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  :سوابق تحصیلي 
  تاريخ اخذ مدرك  دانشگاه  مقطع  رشته تحصیلي

  ١٣٧٦  ھانفصنعتي اص  كارشناسي  ھاي كشاورزيماشین

  ١٣٧٨  تربیت مدرس تھران  كارشناسي ارشد  ھاي كشاورزيمكانیك ماشین
  ١٣٩١  دانشگاه تبریز  دکترا  مکانیزاسیون کشاورزی

  
  
  

  

  ای و شغلی سوابق حرفه
  

  ١٣٨٣تا  ١٣٧٩کارشناس ماشین ھای کشاورزی از.  
  تاکنون ١٣٨٣عضو ھیات علمی از.  

  
  
  
  

  :زمینه ھای مورد عالقه تحقیقاتی

 بررسی و تعیین روش ھای کاھش ضایعات تولید برنج  
 راحی و اصالح ماشین ھای تبدیل برنجط 
 منطقه شرایطمطابق  ،ھای جدید کشاورزیبررسی روش استفاده بھینه از ماشین 
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 .١شماره جلد دوم . پژوھش در علوم كشاورزي. عملكرد آفتابگردان در دشت مھیار اصفھان

. كن تیغه اي بھینه شـده تاثیر دور توپي و موقعیت تیغه بر كیفیت برنج در سفید. ١٣٨٦.محسن حیدري سلطان آبادي  -4
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 .١٢جلد . مجله علوم وفنون كشاورزي

اثر . ١٣٨٧. و شاھین رفیعی محسن حیدری سلطان آبادیمھدی قاسمی ورنامخواستی، حسین مبلی، علی جعفری،  -6

دانش . نه شده بر درصد شکستگی و سفیدشدگی برنج رقم سازندگیدور توپی و دبی خروجی سفیدکن تیغه اي بھی

 .٤شماره. ١٧جلد .پژوھشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز-مجله علمی. کشاورزی

، مرتضـی  خـان احمـدی، حمیدرضـا قزوینـی ، محمـد شـاھدی و اصـغر محسـن حیـدری سـلطان آبـادیسعید ملک ،  -7

مجلـه  .شدن بر شـاخص ھـای کیفـی آلوچـه در خشـک کـن آفتـابیتاثیر روش ھای تسریع در خشک . ١٣٨٧.کرمانی

 .شماره- جلد. تحقیقات مھندسی کشاورزی

ورزي و میزان بذرمصرفي بـر  تاثیر نظام ھای خاك  .١٣٨٨.محسن حیدري سلطان آبادي و غالمحسین شیر اسماعیلي -8

   .٣شماره . ١١جلد . مجله علوم زراعی ایران. پارامترھاي ماشیني و عملكرد كلزا

بررسي میزان . ١٣٨٩. ، سعید ملک، حمید رضا قزوینی، محمد شاکر و مھدی ھدایتی زادهمحسن حیدري سلطان آبادي -9

 تحقیقات مجله. شكست ارقام برنج اصفھان در سفیدكن ھاي سايشي و مالشی و تعیین رطوبت مناسب تبديل آنھا

 .١شماره .   ١١ جلد. كشاورزي مھندسي
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 .٣شماره.  ١٤ جلد. كشاورزي مھندسي تحقیقات مجله .له ایعملکرد پیازکن می
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دانشـگاه فردوسـی . كشـاورزي ھاي پژوھشي ماشین-علمي نشريه. ايران در متداول تراكتورھاي برخي ارگونومیكي
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 . ١شماره.  ١ جلد. کشاورزي مکانیزاسیون نشریه. میله اي پیازکن
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نشریه انرژی ایران . بررسی و تعیین انرژی مصرفی در دو روش تولید پیاز خوراکی ١٣٩٣. محسن حیدري سلطان آبادي -15

 .شماره . جلد ). ترویجی-علمی(

  

16- M. Ghasemi Varnamkhastia, H. Moblia, A. Jafaria, A.R. Keyhania,M. Heidari Soltanabadi, S. 

Rafieea, K. Kheiralipoura. 2007.Some engineering property of paddy(var.sazandegi). 

International journal of agriculture &biology. Vol. 9, No. 5- 200. 

