس  خثشی پغتَ -ًمؼ فٌاّسی اعالػات دس کؾاّسصی دلیك ، هاٌُاهَ ػلوی تشّیجی.  1386 .آصاد ؽِشکی ، ف . 2

کاس  خثشی پغتَ -ستیْاتْس دس تِیَ تغتش تاغات ، هاٌُاهَ ػلوی تشّیجیهؼشفی هاؽیي  . 1387 . آصاد ؽِشکی ، ف. 3

کاس  خثشی پغتَ -دٍ افل هذیشیت پایذاس خاک ، هاٌُاهَ ػلوی تشّیجی.  1387 . ىکُْی ،  .آصاد ؽِشکی ، ف . 4

 

مقالو ىای ارائو شده در کنفرانس ىای داخلی و خارجی  

کنفرانس ىای داخلی 
ای اجضاء  تشسعی خغتگی دًذاًَ ُشط سفت ّ تشگؾتی تَ سّػ ؽثیَ عاصی سایاًَ.  1384 . ؽِشکی ، فآصاد  ّ . سفیؼی ، ج. 1

داًؾگاٍ . خشداد هاٍ  3 .دّهیي کٌفشاًظ داًؾجْیی هٌِذعی هاؽیٌِای کؾاّسصی  .هذذّد دس ؽشایظ اػوال تیؾیٌَ ًیشُّا 

تِشاى 

ای ّتشاکن تْتَ تش کاسآیی هقشف  آتیاسی تا اعتفادٍ  اس آتیاسی لغشٍتشسعی اثشات کن .  1384 . آصاد ؽِشکی ، ف ّ . کُْی، ى. 2

اعفٌذ هاٍ  4-3 .ٍ ، دّهیي کٌفشاًظ عشاعشی آتخیضداسی ّ هذیشیت هٌاتغ آب ّخاک فٍ ّ دّ سدیفای دس کؾت یک سدی آب رست داًَ

داًؾگاٍ ؽِیذ تاٌُش کشهاى  . 



پاػ  تشسعی اهکاى کاؽت هاؽیٌی پیاص ّ همایغَ آى تا سّػ دعت.  1386 .جوؾیذی ، ا ّ . آصاد ؽِشکی ، ف ،. افضلی ، ٍ. 3

. ؽیشاص .اسدیثِؾت هاٍ  3 .عْهیي کٌفشاًظ داًؾجْیی هٌِذعی هاؽیٌِای کؾاّسصی  .

ّسصی تا تکاسگیشی تشاکتْس ّ گاّآُي  تشسعی ّضؼیت هکاًیضاعیْى خاک.  1386 . ، مففشی  ّ ٍ ،افضلی  ،.ف آصاد ؽِشکی ،. 4

اسدیثِؾت هاٍ ،  30 .ُای کؾاّسصی  عْهیي کٌفشاًظ داًؾجْیی هٌِذعی هاؽیي .اعتاى چِاسهذال ّ تختیاسی  هتذاّل دس

. ؽیشاص 

تاثیش خغْط کؾت ّسلن تش خْاؿ کوی ّ کیفی هذقْل .  آصاد ؽِشکی ، ف ّ . ًجفی ًژاد ، ح ،. ًمْی ، ٍ ،. جْاُشی ، م. 5

. ؽِذخشداد هاٍ ، م 3ؽکش ایشاى،  ُای لٌذ ّ ت ًِّویي عویٌاس کاسخاًَتیظ .( کؾت پاییضٍ)چغٌذس لٌذ دس دؽت اسصّییَ 

ؽِشیْس هاٍ ، کشهاى  2هاؽیي دسجَ تٌذی صیتْى ، پٌجویي جؾٌْاسٍ تیي الوللی، .  1386. سعتوی ، مّ . ف آصاد ؽِشکی . 6

هایؼ هذیظ صیغت ّ تْعؼَ پایذاس تْلیذ اًشژی اص هْاد صایذ ، ٍ.  1386. ّ جْاُشی ، م .ؽاُشخی ، م ،.فآصاد ؽِشکی ، . 7

کشهاى  .ؽِشیْس هاٍ  6 .کؾاّسصی 

عیغتن ُای گشهایؼ، تِْیَ ّتشّدتی گلخاًَ ، کاسگاٍ فٌی استماء کاسایی هقشف آب تا .  1386. کُْی ، ى ّ .آصاد ؽِشکی ، ف. 8

هِش هاٍ ، کشج  26 .ای  کؾت هذقْالت گلخاًَ

ًگِذاسی  تشسعی تاثیش سعْتات دافل اص پخؼ عیالب دس جزب ّ.  1386. ، ىعغشلی  ّ .آصاد ؽِشکی ، ف ،.فدیذسی ، . 9

