
  سوابق تحصیلی 

  ١٣٧١دیپلم ریاضی و فیزیک 

   ١٣٧۵لیسانس، مھندسی ماشینھای کشاورزی، دانشگاه تبریز، 

  ١٣٧٨فوق لیسانس، مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تبریز 

  

  سوابق شغلی 

   ١٣٨١تا  ١٣٨٠مرکز تحقیقات کشاورزی مغان، از سال   کارشناس پژوھشی، بخش تحقیقات فنی و مھندسی،

  ١٣٨٩تا  ١٣٨١ت علمی، بخش تحقیقات فنی و مھندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی مغان، عضو ھیا

   ١٣٨٩عضو ھیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مھندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی از   

  

  سوابق اجرایی 

  ١٣٨٩تا ١٣٨٠سال معاونت بخش تحقیقات فنی و مھندسی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان از   

  ١٣٩۶تا  ١٣٨٩معاونت بخش تحقیقات فنی و مھندسی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی  از سال   

   

  سوابق تدریس 

 تدریس رسم فنی  در دانشگاه محقق اردبیلی واحد مغان   
 

   مقاالت

 مقاله ھای چاپ شده در مجالت انگلیسی 

   

  پژوھشی  - مقاله ھای چاپ شده در مجالت علمی 

طراحي، ساخت وارزيابي ماشین ريزدانه كار مناسب  . ١٣٨٠.زادهو رضا عادل بھرام حمید رضا، مسرت بخشقاسم زاده  
  .٣شماره  ١١مزارع كوچك. مجله دانش كشاورزي جلد 

مستان بر سرمای ز ). اثر١٣٨٩کمال شھبازی. ( ومحمد رضا  شیری (نويسنده مسئول)، رضا عادل زاده ،غريب عشقي امیر
ھاي بھاره و زمستانه گندم در منطقه اردبیل. تعدادی از ژنوتیپ پايداري غشاي سیتوپالسمي، میزان كلروفیل و عمق طوقه در

- ٢۵۵ . ٨٩. تابستان ٢. شماره  ٣مجله الكترونیك تولید گیاھان زراعي. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعي گرگان. جلد
٢۶٢  

. تاثیر خاکورزی حفاظتی بر عملکرد محصول در ١٣٩٣اوسط فرجام علی و خدامیرزا فرھمند.  ،اد جبريیلنژتقي ،رضا عادل زاده
. ٢تناوب گندم و ذرت علوفه ای. مجله فصلنامه تخصصی زراعت و اصالح نباتات .دانشگاه آزاد اسالمی کرج . جلد دھم شماره 

  ۶٧-۵٧.  ٩٣تابستان 

  

اجزا  و عملكرد بر شكني زير و آبیاري مختلف تیمارھاي اثر .  بررسي١٣٩۴زاده. دلشیری محمدرضا و رضا عا ،اخوان کرامت
  ١٠٩نشریه زراعت ( پژوھش و سازندگی)  . شماره ای.  دانه ذرت عملكرد



ھای فیزیکی خاک،  ورزی روی برخی از شاخصخاک تأثیر شیوه . ١٣٩۶رضا و صابر سیف امیری.  عادلزاده ،بھرامپور تھمینه
. ١. شماره ٢٧جلد . دانشگاه تبریزمجله دانش آب و خاک ایران.  -ھای زراعی  و  عملکرد دانه سویا در دشت مغانویژگی 
٢٧-١٧  

ھای فرآوری بذر ذرت در مغان. .بررسی تلفات فیزیکی در دستگاه ١٣٩۵زاده . گازر، حمید رضا . حمیدی ، آیدین و رضا عادل
  ذر ایران . پژوھشی علوم و فن آوری بنشریه علمی 

  

  

  مقاله ھای ارائه شده در کنفرانس ھای داخلی و خارجی 

  کنفرانس ھای داخلی

. بررسی علل افت کیفیت وضایعات گندم ونان در استان اردبیل. دومین ھمایش ملی ١٣٨۴زاده قاسمي معرفت و رضا عادل
  بررسی ضایعات محصوالت کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تھران.

بررسي اثرات زيرشكني وآبیاري بر علكرد ذرت. چھارمین كنگره ملي  .١٣٨۵ا شیری. رضو محمدكرامت ، اخوان زاده رضاعادل
 مھندسي ماشینھاي كشاورزي ومكانیزاسیون، دنشگاه تبريز.

خاكورزي برعملكرد سويا. چھارمین كنگره ملي مھندسي ماشینھاي كشاورزي . بررسي اثرات كم١٣٨۵. زاده رضاعادل
 اسیون، دنشگاه تبريز.ومكانیز

ورزي بر عملكرد سه رقم سويا. سومین كنفرانس تاثیر روشھاي مختلف خاك. ١٣٨۶نژاد زاده رضا و جبرائیل تقيعادل
 دانشجويي مھندسي ماشینھاي كشاورزي، دانشگاه شیراز.

