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  موسسه تحقیقات فني و مھندسي كشاورزي
 )C.V(فرم خالصه سوابق 

 

  
 

   سوابق تحصیلی
  ١٣٧٢لیسانس، مھندسی آبیاری، دانشگاه صنعتي اصفھان،  •
 ١٣٧٦فوق لیسانس، مھندسی آبیاری و زھکشی، دانشگاه صنعتي اصفھان،  •
  

  غلیسوابق ش
  .١٣٨٨تا  ١٣٧٣از سال  کارشناس پژوھشی و عضو ھیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منبع طبیعی کرمان •
 .تاکنون ١٣٨٨عضو ھیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منبع طبیعی اصفھان از سال  •
 

  سوابق اجرایی
  برگزاری کارگاه آموزشی آبیاری زیتون و تغذیۀ گیاھی •

  برپایی نمایشگاه دستاوردھای پژوھشی و فناوری مرکز کرمان •
ھای  ایسـتگاه(ھای تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشـاورزی اسـتان اصـفھان  ای و بارانی ایستگاه آبیاری قطره ھای طراح و ناظر پروژه •

 آباد و مرکز آموزش کشاورزی اصفھان تحقیقاتی فزوه، سمیرم و جنت
ازسنجی سازمان جھاد کشاورزی کرمان و کمیته تخصصی فنی و مھندسی مرکز تحقیقات کشـاورزی و ھای نی ھمکاری با کمیته •

  منابع طبیعی استان کرمان
  ھای راھبردی محصوالت گندم، جو و چغندرقند ھمکاري با کمیته •

  شركت در جلسات شورا و كمیته فني بخش تحقیقات فني و مھندسي اصفھان •
 ای مرکر آموزش کشاورزی کبوترآباد اصفھان ی بارانی و قطرهھکتار آبیار ٨٨ناظر عالی  •

 شرکت در اصفھان ١٢فشار  ھای آبیاری تحت برداری و نظارت بر تولیدات لوازم و تجھیزات سامانه نمونه •
 )ساعت ٣۵٠(ھای تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفھان  ای ایستگاه آبیاری قطره ھای پروژهھکتار  ٥٠طراح و ناظر  •

 ١٣٩٠معاون بخش تحقیقات فنی و مھندسی کشاورزی اصفھان از سال  •
  )، کرمان٨٦آذرماه ( بررسی علمی مقاالت سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک  •

  )ان، اصفھ١٣٨٩آبانماه (داوری مقاالت مربوط به اولین ھمایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم  •
  "اشنایی با سامانه آبیاری تحت فشار در شھرستان تیران و کرون: "کارگاه آموزشی تحت عنوانبرگزاری  •

      
  سوابق تدريس

  .١٣٨٧ دوم سالھیدرولوژی مقدماتی، کاردانی، مركز آموزش كشاورزي كرمان، نیم سال تحصیلی  •
  .١٣٨٨تا  ١٣٧٦تحصیلی اول  ، کاردانی، مركز آموزش كشاورزي كرمان، نیم سال٣آب و خاك  •
  .١٣٨٨تا  ١٣٧٦، کاردانی، مركز آموزش كشاورزي كرمان، نیم سال تحصیلی اول ٣آب و خاك  •

  .١٣٨٦ھیدرولوژی، کاردانی، مركز آموزش كشاورزي كرمان، نیم سال تحصیلی دوم  •
  .١٣٨٦مکانیک سیاالت، مركز آموزش كشاورزي كرمان، نیم سال تحصیلی دوم  •

  .١٣٨٦، کاردانی، مركز آموزش كشاورزي كرمان، نیم سال تحصیلی اول ی مقدماتیآبیار •
  .١٣٨٦و  ١٣٨٥رابطه آب و خاك، کاردانی، مركز آموزش كشاورزي كرمان، نیم سال تحصیلی اول و دوم  •
  .١٣٨٤اصول آبیاري، کاردانی، مركز آموزش كشاورزي كرمان، نیم سال تحصیلی دوم  •
  .١٣٨٤عصر رفسنجان، نیم سال تحصیلی دوم  اسی، دانشگاه ولیاصول زھکشی، کارشن •



  .١٣٧٧عصر رفسنجان، نیم سال تحصیلی اول  برداری، کارشناسی، دانشگاه ولی مساحی و نقشه •
  