آرس هاٍ ،  20، عْهیي کٌفشاًظ آتخیضداسی ّ هذیشیت هٌاتغ آب ّخاک ، ( تاسیک تن پخؼ عیالب آب ) TDRسعْتت خاک تَ سّػ 

. کشهاى

اًذُّجشد ، اّلیي کٌفشاًظ  -سّدخاًَ عیشچ کفضیاى.  1387. اعالهی ، ف ّافضلی ، ٍ  ،.آصاد ؽِشکی ، ف ،.اتشاُیوی ، م. 10

. اسدیثِؾت هاٍ ، الُیجاى 17هلی ػلْم ؽیالت ّ آتضیاى ایشاى ، 

سًّذ تغییشات تشخی تشسعی اثشات پخؼ عیالب تش.  1386. هِذی پْس، آّ . آصاد ؽِشکی ، ف ،.ف دیذسی ، ،. عغشلی ، ى. 11

عْهیي کٌفشاًظ آتخیضداسی ّ هذیشیت هٌاتغ آب  .ب آب تاسیک تن ؽیویایی خاک دس ایغتگاٍ پخؼ عیال خقْفیات فیضیکی ّ

. کشهاى .آرس هاٍ  20 .ّخاک 

ُای  تشسعی عْل ػوش هفیذ هْتْس ّ ػلل خشاتی تشخی اص لغوت.  1387. تیگذلی، ع ّ .آصاد ؽِشکی ، ف ،.لاعوی ًژاد، م. 12

. هؾِذ .ؽِشیْسهاٍ  6 .کؾاّسصی  ّ هکاًیضاعْى  پٌجویي کٌگشٍ هلی هٌِذعی هاؽیٌِای . 285تشاکتْس هغی فشگْعي هذل 

ّسصی آتیاسی  تاثیش هذیشیت خاک.  1387. کُْی، ىّ . ًجفی ًژاد، ح ،.جوؾیذی، ا ،.آصاد ؽِشکی، ف ،.آعْداس، م ،.افضلی، ٍ . 13

. هؾِذ .ُشیْسهاٍ ػ 6 .پٌجویي کٌگشٍ هلی هٌِذعی هاؽیٌِای کؾاّسصی  .تش ػولکشد ّ اجضای ػولکشد رست داًَ ای دس کشهاى 

تشسعی کاسایی هقشف آب ّ ػولکشد گیاٍ رست تذت .  1387. کُْی، ى ّ . آصاد ؽِشکی، ف ،.آعْداس، م ،.افضلی، ٍ . 14

. اعفٌذ هاٍ ، کشهاى 24کٌفشاًظ عشاعشی هذیشیت جاهغ تِشٍ تشداسی آب ، .ّسصی دفاظتی ّ آتیاسی دس کشهاى  ُای خاک عیغتن

ّسصی ّ هذیشیت تمایای گٌذم  ُای خاک تاثیش یک عالَ سّػ.  1387. کُْی، ىّ .  آصاد ؽِشکی، ف ،.م آعْداس، ،.افضلی، ٍ . 15

 24 .کٌفشاًظ عشاعشی هذیشیت جاهغ تِشٍ تشداسی آب  .ای دس کشهاى  تش سعْتت ّ تشخی خقْفیات خاک دس صساػت رست داًَ

. کشهاى .اعفٌذ هاٍ 

ای دس یک  ّسصی ّ هذیشیت تمایای گٌذم تش صساػت رست داًَ  ُای خاک اثیش تشخی سّػت.  1388. ًمْی، ٍ ّ .فآصاد ؽِشکی ،  .16

 .اىگشگ .تیش هاٍ  21 .یاصدُویي کٌگشٍ ػلْم خاک ایشاى  .عال صساػی دس کشهاى 

خاک دس ّسصی هذیشیت تمایای گٌذم تش تؼذادی اص خقْفیات   ُای خاک تاثیش تشخی سّػ.  1388. ًمْی، ٍ ّ .آصاد ؽِشکی ، ف. 17

 .اىعثیؼی گشگ .تیش هاٍ  21  .یاصدُویي کٌگشٍ ػلْم خاک ایشاى .یک عال صساػی تذت کؾت رست دس کشهاى 

( Tape)ای ًْاسی اسصیاتی عغْح هختلف آتیاسی تا اعتفادٍ اص سّػ لغشٍ.  1388. آصاد ؽِشکی ، ف ّ .فشصام ًیا، م ،.کُْی، ى. 18

ُای ًا  تشداسی اص آب ای هذیشیت خؾکغالی ّ تِشٍ ُوایؼ هٌغمَ .ای دس کشهاى  اًَّ تیالى سعْتتی خاک تش سّی ػولکشد رست د