یاھي بر عملكرد محصول اثر مديريت بقاياي گ. ١٣٨۶. و ضرغام فاضل كمال ، شھبازيامیر زاده رضا، غريب عشقيعادل
 طبیعي گرگان.  وخواص خاك. دومین ھمايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران، دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع

اثر روشھای خاکورزی بر عملکرد سه رقم سویا . دومین ھمایش ملی حبوبات . ١٣٨۶. رضا عادل زاده و  سیف امیری صابر
  .یقات دانشگاه ازاد اسالمیواحد علوم وتحق ٨۶ذر آ ١۵-١۴ .ایران

اثرمدیریت بقایای گیاھی بر عملکرد محصول . ١٣٨۶. ضرغام فاضل نیاری و کمال شھبازی ،امیر ، غریب عشقیزاده رضاعادل
  .لوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگاندانشگاه ع ٨۶مھر  ٢۶-٢۵و خواص خاک.  

  ٨۶فروردین  ٣٠- ٢٩ اک ورزی بر عملکرد سه رقم سویا. مختلف ختاثیر روشھای   .١٣٨۶. جبرائیل تقی نزاد و  زاده رضاعادل
  .دانشگاه شیراز

تحلیلی بر ضایعات موجود در ایستگاه ھای ذرت خشک کنی در مغان. سومین . ١٣٨۶. رضا عادل زاده و گازر حمید رضا 
  .دانشگاه تربیت مدرس  ٨۶آبا ن  ٣٠.ھمایش ملی بررسی ضایعات محصوالت کشاورزی

ضایعات گندم ونان در استان اردبیل ، . ١٣٨۶. رضا عادل زاده و غالمرضا، خلیل زاده غالمرضا ، امین زادهفتقاسمی معر
راھکارھا، و کاھش ضایعات با تاکید بر کیفیت گندم ھای تولیدی استان. سومین ھمایش ملی بررسی ضایعات محصوالت 

  .دانشگاه تربیت مدرس  ٨۶آبا ن  ٣٠.کشاورزی

کارایی برخی از شاخصھای کمی در گزینش ارقام و الینھای سویا در شرایط  .١٣٨٧ .و رضا عادل زاده غریب عشقی امیر
مرداد  ٣٠- ٢٨.تنش خشکی نواحی خزر با استفاده از تجزیه به عاملھای اصلی. دھمین کنگره علوم زراعت واصالح نباتات ایران

  .موسسه اصالح بذر ١٣٨٧

بررسی و مقایسه میزان تلفات برداشت کمباینی سویا. . ١٣٨٧. رضا عادل زاده و محمد رضا ، مستوفیفاضل نیاری ضرغام
  .دانشگاه فردوسی مشھد ٨٧شھریور  ٧و  ۶. پنجمین کنگره ملی مھندسی ماشینھای کشاورزی و مکانیزاسیون

كرد محصول و اثرات كم خاك ورزي بر عمل  .١٣٩٢عادل زاده رضا، شھبازی کمال، فاضل نیاری ضرغام  و اورنگ تاکی. 
  خصوصیات خاك.  اولین كنفرانس ملي علوم كشاورزي و محیط زيست.  

مقايسه فني برخي روشھاي خاك ورزي حفاظتي در تولید   .١٣٩٣. اده رضا و قربان دیده باز مغانلوزفاضل نیاری ضرغام، عادل
  پنبه.  سومین كنگره ملي كشاورزي ارگانیك و مرسوم . اردبیل. 



  

  ارجی کنفرانس ھای خ

 

 پروژه ھای تحقیقاتی 

    

 پروژه ھای تحقیقاتی اجرا شده 

  ٨١-٨٣عیین ضرايب و شاخص ھاي مكانیزاسیون در عملیات خاك ورزي با به كار گیري تراكتور متداول.(مجري منطقه اي )ت

 ٨٢- ٨۵  ررسي تاثیر روش ھاي مختلف خاك ورزي بر عملكرد سه رقم سويا در كشت تابستانه در دشت مغان.(مجري)ب

 ٨٢-٨۵. (مجري) ٧٠۴بررسي اثرات زيرشكني و رژيم ھاي مختلف آبیاري بر روي عملكرد و ساير صفات مرتبط در ھیبريد ذرت دانه اي 

ھا.  بررسي اثر مديريت بقاياي گیاھي در كشت گندم آبي در تناوب محصوالت رديفي بر عملكرد محصول، مواد آلي و پايداري  خاكدانه
  ٨۴-٨٨(مجري)  