  پژوھشی -علمی مقاله علمي چاپ شده در نشريات
مجلة . اي در روشھاي مختلف مديريت دبي جريان بررسي عملكرد ھیدرولیكي آبیاري جويچه. ١٣٧٩. نیا فرزام. و م. زاده، ب مصطفي -١

  .١-١١، )٣(، شماره ٤علوم و فنون كشاورزي و منابع طبیعي، جلد
مجلـة علمـي . تـأثیر كـم آبیـاري بـر عملكـرد و كـارآيي مصـرف آب خرمـاي مضـافتي در بـم .١٣٨٤. ذ. ، سو راوری ،.نیا، م فرزام -٢

  .٧٩ -٨٦صفحات ، ١مارۀ ، ش٢٨، جلد )دانشگاه شھیدچمران اھواز(کشاورزی
اثر الگوی کاشت بر عملکـرد، خصوصـیات زراعـی و کـارآیی مصـرف آب ذرت . ١٣٨٨. ع. و جواھری، م. نیا، م ، فرزام.نژاد، ح نجفی -٣

  .٤٦ -٥٣، صفحات ٤، شماره ٢١مجله پژوھش و سازندگی، جلد . ای دانه
مجلة علوم و . چكانھای مورد استفاده در ايران بر گرفتگی برخی قطره شور بررسی تاثیر آب . ١٣٨٨. ا و حقایقی، س. نیا، م فرزام -٤

  .١٥ -٢٥، صفحات ١، شماره ٣٢جلد ). مجلۀ علمی کشاورزی(مھندسی آبیاری 
. مجلۀ آبیاری و زھکشی ایران. اثر مواد مختلف مالچ بر افزايش نگھداري آب خاك در باغات پسته. ١٣٨٨. نیا، م و فرزام. اسالمی، ا -٥

  .٧٩ -٨٧، صفحات ٢، شماره ٣ جلد
نقش کم آبیاری کنترل شـده بـر کمیـت و کیفیـت محصـول . ١٣٨٩. و درویشی، د. هللا طالقانی، د ، فتح.، زارعی، ق.نیا، ف فرزام -٦

  .١٦٩-١٨٣، صفحات ٢، شماره ٢٦مجلۀ چغندرقند، جلد . چغندرقند در مناطق بردسیر و کرج
علوم و فنون (مجله علوم آب و خاک . برداری از قنوات استان کرمان بررسی مسایل فنی و بھره. ١٣٩٠عباسی، . و ف. نیا، م فرزام -٧

  .٤١-٥٤، صفحات ٥٥، سال پانزدھم، شماره )کشاورزی و منابع طبیعی
. شـابوردشـت نی: وری آب، مطالعه موردی ھای بھره ریزی آبیاری بر شاخص ، تاثیر برنامه١٣٩١. نیا، م ، فرزام.ا مقدم، س حقایقی -٨

  .١٢٩-١٤٣ص . ٢، شماره ٢٦جلد . مجله پژوھش آب در کشاورزی
. Aای با استفاده از تشت تبخیر کالس  فرنگی گلخانه آبیاری گوجه ریزی برنامه. ١٣٩٤. ر. و جھاداکبر، م. زاده، م ، میران.نیا، م فرزام -٩

 .١٤ -٢٩، صفحات ٢١، شماره ٦دوره . ای ھای گلخانه مجلة علوم و فنون كشت
 

  ترویجی -چاپ شده در مجالت علمیھای  مقاله
اي  كتاب پرورش سبزيجات گلخانـه. تحقیقات انجام شده بر روي خیار و گوجه فرنگي در خصوص مسائل آبیاري. ١٣٧٩. نیا، م فرزام -١

  .٧٩/٤٠١مديريت آموزش و ترويج استان كرمان، )/ مجموعه مقاالت(خیار، گوجه فرنگي و طالبي
مجلۀ خشکي  .تعیین کارآيي مصرف آب و آب مصرفي بھینه درخت خرماي مضافتي در منطقه بم. ١٣٨٣. و نادر حیدری ،.م نیا، فرزام -٢

 .١٣و خشکسالي کشاورزي، شمارۀ 
 

  شركت در ھمايش ھاي علمي 
ن سـمینار سراسـري اولـی. وري از اليسیمتر جھت مطالعة فرسايش ازت خاك زراعـي بھره. ١٣٨٢. ج. خانجاني، مو . ، منیا فرزام -١

