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  :زمینه ھای مورد عالقه تحقیقاتی

  ن در کشاورزیساخت و کاربرد ماشی

  

   :مقاالت منتشرشده

بـي برگـردان ورزي و خـاك ورزي مرسـوم بـر  ،كاشـتمستقیم ثرات سیستم ھاي ا. ١٣٧٦. ا ،و اسدی. ع ھمت، -1

 .١شماره  ٢٨جلد  .علوم كشاورزي ايرانمجله . عملكرد دانه گندم پايیزه آبي

  .٢شماره ٦جلد  .جله علوم و فنونم. ھاي كاشت پنبه ارزيابي عملكرد ماشین. ١٣٨١. ا ،و اسدی .ع ھمت، -2

ای در تناوب با  ورزی حفاظتی و مرسوم بر عملکرد ذرت علوفه ھای خاک اثر سیستم. ١٣٨٢. ، عھمتو  .ا، اسدی -3

 .١جلد سوم شماره . مجله پژوھش در علوم کشاورزی. جو

 ی کــود پتاســه درھــای قــرار دھــ اثــر مقــادیر و روش. ١٣٨٦. ، اا، اســدی، ا و جعفــری. محلــوجی، م، شــھابی، ع -4
 .٢شماره  ٥جلد . ھای زراعی ایران مجله پژوھش. ورزی ھای خاک سامانه

 مقايسه كشت پشته اي و مسطح گندم آبي و بررسي امكان .١٣٨٥ .د، و فرھمند، سافیونی،  ،ھمت، عا، ، اسدی  -5



 

  ٢

 .٢٨شماره  ٧ جلد. مجله تحقیقات مھندسی کشاورزی بازسازي پشته ھا به روش كم خاكورزي براي كاشت ذرت

ایجاد ترک ھای طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک . ١٣٨٧. و قزوینی، ح. اسدی، ا، تاکی، ا، میران زاده، م -6

 .٤شماره  ٩جلد . مجله تحقیقات مھندسی کشاورزی. ردیف کار جھت بھبود سبز شدن بذر پنبه

مجله . ذرت -رسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جوتاثیر خاک ورزی م. ١٣٩٠. ، اتاکیو . م یحیی آبادی،ا، اسدی،  -7

 .١شماره  ١٢جلد  .تحقیقات مھندسی کشاورزی

ساخت و ارزیابی دستگاه کشت مسـتقیم غـالت در سیسـتم بـی خـاک ورزی مجھـز بـه . ١٣٨٨ .ا، و اسدی. ا، تاکی -8

 .١شماره  ١٠جلد . مجله تحقیقات مھندسی کشاورزی .شیاربازکن فعال

منضم نمودن یک ردیف کار خالیی به پیش بـر دیسـکی جھـت کاشـت ذرت در  .١٣٨٩ .جوادی، ا و، دی، اا، اس، تاکی -9

   .٤شماره  ١١جلد . مجله تحقیقات مھندسی کشاورزی. سامانه بی خاک ورزی

بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمـه خودکاربـا . ١٣٩٤. م، طھریو . اسدی، ا، تاکی، ا، میران زاده، م -10

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

 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

 مجلـه .بررسی امکان استفاده از پیازکن میله ای برای برداشـت پیـاز در کشـت متـراکم. ١٣٩٢ .ا، و اسدی. ا، تاکی  -12

  .٢شماره.  ١٤ جلد. كشاورزي مھندسي تحقیقات

 1- A. Hemmat. and Khashoei, A. A. 2003. Emergence of irrigated cotton in flatland planting in 

relation to furrow opener type and crust- breaking. treatments for Cambisols in central Iran. Soil & 

Tillage. Res. Vol. 70(2): 153-162. 