17- M. Ghasemi Varnamkhastia, H. Moblia, A. Jafaria, A.R. Keyhania,M. Heidari Soltanabadi, S. 

afieea, K. Kheiralipoura.2008. Some physical properties of rough rice (Oryza Sativa L.) grain. 

Journal of Cereal Science. 

18- M. G. Varnamkhasti, H. Mobli, A. Jafari A. Keyhani and  M. H. Soltanabadi. 2007. Performance 

assessment of a modified blade-type whitener (frictional milling machine) considering rice 

output flow rate. An International Journal of Agricultural Technology. Vol.3.No 2. 

19- M. Ghasemi Varnamkhasti, H. Mobli, A. Jafari, M. Heidari Soltanabadi, A. Keyhani,S. 

Rafieea,2007. Processing quality of milled rice in modified blade type milling machine 

considering variety type,rotor speed and out put flow rate. American-Eurasian J.Agric. 



  ٣

&Environ. Sci. Vol. 2(6). 

20- M. HeidariSoltanabadi , M. Miranzadeh, M. Karimi, M.GhasemiVarnamkhasti and A.Hemmat. 

2008. Effect of subsoiling on soil physical properties and sunflower yield under conditionsof 

conventional tillage. Int. Agrophysics.2008, 22. 

21- M. HeidariSoltanabadi , M. Miranzadeh, M. Karimi, M.GhasemiVarnamkhasti and A.Hemmat. 

2008. Effect of subsoiling in condition of strip tillage on soil physical properties and sunflower 

yield. International Journal of Agricultural Technology. Vol. 4 No. 2 Rajamangala University of 

Technology. 

22- H. Aghayeghazvini1, A. Afzal1, M. Heidarisoltanabadi1, S. Malek1, L. Mollabashi. 2009. 

Determining Percentage of Broken Rice by Using Image. Computer and Computing 

Technologies in Agriculture II, Volume 2, IFIP Advances in Information and Communication 

Technology, Volume 294. ISBN 978-1-4419-0210-8. Springer Science+Business Media, LLC, 

2009, p. 1019. 

23- Heidari SOLTANABADİ, M., ABDOLAHPUR, S. and TAKİ, O. 2012. The Effects of Loading 

Conditions on Strength and Energy Requirement for Onion Leaf Removing. International 

Journal of Natural and Engineering Sciences 6 (3) : 43-46. 

24-  Saeed Malek and Mohsen Heidarisoltanabadi  .2015. Effects of Size, Storage Duration and 

Storage Treatments on Qualitative Characteristics of Onion. ISESCO JOURNAL of Science and 

Technology Volume 11 - Number 19 . 

  



  ٤

  :مقاالت ارائه شده در كنفرانس
  

نھمین كنفرانس ساالنه . طراحي، ساخت وارزيابي سفیدكن اصطكاكي برنج. ۱۳۸۰. و حیدری سلطان آبادی، م. خوش تقاضا، م -۱

  .دانشگاه گیالن. و پنجمین كنفرانس بین المللي مھندسي مكانیك

نخسـتین . سـفیدكن تیغـه ايبررسي اثر تیغه و مدت زمان سفیدكردن بـر كیفیـت بـرنج در . ١٣٨٢ .حیدری سلطان آبادی، م -٢

  .تھران. مھرماه. دانشگاه تربیت مدرس. ھمايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

بررسي تأثیر مقدار برنج خروجي و فاصله تیغه بر كیفیت برنج سفید شده در سفیدكن متداول . ١٣٨٣ .حیدری سلطان آبادی، م -٣

  .دانشگاه باھنر کرمان. شھریورماه. سومین کنگره ملي ماشینھاي کشاورزي ومکانیزاسیون ايران. برنج

سومین کنگره ملـي . عمق شخم بر عملكرد آفتابگردان روغنيبررسي اثر . ١٣٨٣. و میران زاده، م .حیدری سلطان آبادی، م -٤

  .دانشگاه باھنر کرمان. شھریورماه. ماشینھاي کشاورزي ومکانیزاسیون ايران

تاثیر روشھای متفاوت خاک ورزی بر عملکرد و درصـد روغـن آفتـابگردان در . ١٣٨۴ .و میران زاده، م .حیدری سلطان آبادی، م -۵

  .تھران. تیرماه. کاربردی صنعت روغن نباتی –اولین سمینار علمی . اصفھان

بررسی تاثیر روشھای مختلف تھیه بستر و میزان بذر مصرفی بر عملکرد . ١٣٨۴ .حیدری سلطان آبادی، مو . شیراسماعیلی، غ -٦