  .کرمان. بھمن ماه ١١. اليسیمتر
اولـین كنفـرانس . درپیش بیني سیالب در حوزه آبريزھلیـل رود HEC-1بررسي نتايج كاربرد مدل . ١٣٨٣. نیا ، م فرزامو . ، عمالیی -٢

  .کرمان. اردیبھشت ماه ٢٠ -٢١. سراسري آبخیزداري و مديريت منابع آب و خاك
کارگـاه فنـي آبیـاري . برداري از سیسـتمھاي دوار مرکـزي در شھرسـتان بردسـیر مديريت بھره. ١٣٨٣. نیا ، م و فرزام. اسالمی، ا -٣

  .کرج. بھمن ماه ٣٠). توانمنديھا و چالش ھا(باراني

ولین جشنوارۀ ا. ای ھا در مقابل گرفتگی در آبیاری قطره تعیین بھترین نوع خروجی. ١٣٨۴. نیا، م و فرزام. ، نادری، ن.ذوالفقاران، ا -۴
  .مشھد. اردیبھشت ماه. ھای آبیاری تحت فشار ملی ترویج سیستم

ثیر كم آبیاري بر عملکرد و کارآيي مصرف خرماي مضافتي بم. ١٣٨۴. نیا، م فرزام -۵ ً  -٣٠. اولین جشنواره و ھمايش بین المللي خرما. تأ

  .بندرعباس. آبان ماه ٢٩
ًثیر سطوح مختل. ١٣٨۴. نیا، م فرزام -۶ ف آبیاري بر عملکرد و کارآيي مصرف آب خرماي مضـافتي تحـت شـرايط آبیـاري سـطحي در تا

  .کرج. آذر ماه ١٣. کارگاه فني آبیاري سطحي مکانیزه. منطقة بم
دومـین كنفـرانس . چکان در شرايط اسـتفاده از آب شـور نوع قطره ۵بررسي مقاومت به گرفتگي . ١٣٨۴. و مالیی، ع. نیا، م فرزام -٧

  .کرمان. اسفند ماه ٣ -۴. آبخیزداري و مديريت منابع آب و خاكسراسري 
دومـین كنفـرانس . تأثیر تنش آبي در مراحل مختلف رشد بر کمیت و کیفیت محصول چغندرقند. ١٣٨۴. و درویشی، د. نیا، م فرزام -٨

  .کرمان. اسفند ماه ٣ -۴. سراسري آبخیزداري و مديريت منابع آب و خاك
ونانت به روشھاي خطوط مشخصه و تفاضلھاي محدود جھت  -مقايسه حل معادالت سنت. ١٣٨۴. نیا ، م و فرزام .شايان نژاد ، م -٩

  .کرمان. اسفند ماه ٣ -۴. دومین كنفرانس سراسري آبخیزداري و مديريت منابع آب و خاك. تحلیل جريان غیرماندگار در مجاري روباز
نھمین کنگره . اي ر الگوي كاشت بر عملكرد، خصوصیات زراعي و كارآيي مصرف آب ذرت دانهاث. ١٣٨۵. نیا ، م و فرزام. نژاد، ح نجفی -١٠

  .تھران. شھریور ماه ۵ -٧. علوم زراعت و اصالح نباتات ايران
نة کارگاه آموزشی مصرف بھی. سیستم آبیاری موضعی در حال کار با آبھای نامتعارف دراستان کرمان ۶ارزيابی . ١٣٨۵. نیا، م فرزام -١١

  .کرمان. دی ماه ۵ -۶. وری تولید و اجرای الگوی کشت مناسب آب و افزايش بھره



کارگاه آموزشی مصرف بھینة . در زراعت چغندرقند Tapeتعیین برنامة آبیاری با استفاده از روش . ١٣٨۵. و درویشی، د. نیا، م فرزام -١٢

  .کرمان. دی ماه ۵ -۶. وری تولید و اجرای الگوی کشت مناسب آب و افزايش بھره
  .کرمان. اردیبھشت ماه ٢۵. المللی پنجمین جشنواره ملی زیتون با رویکرد بین. آبیاری زیتون. ١٣٨۶. نیا، م و فرزام. زارعی، ق -١٣
نـار بررسی اثرات کیفی آبھای آبیاری بر تحول خاکھا و عملکرد پسته منطقـۀ ا. ١٣٨۶. نیا، م و فرزام. ، امیرپور ، م.الدینی، ع زین -١۴