2- A. Hemmat, Khashoei, A. A. and Ranjbar, I. 2003. Assessment of irrigated cotton seedling 

emergence in flatland mechanized planting systems. J. Agric. Sci. & Tech. (IRI). 5: 1-11  

3- A. Hemmat, Khashoei, A. A. 1997. P Fuel requirements and machine capacity for tillage and 

planting operations on a clay loam soil in Isfahan. Iran Agricultural Research. 14(2):175-201. 
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  :مقاالت ارائه شده در كنفرانس
  

دومین كنگره زراعت و . مناسبترين فاصله كاشت در زراعت چغندرقند با منوژرم كار. ١٣٧٣ .و ابراھمیان، ح. ا، تاکی ،.ا، اسدی -١

  .تبریز .اصالح نباتات

ششمین كنگره علوم . خاكاثر شیوه ھاي مختلف خاك ورزي بر نفوذ آب در . ١٣٧٨ .و اسدی، ا. ، ھمت، ع.ع.حاج عباسی، م -٢

  .مشھد. خاك

اثر شیوه ھاي مختلف خاك ورزي بر بعضي خصوصیات فیزيكي خاك و برخي . ١٣٧٨. و اسدی، ا. ، ھمت، ع.ع .ج عباسی، محا -٣

  .مشھد. ششمین كنگره علوم خاك .مدخواص مرفولوژيكي ريشه گن

دومین كنگـره . اده  جو با خاك ورزي بر عملكرد ذرت علوفه اياثر نحوه مديريت بقاياي ايست. ١٣٨١. آبادی، م یحییاسدی، ا،  -۴

  .نملي مھندسي ماشین ھاي كشاورزي و مكانیزاسیو

بررسـی . ورزی در تولیـد گنـدم آبـی در اصـفھان ھای مختلف خاک ارزیابی سیستم. ١٣٨٢. و رضایی، م. ع، ھمت ،.ا، اسدی -٥

  .کرج. ماهبھمن . موسسه تحقیقات فنی و مھندسی. ورزی غالت مسائل خاک

بر ) کشت دوم(ورزی ذرت  ھای مختلف خاک اثر باقیمانده بقایای گیاھی و روش .١٣٨٢. ممیران زاده، و اسدی، ا  ،.رضایی، م  -٦

  .کرج. بھمن ماه. موسسه تحقیقات فنی و مھندسی. ورزی غالت بررسی مسائل خاک. ھا در تناوب ذرت پایداری خاکدانه

ھشتمین کنگره . ھا ورزی و مدیریت بقایای گیاھی بر پایداری خاکدانه ھای مختلف خاک اثر روش. ١٣٨٢ .اسدی، ا و .رضایی، م -٧

  .رشت. شھریورماه علوم خاک ایران

ھشتمین کنگره ). ذرت(اثر مدیریت بقایای جو و انواع خاک ورزی بر عملکرد محصول بعدی . ١٣٨٢. و اسدی، ا. ، مآبادی یحیی -۸

  .رشت. ورماهعلوم خاک ایران شھری

كنگره ملي مھندسي  سومین. قند چغندر اثر سه نوع چرخ فشار بر سبز شدن بذر. ١٣٨٣ .، مزاده، میرانو . ، ھمت، ع.اسدی، ا -٩

  .کرمان. آذر ماه .نماشین ھاي كشاورزي و مكانیزاسیو

ملي چھارمین کنگره . ای ذرت علوفه -ورزی در روش کاشت بر روی پشته در تناوب گندم کم خاک. ١٣٨۴. د افیونی، و. اسدی، ا -١٠

  .تبریز. شھریور ماه ھای کشاورزی و مکانیزاسیون ماشین مھندسي

چھارمین . ھای خاکی ھای مختلف شخم و بقایای گیاھی بر جمعیت کرم اثرات سیستم . ١٣٨۴ .و اسدی، ا. آبادی، م یحیی - -١١

  .تبریز. ور ماهشھری ھای کشاورزی و مکانیزاسیون ماشین ملي مھندسيکنگره 

ورزی  ھا به روش کم خاک ای و امکان حفظ پشته بررسی سازگاری گندم آبی با کشت پشته. ١٣٨٥ .و اسدی، ا .افیونی، د -١٢

  .کرج. شھریورماه. نھمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران. ای برای ذرت علوفه

نھمین . ای و مسطح برخی خصوصیات گندم آبی در دو رش کشت پشته مقایسه عملکرد دانه و. ١٣٨٥ .و اسدی، ا. افیونی، د -١١

  .کرج. شھریورماه. کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران

بھینه سازی نشاءکارھای دو چرخ برنج جھت کاربری در اراضی با الیه گل  .١٣٨۶. ١٣٧٣. م، زاده میرانو . اسدی، ا ،.تاکی، ا -١٢

  .تبریز. شھریور ماه ھای کشاورزی و مکانیزاسیون ماشین ملي مھندسي چھارمین کنگره. آب شده عمیق

دھمین کنگره . ھای مختلف شخم و بقایای گیاھی بر برخی خصوصیات خاک اثر مدیریت .١٣٨۶ .و اسدی، ا. آبادی، م یحیی -١٣

  .کرج. شھریورماه .علوم خاک ایران

و    (Bed plantingیزان و راندمان مصرف آب در دو روش کشت پشته ای مقاسه م .١٣٨٦ .و تاکی، ا .و اسدی، ا ،.افیونی، د -١۴.