  .تھران. تیرماه. کاربردی صنعت روغن نباتی –اولین سمینار علمی . و اجزای عملکرد کلزای پاییزه

بررسی اثر زيـر شـکنی بـر برخـی از خصوصـیات فیزيکـی خـاک و عملکـرد . ١٣٨۴ .و میران زاده، م .حیدری سلطان آبادی، م -٧

  .دانشگاه آزاد اردستان. فروردین. کشاورزی در مناطق خشک و بیابانی. آفتابگردان در دشت مھیار اصفھان

. هبررسي تاثیر استفاده از مارپیچ انتقال در سفیدكن متداول برنج بر خصوصیات برنج سفید شد. ١٣٨۴ .حیدری سلطان آبادی، م -٨

  .دانشگاه تربیت مدرس تھران. آبانماه. ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي دومین ھمايش

خصوصیات فیزيكي تاثیر عمق شخم در خاك ورزي نواري و مرسوم بر برخي از . ١٣٨۵ .و میران زاده، م .حیدری سلطان آبادی، م -٩

  .دانشگاه تبریز. شھریورماه. چھارمین کنگره ملي ماشینھاي کشاورزي ومکانیزاسیون ايران. خاك و عملكرد آفتابگردان روغني

تاثیر روشھاي متفاوت تھیه بستر و میزان بذر مصرفي بر اندازه خاك . ١٣٨٥. شیراسماعیلی، غو  .حیدری سلطان آبادی، م -١٠

  .دانشگاه تبریز. شھریورماه. چھارمین کنگره ملي ماشینھاي کشاورزي ومکانیزاسیون ايران. دانه ھا و عملكرد كلزاي پايیزه

سـومین . تعیین رطوبت مناسب تبديل ارقام برنج اصفھان در سیستم تیغه اي بھینه شده. ١٣٨۶ .حیدری سلطان آبادی، م -١١

دانشـگاه . آبـان. سومین ھمايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي. كشاورزيھمايش ملي بررسي ضايعات محصوالت 

  .تربیت مدرس تھران

سـومین . تاثیر رقم و رطوبت تبديل برکیفیت برنج سفید شده در سیستم سايشي مـدرن .١٣٨۶ .حیدری سلطان آبادی، م -١٢

دانشـگاه . آبـان. سومین ھمايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي. كشاورزيھمايش ملي بررسي ضايعات محصوالت 

  .تربیت مدرس تھران

سومین ھمايش ملي بررسي . جبررسی عملکرد توپی مجھز به مارپیچ انتقال بر ضایعات برن .١٣٨۶ .حیدری سلطان آبادی، م -١٣

  .دانشگاه تربیت مدرس تھران. آبان. ضايعات محصوالت كشاورزي

سومین . تاثیر دبی خروجی برنج بر کیفیت برنج رقم سرخه در سفیدکن تیغه ای بھینه شده.١٣٨٦ .حیدری سلطان آبادی، م -١۴

دانشـگاه . آبـان. سومین ھمايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي. كشاورزيھمايش ملي بررسي ضايعات محصوالت 

  .تربیت مدرس تھران

. ھای خاك در کبوتر آباد اصفھاناثر زیرشکنی بر بعضی ویژگی. ١٣٨۶  .و فتحی، م .میران زاده، م ،.حیدری سلطان آبادی، م -١۵

  .پرديس كشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تھران -كرج . شھریورماه. دھمین کنگره علوم خاک ایران

اولـین . تاثیر شحم ثانویه و تـراکم بوتـه بـر خصوصـیات گیـاھی كلـزا. ١٣٨٦ .شیراسماعیلی، غو  .حیدری سلطان آبادی، م -١٦

  .دانشگاه آزاد شھرکرد. آبانماه. سمپوزیم کلزا و روغن کانوال

سـومین . برآورد میزان ضايعات برداشت برنج در استان اصـفھان. ١٣٨۶. و خرمی، ن. ، کاکایی، م.حیدری سلطان آبادی، م -١٧

  .دانشگاه شیراز. آبانماه. کنفرانس دانشجویی مھندسي ماشینھاي كشاورزي

ھفدھمین کنگره . تعیین روش مناسب خشک کردن آلوچه در خشک کن آفتابی. ١٣٨۶ .حیدری سلطان آبادی، مو . ملک، س -١٨

  .دانشگاه ارومیه. آبان. ملی صنایع غذایی کشور

2007.  Kaffee, S.; Keyhani, A.; Soltanabadi, M. H.; Jafari, A.; Mobli, H.; Varnamkhasti, M. G. -19
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Processing quality of milled rice in modified blade type milling machine considering variety type, rotor speed, and 

output flow rate. Proceedings of the International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 3-6 

December 2007. 