( مجری منطقه ھا مواد آلي و پايداري  خاكدانه ،رد محصولبر عملک در کشت متناوب گندم آبی  طرح ملی بررسی اثر مدیریت بقایای گیاھی
  ٨٩-٨۴ای ) 

 ٨۶-٨٧بررسی اثرات زیرشکنی بر عملکرد واجزای عملکرد گندم آبی. ( ترويجي ، مجري) 

 ٨۴-٨۶بررسي ضایعات موجود در ایستگاه ھای ذرت خشک کنی در مغان. (ھمكار) 

  ٨۵-٨٩طرح ملي پايلوت خاك ورزي حفاظتي (عضو ستاد استان اردبیل و مجري تحقیقاتي) 

 ١٣٨٩-١٣٨٨اي پاندولي در انتقال ذرت بذري (ھمكار)ارزيابي عملکرد باالبرھ

 ١٣٨٩-١٣٨٨طرح ملي پايلوت خاك ورزي حفاظتي (عضو ستاد استان اردبیل) 

 ١٣٨٩ بررسي و ارزيابي فني و اقتصادي تلفات برداشت كلزا در مراحل مختلف رسیدگي با  سه ھد متداول در منطقه مغان (ھمكار) 

ورزي و مديريت بقاياي گیاھي ذرت دانه اي بر عملكرد كلزا وخصوصیات فیزيكي خاك در منطقه ھاي مختلف خاكررسي تاثیر روشب
  ١٣٨٨-١٣٨٩مغان.(ھمكار)

  ٨۶-٨٨اي) . (ھمكار) بررسي و مقايسه میزان تلفات برداشت سويا توسط كمباين (برداشت مستقیم و  دو مرحله

  ٨٧-٩٠ر عملكرد و اجزا عملكرد پنبه . (ھمكار) ن بآمقايسه فني واقتصادي روشھاي مختلف خاك ورزي و اثر 

  ٨۵-٨٧ارزيابي فني سیستمھاي خشك كن بذري در مغان بمنظور بھبود سیستمھا . (ھمكار ) 

    ٨٩-٩٠ارزيابي باالبرھاي پاندولي در انتقال ذرت بذري .(ھمكار) 

   ٨٩- ٩١عملكرد سويا در منطقه مغان .(ناظر)  بررسي و ارزيابي سه نوع ماشین كاشت با آرايش كاشت مختلف بر عملكرد و اجزاي

  ٢/٨/٨٩مورخه  ٧٣٣/١١٠/٣٩گزارش آزمون  دستگاه علوفه خردكن برقي با سیستم ھوشمند (نوين صنعت) شماره ثبت 

  ۶/۶/٨٩مورخه   ۶٨٣/١١٠/٣۴گزارش آزمون  دستگاه علوفه خردكن برقي گیوتیني (دھقان صنعت ) شماره ثبت 

  استان آذر بايجان شرقي) (مجري) ٩٠- ٨٩شینھاي خودگردان در توسعه مكانیزاسیون كشاورزي (مطالعه وضعیت و نقش ما

 ھمكار)  ٩٠بررسی تاثیر نوع سمپاش، زمان و دفعات سمپاشی بر سر خرطومی یونجه ( 

  مجري) ٩١ارزيابي و مقايسه فني و اقتصادي علوفه خردكن ھاي برقي متداول در آذربايجان شرقي (

ابي خشک کن خورشیدي با جريان ھواي اجباري براي خشک کردن زردآلو و مقايسه آن با خشک کن خورشیدي طبیعي و ساخت و ارزي



  ١٣٩٣-١٣٩١ھمكار) (   . ھواي آزاد

  ھمكار ) ٩١اثر تراکم کاشت تیوبر رقم اگريا بر بذور تولیدي در شرايط تنش خشكي اخر فصل در منطقه تیكمه داش ( 

  ھمكار)  ٩١ه از دستگاه برداشت پیاز در استان آذربايجان شرقی ( بررسی  اقتصادي استفاد

-١٣٩٢مرسوم در استان آذربایجان شرقی شھرستان اھر (مجري)  ارزیابی  اثرات كشاورزی حفاظتی بر شاخص ھاي فني و مقايسه با روش
١٣٩۵  

  ھمكار)  ٩٢شرقی ( ارزیابی فنی کشاورزی حفاظتی (خاکوری و کاشت) در منطقه میانه استان آذربایجان

  ١٣٩۴- ١٣٩١ارزیابی اثر کشاورزی حفاظتی بر كارآئي مصرف آب گندم در شھرستان ھريس (ھمكار) 

  ١٣٩٣-١٣٩١ارزيابي فني کشاورزي حفاظتي (خاک ورزي و کاشت) در منطقه ھريس استان آذربايجان شرقي ( ھمکار)  

  ١٣٩٣-١٣٩١ھمكار)  تبریز(ھرستان ارزیابی اثر کشاورزی حفاظتی بر كارآئي مصرف آب گندم در ش