. تْؽِش .آتاى هاٍ  26 . هتؼاسف دس کؾاّسصی

ّسصی ّ آتیاسی تش هذتْی سعْتتی خاک ّ کاسایی هقشف آب تذت  ُای خاک تاثیش سّػ.  1388. آصاد ؽِشکی، ف ّ .افضلی، ٍ. 19

 .کشهاى .آرس هاٍ  11 .یي کٌفشاًظ عشاعشی آتخیضداسی ّ هذیشیت هٌاتغ آب ّ خاک چِاسم .کؾت گیاٍ رست دس کشهاى 

ؽٌاعایی ّ تشسعی پشکٌؼ ّ فشاّاًی فیتْ پالًکتًْی .  1388. عالجمَ، ف ّ .آصاد ؽِشکی، ف ،.افضلی، ٍ ،.اتشاُیوی، م. 20

 .کشهاى .آرس هاٍ  11 .یشیت هٌاتغ آب ّ خاک چِاسهیي کٌفشاًظ عشاعشی آتخیضداسی ّ هذ .دس دسیاچَ پؾت عذ ُلیل سّد جیشفت 

ُای صسًذ ّ کشهاى جِت  تشسعی اهکاى تِشٍ تشداسی اص لٌْات ؽِشعتاى. 1388. آصاد ؽِشکی، ف ّ .افضلی، ٍ ،.اتشاُیوی، م. 21

 .کشهاى .تِوي هاٍ 19 .دُویي عویٌاس آتیاسی ّ کاُؼ تثخیش  .پشّسػ هاُی 

ای دس  تؼییي آب هْسد ًیاص تا اعتفادٍ اص تاًغیْهتش دس صساػت رست داًَ. 1388. آصاد ؽِشکی، فّ . فشصام ًیا، م ،.کُْی، ى. 22

. کشهاى .تِوي هاٍ 19 .دُویي عویٌاس آتیاسی ّ کاُؼ تثخیش  .کشهاى 

رست دس صی دفاظتی ّ آتیاسی تیپ تش هیضاى هقشف آب ّ ػولکشد  اثش خاک.  1389. کُْی، ى ّ .آصاد ؽِشکی، ف ،.افضلی، ٍ. 23

. ؽیشاص .اسدیثِؾت هاٍ  5 .ُوایؼ کؾاّسصی دفاظتی ّ تْعؼَ پایذاس  .کشهاى 

 .کي سایج پغتَ دس کشهاى  ُای پْعت تشسعی کاسایی هاؽیي.  1389. تاج آتادی پْس، عّ . آصاد ؽِشکی، ف ،.افضلی، ٍ. . 24

. تِشاى .اٍؽِشیْس م 25 -24 .ؽؾویي کٌگشٍ هلی هٌِذعی کؾاّسصی ّ هکاًیضاعیْى ایشاى 

ُای اًشژی دس تْلیذ هذقْالت ػوذٍ صساػی  تؼییي ؽاخـ.  1389. لاعوی ًژاد، مّ . ؽشافتی، ک ،.آصاد ؽِشکی ، ف. 25

تِشاى  .ؽِشیْس هاٍ 25 -24 .ؽؾویي کٌگشٍ هلی هٌِذعی کؾاّسصی ّ هکاًیضاعیْى ایشاى . ؽِشعتاى تشدعیش

تشسعی تشخی خقْفیات ّ هذتْی سعْتتی خاک ّ ػولکشد . ىکُْی، ّ  .ملاعوی ًژاد،  ،.آصاد ؽِشکی ، ف ،.افضلی، ٍ. 26

ؽؾویي کٌگشٍ هلی هٌِذعی کؾاّسصی ّ  .ّسصی ّ هذیشیت تمایای گٌذم دس کشهاى  ُای خاک ای تذت سّػ رست داًَ

. تِشاى .ؽِشیْس هاٍ 25 -24 .هکاًیضاعیْى ایشاى 



ییي تشخی ضشائة ّ ؽاخـ ُای هکاًیضاعیْى دس ػولیات ؽخن تا تغ. 1389. سهذوذی گل، ّ . مففشی،  ،.فآصاد ؽِشکی ، . 27

 29-27 .اّلیي ُوایؼ هلی هکاًیضاعیْى ّ فٌاّسی ُای ًْیي دس کؾاّسصی .تکاس گیشی تشاکتْس ّ گاّآُي هتذاّل دس اعتاى کشهاى 

. اُْاص .تِوي هاٍ 

یْدیضل عْختی جایگضیي دس هْتْسُای ادتشاق ب. 1390. سجثؼلی پْس، عّ . مؽاُشخی،  ،.ٍافضلی،   ،.فآصاد ؽِشکی ،  .28