تعیین رطوبت مناسب تبدیل ارقام برنج اصفھان در سفیدکن ھای . ١٣٨٧. و قزوینی، ح. ، ملک، س.حیدری سلطان آبادی، م  -۲۰

  .فردوسی مشھددانشگاه . شھریور. پنجمین کنگره ملی مھندسی ماشین ھای کشاورزی و مکانیزاسیون. سایشی و تیغه ای

پنجمین . اتوماتیك كلم كار نیمه طراحي، ساخت و ارزيابي نشاء. ١٣٨٧ .حیدری سلطان آبادی، مو . مھدیان سلطان آبادی، ع -٢١
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  .دانشگاه تھران. کشاورزی کرج

ھفتمین کنگره ملی . تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی برگ پیاز. ١٣٩١. و تاکی، ا. عبداله پور، ش ،.حیدری سلطان آبادی، م -٢٣

  .دانشگاه شیراز. شھریورماه. زی و مکانیزاسیونمھندسی ماشین ھای کشاور
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  کتب و جزوات
  



  ٦

  تدريس

  دوره  محل برگزاري  تعداد واحد  مقطع  عنوان درس

    موزش کشاورزیمجتمع آ  ٤  کاردانی  کاربرد ماشین ھای منابع طبیعی

    مجتمع آموزش کشاورزی  ٢  کاردانی  ٢ماشینھای کاشت و داشت 

    مجتمع آموزش کشاورزی  ٢  کاردانی  کشاورزی مکانیزم ھا در ماشین ھای

    مجتمع آموزش کشاورزی  ٢  کاردانی  ماشین ھای ثابت زراعی و باغی
  

  
  

  عضويت در مجامع علمي

  

  عناوين پايان نامه ھاي مشاوره شده

  رديف
سمت در پايان   سال دفاع  مقطع  دانشجو نام  عنوان پايان نامه

  نامه

اثــر اســتفاده از ســاب ســويلربر   ١

مراحل رشد وعملكرد آفتابگردان 

  روغني

مرتضي 

  مبلغي

  مشاور ١٣٨١  فوق لیسانس

اثــردور تــوپی و مقــدار خروجــی   ٢

بــرنج بــر کیفیــت رقــم ســرخه و 

سازندگي در سفید کن تیغه ای 

  بھینه شده

 

مھدي 

  قاسمي

  مشاور  ١٣٨٥  فوق لیسانس

بررسـی میـزان شکسـت ارقـام   ٣

غالب برنج اصفھان در سفیدکن 

ھای نوع سایشی و تیغه ای در 

 مقیاس آزمایشگاھی

سید حسن 

  حسینیان

  مشاور  ١٣٨٦  فوق لیسانس

  
  
  



  ٧

  طرح ھای تحقیقاتی انجام شده
  

  عنوان طرح   رديف
سمت در 

  اجراي طرح 

تاریح 

  شروع
  مدت اجرا

ن تیغه اي برنج با استفاده از بھینه سازي سیستم سفیدك  ١
  مارپیچ انتقال

  دو سال  ١٣٨٠  محری مسئول

اثر استفاده از ساب سـويلر در کشـت نـواري و مرسـوم بـر   ٢
  مقدار آب مورد استفاده و عملکرد در گیاه آفتابگردان روغني

  دو سال  ١٣٨٠  محری مسئول

بررسي تأثیر روشـھاي مختلـف تھیـه بسـتر و میـزان بـذر و   ٣
  ر عملكرد و اجزاءعملكردكلزاي پايیزهمصرفي ب

  یک سال  ١٣٨٢ محری

تـــأثیر دور تـــوپي ونحـــوه قرارگیـــري تیغـــه برکیفیـــت بـــرنج   ٤
  درسفیدکن تیغه اي بھینه شده