  ترويجي)  ٩٢مرند ( شھرستان بازده کم اراضی در بھاره گلرنگ کشت

  ١٣٩۴- ١٣٩٣تعیین زمان کاشت مناسب ارقام گلرنگ بھاره در دشت تبريز ( ھمکار ) 

  ١٣٩۶-١٣٩۴ھمکار )  زمیني در شھرستان سراب استان آذربايجان شرقي ( ¬ارزيابي کارايي فني، تخصیصي و اقتصادي تولید سیب

 

 پروژه ھای تحقیقاتی در حال اجرا 

بررسی و تعیین سنتیک خشک شدن زردآلو رقم عسگر آبادی در خشک کن خورشیدی با فشار منفی و مقایسه آن با  
   ١٣٩۶-١٣٩۴). ھمکارروشھای دیگر (

  ١٣٩۶-١٣٩۴).ھمکاریونجه در استان آذربایجان شرقی ( برآورد میزان انرژی مورد نیاز برای تولید

    

 
 

   تالیف و ترجمه کتاب

   

 نشریات فنی و ترویجی 

 ن علوفه خردکن برقی مناسبتریپوستر ترویجی انتخاب    

 

 راھنمایی و مشاوره پایان نامه 

  

  ت فیزيكي خاك و عملكرد پنبه .مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان بررسي اثرات زيرشكني بر خصوصیا

راھنما : دكتر علي محمد برقعي و سعید مینايي .  مشاور : رضا عادلزاده      مجري : جبرائیل تقي نژاد. داشگاه آزاد 
  )١٣٨۵اسالمي واحد علوم و تحقیقات (

 
  

   عضویت در مجامع علمی



   

 تاکنون  -١٣٩۴ان از سال پوشش گیاھی شبکه فناوری آب و خاک است –عضو کمیته تخصصی خاک 
 

   تشویقات

 ١٣٨٢ریاست مرکز  

 
  

 سایر موارد

 ٢٠٠٠عضو ستاد خاك ورزي حفاظتي استان اردبیل. (  ھمكاري در اجراي طرح پايلوت خاك ورزي حفاظتي استان در سطح  
  )٨۶-٨٨ھكتار از اراضي آبي و ديم در سال 

   .ھاي تحقیقاتيائه چندين فقره سخنراني از نتايج طرحشركت در برگزاري روز مزرعه و ھفته انتقال يافته ھاي تحقیقاتي و ار

  ١٣٨۶-١٣٨۵ھمكاري در تدوين برنامه راھبردي مكانیزاسیون( موسسه تحقیقات فني ومھندسي) 

  ١٣٨۶- ١٣٨۵ ھمكاري در تدوين برنامه راھبردي ذرت (مركز تحقیقات كشاورزي ومنابع طبیعي استان اردبیل)

  ١٣٨۶-١٣٨۵سورگوم (مركز تحقیقات كشاورزي ومنابع طبیعي استان اردبیل) ھمكاري در تدوين برنامه راھبردي

  

  ١٣٨٨-١٣٨۶عضويت اتاق فکر مکانیزاسیون استان اردبیل  از سال  

) (بررسی وضعیت موجود و مسائل ومشکالت   ٨٨- ٨٧عضويت ستاد تعیین وضعیت مکانیزاسیون استان اردبیل ( سال 
ھای مرتبط با حضور اساتید دانشگاه و معاونتھای مدیریت کشاورزی، منابع طبیعی ،  مکانیزاسیون استان در تمامی حوزه

  شیالت و دامپروری استان) .  

  .  ١٣٨٩تا   ١٣٨۶نماينده آمار مركز تحقیقات كشاورزي ومنابع طبیعي استان اردبیل از سال  

. (مركز تحقیقات كشاورزي ومنابع طبیعي استان ھمكاري با معاونت برنامه ريزي و پشتیباني در اجرا و نگھداري شبكه مركز
  اردبیل)

  ١٣٩٠-١٣٨٩ھماھنگ كننده كانون ماشینھاي خودگردان در استان آذر بايجان شرقي . 

  ١٣٩١ي شور دشت تبريز عضويت كارگروه مديريت اراض

  ١٣٩۴-١٣٩١عضويت كارگروه پژوھشي مديريت پایدار اراضي شرق دریاچه ارومیه  

 ١٣٩٣ ) IPCM(  حفاظتیپایدار و  خاك ورزي  کشاورزي عضویت در کمیته 

 تاکنون -١٣٩۴پوشش گیاھی شبکه فن آوری آب و خاک استان  –تخصصی خاک عضو کمیته 

محقق معین شھرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی  در سامانه جامع پھنه بندی عرصه ھای تولیدی در نظام نوین ترویج 
 کشاورزی . 