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

. ذرت -امکان جایگزینی خاک ورزی مرسوم بـا روشـھای حفـاظتی در تنـاوب جـو. ١٣٨٧ .س، فرھمندو . ، تاکی، ا.اسدی، ا -١۵

  .دانشگاه پیام نور سمیرم اصفھان .ماهآبان  .ھمایش کشاورزی حفاظتی

. آبان ماه .ھمایش کشاورزی حفاظتی. خاک ورزی حفاظتی، چالشھا و راھکارھا. ١٣٨٧. و فرھمند، س. ، ااسدی، .، اتاکی -١٦

   .دانشگاه پیام نور سمیرم اصفھان

تگاه کشت مستقیم غالت در سیستم بی خاک ورزی مجھز به شیار بازکن ساخت و ارزیابی دس .١٣٨٧ .تاکی، ا، اسدی، ا -١٧

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

ای و  مقایسه میـزان و رانـدمان مصـرف آب در دو روش کشـت پشـته. ١٣٨۶. ، حسالمی و. ، اتاکیو . ااسدی،  ،.د افیونی، ١٨ 

  .اصفھان. شھریورماه. ھمایش کاربردی خشکسالی .نطقه اصفھانمسطح گندم در م
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پنجمـین . اثر ایجاد ترک ھای طولی بر روی خطوط کاشت بر سبز شدن بذر پنبه. ١٣٨٧. م، زاده میرانو . ا،تاکی، .ا، اسدی -۱۹

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

ورزی و مـدیریت بقایـای گیـاھی بـر میـزان پایـداری  بررسی اثرات خاک. ١٣٨٧ .ع، حقیقیو . منصیری، ا،  ، اسدی،.ضاییر -٢٠

  .اصفھان. آبان ماه. اولین ھمایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. ھا و مواد آلی خاک خاکدانه

ھفتمین کنگره . اءکار نیمه خودکار متناسب با کشت متراکم پیازساخت و ارزیابی یک ماشین نش. ١٣٩١. ا .اسدیو تاکی، ا،  -٢١

  .شیرازدانشگاه . شھریورماه. ملی مھندسی ماشینھای کشاورزی

ھفتمین کنگره ملـی مھندسـی . ساخت یک ماشین پیازکن متناسب با کشت متراکم محصول. ١٣٩١. ا. تاکی، ا، و اسدی -٢٢

  .ازدانشگاه شیر. شھریورماه. ماشینھای کشاورزی

نھمین کنگره ملـی مکانیـک . بندی پیاز ترین روش درجه تعیین مناسب. ١٣٩٤. ، اتاکیو . ااسدی،. ، مآبادی سلطان حیدری -٢٣

  .پردیس کشاورزی دانشگاه تھران. بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

نھمین کنگره . ھای تبدیل برنج در استان اصفھان سیستمتعیین عملکرد  .١٣٩٤. ااسدی،و . ، اتاکی، .، مآبادی سلطان حیدری -٢٩

  .پردیس کشاورزی دانشگاه تھران. ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

کار نیمه خودکار پیاز با تغییر الگـوی  ایی نشاء افزایش ظرفیت مزرعه. ١٣٩٤. ، مآبادی سلطان حیدریو . ، اتاکی، .ا اسدی، -٣٠

پـردیس کشـاورزی دانشـگاه . نھمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. چند نشایی کاشت از تک نشایی به

  .تھران

کن ھیدرولیکی جھت کوددھی درختان در  ساخت و ارزیابی یک گودال. ١٣٩٤. ااسدی، و .، مآبادی سلطان حیدری ،.، اتاکی -٣١

  .پردیس کشاورزی دانشگاه تھران. تم و مکانیزاسیون ایراننھمین کنگره ملی مکانیک بیوسیس. فضای سبز شھری و باغات

ھـای  سازی ماشین ھواده چمن به منظور به کارگیری در خاک بھینه. ١٣٩٤.  ، مآبادی سلطان حیدریو . ااسدی،، .، اتاکی -٣٢

  .نپردیس کشاورزی دانشگاه تھرا. نھمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. سنگین ایران

1. Hemmat, A. and Khashoei, A. A. 1998. Effects of conventional and conservation tillage systems on yield of 

irrigated winter wheat. In Abstracts Proceedings of International Conference on Agricultural Engineering. 