  دو سال  ١٣٨٤ محری مسئول

بررسي میزان شكست ارقام برنج اصفھان در سـفیدكنھاي   ٥
  سايشي و تیغه اي و تعیین  رطوبت مناسب تبديل آنھا

دو و نیم   ١٣٨٤ مسئول محری
  سال

بررسی ارگونومیکی برخی اجزاء تراکتورھای متداول و جدید   ٦
  در ایران

و نیم  یک  ١٣٨٦  مجری
  سال

بندی آن با استفاده  تعیین میزان شكستگي دانه برنج و درجه  ٧
  از روش تحلیل تصوير ديجیتال

دو و نیم   ١٣٨٧  ھمکار
  سال

نرژي مصرفي در سامانه بررسي و مقايسه میزان ضايعات و ا  ٨
  ھاي تبديل شلتوك متداول و جديد

 ٩یک سال و   ١٣٩١  مجری
  ماه

تلفیق ادوات خاک ورز جلو سوار و عقب سوار براي برداشت   ٩
  پیاز در کشت متراکم

دو سال و   ١٣٩١  ھمکار
  نیم

دو سال و   ١٣٩١  ری جم  ساخت و ارزيابي سرزن غلتكي پیاز  ١٠
  نیم

ھوادھی چمن به منظور به کار گیری بھینه سازی دستگاه    ١١
  در خاکھای سنگین ایران

دو سال و   ١٣٩١  ناظر
  نیم

بررسي امکان افزايش ظرفیت مزرعه ايي نشاءکار نیمه   ١٢
  خودکار با تغییر الگوي کاشت به روش کپه کاري

دو سال و   ١٣٩١  ناظر
  نیم

تعیین میزان آلودگي توده بذر يونجه به سس با استفاده از   ١٣
  تحلیل تصوير ديجیتال روش

  دو سال  ١٣٩٢  ھمکار

    دو سال  ١٣٩٣  مجری   تعیین تکنولوژی مناسب درجه بندی پیاز  ١٤
  
  
  

  گزارش علمي

  

  ھای آموزشی و مدارک بین المللی دوره

تعداد 
  رديف  عنوان   محل تدريس   از تاريخ   تا تاريخ   ساعات

٢١/١٢/٨٠ ٢٤  
 

١٨/١٢/٨٠ آموزشكده كشاورزي  
 كرج

اسیون كالیبر
 سمپاشھاي جديد

١  

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

ھیدرولیك كاربردي و 
 پنوماتیك مقدماتي

٢  

٢٢/٥/٨٠ ١٦  
 

٢١/٥/٨٠ بنگاه توسعه ماشینھاي  
اصفھان- كشاورزي  

  ٣ ادوات باغباني ساعت



  ٨

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

زي مكانیزاسیون كشاور
با تاكید بر ارزيابي 

 اقتصادي طرحھا

٤  

١٦/١١/٨١ ٤٤  
 

٢٧/٨/٨١ مجتمع آموزش جھاد  
اصفھان- كشاورزي  

  ٥ آموزش زبان انگلیسي

١٥/٥/٨٠ ٦٤  ۵/١٠/٧٩   ٦ آموزش زبان انگلیسي  دانشگاه اصفھان 

۴۴ ٢٦/١٢/٨٢  ٢/١٠/٨٢ مجتمع آموزش جھاد  
اصفھان- كشاورزي  

  ٧ آموزش زبان انگلیسي

٣۴  - ٢/٤/٨٢ مركز تحقیقات  
كشاورزي و منابع 

 طبیعي اصفھان

 مكاتبات اداري
 

٨  

مركز تحقیقات    
كشاورزي و منابع 

 طبیعي اصفھان

  ٩ ITمباني كامپیوتر

مركز تحقیقات  ٨١ ٨٢ ١٣۶
كشاورزي و منابع 

 طبیعي اصفھان

  ١٠ آموزش عقیدتي

  
  
  
  

  ثبت اختراع

  رديف  عنوان  محل ثبت  تاريخ

  ١  سفیدكن برنج اصطكاكي دو تیغه اي   تھران-ھاشركتھا و مالكیتاداره ثبت   ٢٤/٧/١٣٨٢

  

        جوايز و مدالھا

  سایر فعالیتھا و عضویت ھا
  
  
  
  