  .تھران. شھریور ماه ۴ -۶. دھمین کنگرۀ علوم خاک ایران . کرمان
اولـین کارگـاه فنـی ارتقـاء . فرنگي مديريت آب و کود در گلخانه و مزرعه برای گوجه. ١٣٨۶. و اصغری، ه. ، کوھی ، ن.نیا، م فرزام -١۵

  .کرج. مھر ماه ٢۶. ای کارآيي مصرف آب با کشت محصوالت گلخانه
سـومین كنفـرانس سراسـري آبخیـزداري و . بررسی ويژگیھا و مشکالت برخي از قنوات کرمـان. ١٣٨۶. و کوھی، ن. نیا، م فرزام -١۶

  .کرمان. آذر ماه ٢٠ -٢١. مديريت منابع آب و خاك
ملی آبیاری اولین سمینار طرح . ارزيابی شش سیستم آبیاری موضعی در حال کار دراستان کرمان. ١٣٨۶. و کوھی، ن. نیا، م فرزام -١٧

  .کرج. اسفند ماه ٢. تحت فشار و توسعۀ پایدار
) Tape(ای نـواری  ارزیابی سطوح مختلف آبیاری با استفاده از روش آبیاری قطره. ١٣٨۶. و اشرفی، ش. نیا، م ، فرزام.کوھی، ن -١٨

اسفند  ٢. ت فشار و توسعۀ پایداراولین سمینار طرح ملی آبیاری تح. ای در کرمان وبیالن رطوبتی خاک بر روی عملکرد ذرت دانه
  .کرج. ماه

ھای پمپاژ آبیاری تحت فشار برخی  بررسی راندمان و مصرف انرژی در ایستگاه. ١٣٨۶. و امین، س. نیا، م ، فرزام.م. رضوانی، س -١٩
  .کرج .اسفند ماه ٢. اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعۀ پایدار. ھای ھمدان و کرمان مزارع استان

دومین ھمایش ملی ). Tape(نواری  -ای آبیاری چغندرقند با استفاده از آبیاری قطره مدیریت کم. ١٣٨٧. و زارعی ، ق. نیا، م فرزام -٢٠
  .اھواز. بھمن ماه ٨ -١٠. ھای آبیاری و زھکشی مدیریت شبکه

اولـین کنگـره ملـی . ای آب در محصـوالت گلخانـه بررسـی عملکـرد و کـارآیی مصـرف. ١٣٨٨. نیا، م و فرزام. قدمی فیروزآبادی، ع -٢١
  .اصفھان. مھر ماه ٢٨ -٣٠. ای ھیدروپونیک و تولیدات گلخانه

ای نـواری  ارزیابی سطوح مختلف آبیـاری بـا اسـتفاده از روش آبیـاری قطـره. ١٣٨٨. و آزاد شھرکی ، ف. نیا، م ، فرزام.کوھی، ن -٢٢
)Tape (ھای  برداری از آب ای مدیریت خشکسالی و بھره ھمایش منطقه. ای در کرمان ت دانهوبیالن رطوبتی خاک بر روی عملکرد ذر

  .بوشھر. آبان ماه. نامتعارف در کشاورزی
. ای در کرمان دانه تعیین آب مورد نیاز با استفاده از تانسیومتر در زراعت ذرت. ١٣٨٨. و آزاد شھرکی ، ف. نیا، م ، فرزام.کوھی، ن -٢٣

  .کرمان. بھمن ماه ١٩ -٢١. ی آبیاری و کاھش تبخیردھمین سمینار سراسر
نخستین . ھای آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متغیر استان اصفھان ارزیابی سامانه. ١٣٩۴. سانیج، ح و دھقانی. نیا، م فرزام -٢۴

  .مشھد. اردیبھشت ماه ٢٣ -٢۴. کنگره آبیاری و زھکشی ایران
ًمن. ج، حسانی ، دھقانی.نیا، م فرزام -٢۵ نخستین . ای زیرسطحی در یک باغ زیتون آبیاری قطره  ارزیابی سامانه. ١٣٩۴. ر. پوش ، ع و ما

  .مشھد. اردیبھشت ماه ٢٣ -٢۴. کنگره آبیاری و زھکشی ایران
  

  شدهاجرا  تحقیقاتی ھای پروژه
  .١٣٧٧تا  ١٣٧٦گیاه مرجع چمن، مجری، ) ET0(تبخیر و تعرق پتانسیل •
  .١٣٧٧تا  ١٣٧٦و تعرق پتانسیل چغندر قند در منطقة بردسیر، مجری، تعیین تبخیر  •