Part 2. pp. 745-746. Oslo, Norway. 24-27 Aug. 1998. 

2. Hemmat, A. and Khashoei, A. A. 1998. Irrigated winter wheat grain yield response to tillage systems. In 

Proceedings of International Agricultural Engineering Conference eds. V. M. Salokhe and Zhang Jianxia, 

Vol. 1. pp. 310-316. Bangkok, Thailand, 7-10 Dec. 1998. 

3. Hemmat, A. and Khashoei, A. A. 2000. Effect of planting equipment and crust breaking method on cotton 

emergence. In Proceedings of the XIV Memorial CIGR World Congress. PP. 493-496. Tsukuba, Japan. 

Nov. 28 – Dec. 1.  
4. Yahyaabadi, M, Asadi, A. 2005. Eartworm population,s response to tillage and residue management on a 

selected soil of Isfahan. International conference on human impact on soil quality attributes in arid and 

semiarid regions. Isfahan, Iran. Sept. 12-16. 
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  طرح ھای تحقیقاتی انجام شده
  .١٣٧١- ١٣٧٠.) ری مسئولجم( قند با منورژم کار مناسبترین فاصله کاشت در زراعت چغندر - ١

  ١٣٧٢- ١٣٧١ ).ری مسئولجم( بررسي افت كمباين غالت - ٢

ری جم( بر روي محصول گندم آبي و مقايسه پارامتر ھا عمتكردي آنھا ورزي کاثرات شیوه ھاي مختلف خا - ٣
  .١٣٧٦- ١٣٧٢ ).مسئول

ری جم(ورزي بر روي خصوصیات فیزیکی و برخی خواص مرفولوزیکی ریشه گندم  کاثرات شیوه ھاي مختلف خا - ٤
  .١٣٧٦- ١٣٧٢). مسئول

  .١٣٧٨- ١٣٧٦) ری مسئولجم( هاثر تراكم خاك در حین كاشت و روش سله شكني بر سبز شدن بذر پنب - ٥

) ری مسئولجم(اثر ايجاد ترك در محل خطوط كاشت در خاك ھاي رودشت اصفھان بر سبز شدن بذر چقندر قند  -٦
١٣٨٣- ١٣٨١.  

  ١٣٨٤- ١٣٧٩ )ری مسئولجم(اثر مديريت بقاياي گیاھي جو بر برخي خصوصیات گیاه و خاك در تناوب جو ذرت  - ٧ 

ری جم(رار دھي كود پتاسه در سیستم ھاي خاك ورزي بر گیاه جو در شرايط شور اثر مقادير و روش ھاي ق - ٨
  .١٣٨٤- ١٣٨٢) مسئول

بررسي روشھاي كاشت بر روي بستر ھاي پشته اي دائم و غیر دائم ومقايسه آن با روش مرسوم در تناوب گندم  - ٩
  .١٣٨٤-  ١٣٨٢) ری مسئولجم(ذرت 

بر روي خطوط كاشت به منظور بھبود سبز شدن بذر پنبه و حذف  ھاي طولي ايجاد ترك کاستفاده از تكنی - ١٠
  .١٣٨٨- ١٣٨٦. تحقیقی و ترویجی. ) مسئول ریجم(عملیات سله شكني در شرايط زارعین 

-١٣٨٦. تحقیقی و ترویجی) .  مسئول ریجم(. اي گندم با روش مرسوم در شرايط زارعین مقايسه كشت پشته - ١١
١٣٨٨.  

گندم آبي در تناوب  اي بر عملكرد دھي در دو شكل بستر كاشت مسطح و پشته روش كودورزي و  کاثر شدت خا - ١٢
  .١٣٩٠- ١٣٨٥) ری مسئولجم( گندم- ذرت

) ری مسئولجم(ساخت و ارزيابي یک واحد نشاء کار نیمه خودکار برای کشت متراکم نشاء ریشه لخت  پیاز  - ١٣
١٣٩٣- ١٣٩١.  