. کشهاى .هِش هاٍ  17-16 .ُوایؼ هلی افالح الگْی تْلیذ ّ هقشف  .تشاکوی 

تاثیش تمایای گیاُی دس خاک ّسصی دفاظتی ّ آتیاسی ًْاسی تش رخیشٍ سعْتت، . ٍافضلی،   ّ .فآصاد ؽِشکی ،  ،.سجثؼلی پْس، ع. 29

. کشهاى .هِش هاٍ 17-16  .ُوایؼ هلی افالح الگْی تْلیذ ّ هقشف  .تاصدٍ هقشف آب ّ ػولکشد رست 
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. کشهاى .هِش هاٍ 17-16 .ُوایؼ هلی افالح الگْی تْلیذ ّ هقشف .کؾاّسصی ّ هْاد غزایی 

کشهاى  .ؽِشیْس هاٍ  2 .صیتْىپٌجویي جؾٌْاسٍ تیي الوللی .  1386 . ُای تشداؽت صیتْى هاؽیي. فآصاد ؽِشکی ، . 31
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 10 .پٌجویي کٌفشاًظ عشاعشی آتخیضداسی ّ هذیشیت هٌاتغ آب ّ خاک  .خاک ّ خقْفیات کیفی پغتَ دس تاغات اعتاى کشهاى 

. کشهاى  .عفٌذ هاٍ ا

ُای  ُا ّ ؽاخـ تؼییي هیضاى هقشف اًشژی ًِادٍ.  1391. صسًذی، م ّ .بفشصاًَ ،  ،.اؽوظ الذیٌی،  ،.فآصاد ؽِشکی ،  . 34
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 تِشاى .اسدیثِؾت هاٍ 
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قیقاتی پروژه ىای تح

 
پروژه ىای تحقیقاتی اجرا شده 

  1387تا  1385( هجشی)ّسصی دس اعتاى کشهاى  تشسعی ّضؼیت هکاًیضاعْى ػولیات خاک. 1

  1388تا  1386( هجشی)ُای خاک ّسصی ّ هذیشیت تمایای گٌذم تش ػولکشد رست ّ تشخی خقْفیات خاک  تشسعی تاثیش سّػ. 2
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( هجشی( )گضاسػ هٌغمَ ای اعتاى کشهاى)ُای خْدگشداى دس تْعغ هکاًیضاعیْى کؾاّسصی هغالؼَ ّضؼیت ّ ًمؼ هاؽیي. 4

  1390تا  1388

  1388تا  1385( ُوکاس)ُای آتیاسی تذت فؾاس  تشسعی ُضیٌَ کاسایی ّ هقشف اًشژی دس سّػ. 5

ای دس  ّ تیالى سعْتتي خان دس صساػت رست داًَ( Tape) ای ًْاسي اسصياتي عغْح هختلف آتیاسي تا اعتفادٍ اص سّػ آتیاسي لغشٍ. 6

  1388تا  1385( ُوکاس)کشهاى 

 1388( هجشی)ُای تشدعیش ّ تافت اعتاى کشهاى  ُای تْلیذ هذقْالت ػوذٍ صساػی ؽِشعتاى تشسعی اًشژی هقشفی ّ ُضیٌَ. 7

  1391تا 



  1391تا  1388( ُوکاس)ُای سفغٌجاى ّ کشهاى  ُای سایج پغتَ دس ؽِشعتاى کي اصیاتی ّ همایغَ پْعت. 8

 تش ػولکشد کوی ّ کیفی چغٌذس لٌذ( خشدٍ هالکی)همایغَ تاثیش سّػ کاؽت هاؽیٌی تا سّػ عٌتی کؾت دس اساضی کْچک . 9

  1390تا  1386  (ُوکاس)

( ُوکاس)ادی اعتفادٍ اص ّسلَ ُای پالعتیکی جِت پْؽؼ کاًال ُای کْچک آتیاسی دس اعتاى کشهاى اسصیاتی فٌی ّ التـ. 10

  1391تا  1387

تا  1388( ُوکاس)تش ػولکشد ّ اجضای ػولکشد پٌثَ ( عغذی ّ  صیش عغذی)ای  تشسعی اثش کن آتیاسی دس سّػ آتیاسی لغشٍ. 11

1391  
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ای هٌغمَ جیشفت، داًؾگاٍ آصاد  ُای اًشژی گْجَ فشًگی ّ خیاس گلخاًَ پایاى ًاهَ کاسؽٌاعی اسؽذ، هملیغَ ؽاخـ.  1391. 1

اعالهی ّادذ اللیذ 
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 1389کشهاى 
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