ًثیر كم آبیاري روي درختان مثمر خرماي مضافتي تحت روش آبیاري سطحي در منطقة بم، مجری مسئول،  •   .١٣٨٢تا  ١٣٧٨تا
  .١٣٨١تا  ١٣٨٠ارزيابي سیستمھاي آبیاري موضعي در حال كار با آبھاي نامتعارف، مجری،  •
  .١٣٨١تا  ١٣٨٠ھا در مقابل گرفتگي در سیستم آبیاري موضعي، مجری،  ین بھترين نوع خروجيتعی •
  .١٣٨٤تا  ١٣٨٣برنامة بھینة آبیاري چغندرقند در مراحل مختلف رشد با استفاده از تكنیك كم آبیاري، مجری مسئول،  •
  .١٣٨٤تا  ١٣٨٣، اي، مجری اثر الگوي كاشت بر عملكرد، خصوصیات زراعي و كارآيي مصرف آب ذرت دانه •
با استفاده از تشتک تبخیر و تطبیق با ) سطحی و زیرسطحی ای، تیپ قطره(ھای آبیاری میکرو ای در روش تعیین آب مصرفی خیار گلخانه •

  .١٣٨٦تا  ١٣٨٣، ھمکار، مانتیث روش پنمن
  .١٣٨٧تا  ١٣٨٥، برداری از قنوات مھم کشور، مجری بررسی مسايل فني و بھره •
  .١٣٨٧تا  ١٣٨٥، بررسی ھزينة کارآيي و مصرف انرژي در روشھای آبیاري تحت فشار، مجری •
، ھمکار، ای در کرمان در زراعت ذرت دانه) Tape(ای نواري  تأثیر سطوح مختلف آب آبیاري بر اساس رطوبت خاک در سیستم آبیاري قطره •

  .١٣٨٩تا  ١٣٨٦
  .١٣٩٢تا  ١٣٨٩، فرنگی، مجری ای گوجه نهتعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخا •
  .١٣٩٢تا  ١٣٨٩، مجری مسئول، ای زیرسطحی در یک باغ زیتون ارزیابی سامانۀ آبیاری قطره •
  .١٣٩٠تا  ١٣٨٨، ھمکار، بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه) سطحی و زیرسطحی(ای  آبیاری در روش  آبیاری قطره بررسی کم •
  .١٣٩٣تا  ١٣٩١، مجریي باراني كالسیك ثابت در مزارع، ارزیابی فنی سیستم آبیار •
  

  اجرا حالدر تحقیقاتی ھای  پروژه
  .١٣٩٤تا  ١٣٩١، ھمکار، ھای آبیاری سنتی و مدرن استان اصفھان ھای آبیاری در شبکه ارزیابی و تعیین راندمان •
  .١٣٩٥تا  ١٣٩٣در استان اصفھان، مجری مسئول،  گیری و ارزیابی راندمان کاربرد آب در شرایط شوری منابع آب و خاک اندازه •



  .١٣٩٥تا  ١٣٩٣ای در استان اصفھان، مجری مسئول،  ھای آبیاری قطره برداری سامانه ارزیابی فنی و مدیریت بھره •
  .١٣٩٥تا  ١٣٩٣طراحی، نصب و راھبری یک دستگاه آب شیرین کن مناسب برای گلخانه مجھز به تاسیسات مدیریت پساب، مجری،  •

  
  نشریات فنی و ترویجی

نشـریه ). Tape(نواری  -ای مدیریت کم آبیاری چغندرقند با استفاده از روش آبیاری قطره. ١٣٨٨. و درویشی، د. ، زارعی، ق.نیا، م فرزام -١
  .ص ٢١. انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مھندسی کشاورزی. ١٢فنی، شماره 

نشریه . برداری از آن و مدیریت بھره) SDI(ای زیرسطحی  معرفی سامانۀ آبیاری قطره. ١٣٨٩. یج، حو دھقانی سان. ، کوھی، ن.نیا، م فرزام -٢
  .ص ٢٣. انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مھندسی کشاورزی. ٣٨فنی، شماره 

  
  عضویت در مجامع علمی

  عضویت در انجمن مھندسی آبیاري و آب ايران •
  رزي كرمانعضویت در كمیتة انتقال آب سازمان كشاو •

  عضویت در کمیتة تخصصي آب و خاک •
  عضویت در کمیتۀ فنی آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان •

  عضویت در کمیته خشکسالی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان •
  عضو كمیتة آب و خاك سازمان نظام مھندسي استان كرمان •

  
  تشويقات

  .١٣٨٦، به مناسبت ھمکاری در برگزاری پنجمین جشنوارة ملی زيتون، ح تقدیر از رئیس سازمان جھادکشاورزي استان کرماندریافت لو•
  

  سایر موارد
  : فعالیتھاي ترويجي انجام شده

  )  ٠٤٥/٨١شماره ثبت (اي  معرفي سیستم آبیاري میكرو بر روي خیار گلخانه: طرح تحقیقي ترويجي •

  ) ٠٤٩/٨١شماره ثبت (معرفي آبیاري باراني بر روي كشت محصول پیاز در منطقة بم و شھداد : يطرح تحقیقي ترويج •
  ساعت ٩٢به مدت  ٧٩-٨٠داران در سال  برگزاري كالس آموزشي براي گلخانه •

  .٩٣و  ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٠، ٧٩ ھا در سال اجراي روز مزرعه و برنامة انتقال يافته •
  .٧٩-٨٠الس آموزشي براي كشاورزان برگزاري كارگاه و ك •
  ٢٦/٧/٨٣ساعت درتاريخ  ٣اجراي برنامة روز مزرعه تحت عنوان آبیاري تیپ برروي محصول چغندرقند دربردسیركرمان به مدت  •
آبیـاري  ھا در مقابل گرفتگي در سیسـتم منظور معرفي طرح تحقیقاتي تعیین بھترين نوع خروجي دقیقه به ١٠مدت  مصاحبة تلويزيوني به •

  آباد چترود استان كرمان  موضعي در كاظم
  ”)SDI(ای زیرسطحی  معرفی سامانه آبیاری قطره"سخنرانی تحت عنوان  •

  ای گلخانه در اصفھان آوری اطالعات پایه جمع •
  

  ھای آموزشی ویژه کارشناسان برگزاری و تدریس دوره
  ساعت ٢٤مدت  به ١٣٨٣ھاد کشاورزی در بھمن ماه ویژۀ کارشناسان وزارت ج) ١(برداری  تدریس در دورۀ نقشه •

  ھای آموزشی حین خدمت ویژه کارشناسان وزارت جھاد کشاورزی تدریس در دوره •
  کارشناسان ھای آبیاری ویژه ل و طراحی سیستمآموزشی تربیت مدیران عام  تدریس در دوره •
  نکارشناسا ھای آبیاری ویژه زشی طراحی سیستمآمو  تدریس در دوره •

  کارشناسانآموزشی تربیت مدیران عامل ویژه   تدریس در دوره •
  

  ) گرنت(ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوھشی
  میلیون تومان ٢٧به مبلغ " فشار در استان اصفھان ھای آبیاری تحت برداری سامانه ارزیابی فنی و مدیریت بھره"مجری مسئول پروژه خاص  •

  میلیون تومان ٥٠به مبلغ " ارزیابی فنی سیستم آبیاری بارانی کالسیک ثابت در مزارع"و ملی ای پروژه خاص  مجری منطقه •
  

 ھای آموزشی شرکت در دوره
  cropsystآموزش مدل  •
  در مھندسي آبیاري و زھكشي GISكاربرد  •
  گیري آب آبیاري در طرحھاي تحقیقاتي آموزش فنون و نحوة اندازه •

  EXCELآشنائي با صفحه گستردة  •
  رياضیات مھندسي پیشرفته و روشھاي عددي در مھندسي آب •

  كاربرد طرحھاي آماري در كشاورزي •
  آمار و احتماالت •



  تصفیة فیزيكي و شیمیائي آب •

 شیوة نگارش متون علمي •
 سازی آن با استفاده از مدلھای رياضی حرکت آب در خاک و شبیه •

 ای الگوی کشت مناسبوری و اجر مصرف بھینة آب و افزايش بھره •
 ھا و تجھیزات ھای آزمون ماشین روش •
 گیری سرعت جریان آب ھای دقیق اندازه سیستم •

 ھای آبیاری کاربرد اتوماسیون در سامانه •
 Aquacropو  cropsysھای  آشنایی با مدل •
 دوره آموزشي سازگاري با خشكسالي و بومي سازي راھكارھاي مقابله با آن •
 پیشرفته excelي دوره آموزش •

 دوره آموزشي غیر حضوري كشاورزي ارگانیك •
 ھای روش تدریس مھارت •