  .١٣٩٣- ١٣٩١) ری مسئولجم( .ھای سنگین ایران به کارگیری در خاکسازی ماشین ھواده چمن به منظور  بھینه - ١٤

ری جم(کاری  کار با تغییر الگوی کاشت به روش کپه کار نیمه خود ای نشا بررسی امکان افزایش ظرفیت مزرعه -١٥
  .١٣٩٣- ١٣٩١) مسئول

  ١٣٩٥- ١٣٩٣) مسئولری جم( .کن ارزیابی فنی و اقتصادی سه نوع ماشین پیاز- ١۶

 

 حی و ساخت دستگاه کاشت با شیاربازکن فعال جھت کشت مستقیم گندم در سیستم بی خاک ورزیطرا - ١٧
  .١٣٨۶ - ١٣٨۴) . ھمکار(

  عناوين پايان نامه ھاي مشاوره شده
  
  



 

  ٦

  
بررسی اثر برخی از روشھای خاک ورزی و تھیه بستر کاشت بر خصوصیات ھیدرولیکی و کارایی  مصرف آب  -  - ١٨

  .١٣٨٨- ١٣٨۵). ھمکار. (در زراعت گندم
  

بقایای گیاھی در کشت متناوب گندم آبی با محصوالت ردیفی بر عملکرد محصول، مواد آلی  بررسی اثر مدیریت - ١٩
  .١٣٨٨- ١٨۴. )ھمکار(و پایداری خاکدانه ھا 

  
بررسی و تعیین مناسبترین روشھای خاک ورزی و شرایط مطلوب کاربرد آنھا در تولید گندم آبی در مناطق  - ٢٠

  .١٣٨٧-١٣٨۴). ھمکار. (مختلف ایران
  

- ١٣٨٩). ھمکار. (ساخت یک ماشین خودگردان به منظور تامین تراکم باالی بوته در کشت نشاء ریشه لخت پیاز - ٢١
١٣٩١.  

  .١٣٩١- ١٣٨٩). ھمکار( ساخت و ارزیابی پیازکن میله ای جلوسوار متناسب با الگوی کشت پخشی محصول - ٢٢
. اک در فضای سبز شھری و باغاتکن ھیدرولیکی جھت کوددھی و بھبود نفوذپذیری خساخت یک گودال - ٢٣

  .١٣٩٢- ١٣٩١). ھمکار(
٢۴ -  

  
  
  
  

  
  
  

  گزارش علمي
  "مدیریت بقایای گیاھی" نگارش نشریه ترویجی با عنوان 
  "خاک ورزی حفاظتی در مناطق خشک و لزوم آن در کشاورزی پایدار" نگارش نشریه ترویجی با عنوان

    "رد گندم در دو روش كشت پشته اي و مسطحمقايسه عملكرد و اجزاي عملك" نگارش نشریه ترویجی

  

  ھای آموزشی و مدارک بین المللی دوره

تعداد 
  رديف  عنوان   محل تدريس   از تاريخ   تا تاريخ   ساعات

مرکز آموزش  
کشاورزی 

 اصفھان

۴/۴/٧٧  ٢/۴/٧٧ ھای تحقیقاتی  اجرای طرح   ١ -  

مرکز آموزش  
مدیریت 

 دولتی کرمان

۴/۶/٧٨  ٣٠/۵/٧٨ بردی پیشرفتهآمار کار   ٢ -  

٢١/١٢/٨٠ ٢٤  
 

١٨/١٢/٨٠ آموزشكده كشاورزي  
 كرج

كالیبراسیون سمپاشھاي 
 جديد

٣ -  

١٢/٢/٨١ ٣٠  ٨/٢/٨١ مركز آموزش كشاورزي  
 مشھد

ھیدرولیك كاربردي و 
 پنوماتیك مقدماتي

٤ -  

 ٢٢/٣/١٣٨١  ١٨/٣/١٣٨١ آموزشکده کشاورزی  
 کرج

شرکت در دوره آموزشی 
Mecanical dsktop 

٥ -  

٢٢/٥/٨٠ ١٦  
 

٢١/٥/٨٠ بنگاه توسعه ماشینھاي  
اصفھان- كشاورزي  

  - ٦ ادوات باغباني 



 

  ٧

٣٠/١٠/٨٢ ٣٦  ٢٧/١٠/٨٢ مجتمع آموزشي وزارت  
كرج- جھاد كشاورزي  

مكانیزاسیون كشاورزي با 
تاكید بر ارزيابي اقتصادي 

 طرحھا

٧ -  

١٦/١١/٨١ ٤٤  
 

٢٧/٨/٨١ مجتمع آموزش جھاد  
اصفھان- كشاورزي  

لیسيآموزش زبان انگ  ٨ -  

 ١٠/١١/١٣٩٠  ٢٨/٨/٩٢ موسسه تحقیقات فنی  
 و مھندسی کشاورزی

کاربرد سنسورھا در 
  کشاورزی

٩ -  

 ٢٦/١٢/٨٢  ١٠/١١/١٣٩٠ اداره کل استاندارد و  
تحقیقات صنعتی استان 

 اصفھان

آشنایی با نحوه تدوین 
 استانداردھای ملی

١٠ -  

 ١۶/٠٢/١٣٨٣  ١۶/٠٢/١٣٨٣ مركز تحقیقات  
بع كشاورزي و منا

 طبیعي اصفھان

 مكاتبات اداري
 

١١ -  

مركز تحقیقات    
كشاورزي و منابع 

 طبیعي اصفھان

  - ١٢ ITمباني كامپیوتر

مركز تحقیقات  ٨١ ٨٢ 
كشاورزي و منابع 

 طبیعي اصفھان

  - ١٣ آموزش عقیدتي

 ١٩/٣/٩٠  ١٩/٣/٩٠ مرکز آموزش جھاد  
 کشاورزی اصفھان

شرکت در دوره غیر حضوری 
در بخش قانون بھره وری 

 کشاورزی و منابع طبیعی

١٤ -  

 ۵/١٠/١٣٩١  ۵/١٠/١٣٩١ مرکز آموزش جھاد  
 کشاورزی اصفھان

دوره آموزشی کشاورزی 
 ارگانیک

١٥ -  

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

شرکت در کارگاه آموزشی 
محصوالت گواھی شده 

 گلخانه

١٦ -  

  
  

  ثبت اختراع

١ -   
  

  تاريخ
  اسامی افراد

  يفرد  عنوان  محل ثبت

سازمان پژوھشھای علمی   تاکی و اسدی  ١٣٩٠-١٣٨٩
اداره کــل  -و صــنعتی ایــران

ـــت شـــرکتھا و مالکیـــت  ثب
  صنعتی

ـــرعت  ـــامین س ـــامانه ت س
ـــرای  پیشـــروی خزشـــی ب
ـــــــای مســـــــی  تراکتورھ

  ٢٨۵فرگوسن مدل 

١-  

اداره کـــل ثبـــت شـــرکتھا و   تاکی و اسدی  ١٣٨٧-١٣٨٦
  مالکیت صنعتی

ــازکن میلــه ای  ــتگاه پی دس
اسب با کشت جلوسوار متن

  درھم محصول

٢-  

سازمان پژوھشھای علمی   تاکی و اسدی  ١٣٩٠-٢٣٨٨
اداره کــل  -و صــنعتی ایــران

ـــت شـــرکتھا و مالکیـــت  ثب
  صنعتی

نشاءکار نیمه خودکار ثقلی 
برای کشـت متـراکم نشـاء 

  پیاز

٣-  

  

    جوايز و مدالھا
  ٨۶پژوھشگر برتر مرکز تحقیقات اصفھان در سال  



 

  ٨

  
  

  یر فعالیتھا و عضویت ھاسا
  ارزیابی و آزمون دستگاه وارداتی کمباین برنج

  تاکی و  اسدی . نشاءکار نیمه خودکار ثقلی برای کشت متراکم نشاء پیاز"اختراع منجر به تجاری سازی 
  ھمکاری با اداره امورفناوریھای مکانیزه سازمان جھاد کشاورزی اصفھان

  اصفھان سیون استانعضو گروه تدوین طرح توسعه مکانیزا
  عضو کمیته فنی خاک ورزی حفاظتی استان اصفھان

  


