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عنوان همايش

عنوان مقاله و نويسندگان
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همايش علمي كاربردي
مديريت بقاياي گياهي

بررسي علل سوزاندن بقاياي گياهي در كشور
داود مؤمني
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اوّلين همایش ملي
محصوالت گلخانهای

سيستمهای مناسب در طراحی و ساخت گلخانههای سبزی
و صيفی
داود مؤمني
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مهندسی ماشينهای کشاورزی

55

سوّمين کنفرانس دانشجویی
مهندسی ماشينهای کشاورزی

3

55

51

اولين همایش
کشاورزی جيرفت از گذشته تا
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پنجمين کنگره ملی علوم باغبانی
ایران
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پنجمين کنگره علوم باغبانی ایران

تعيين ميزان آب مصرفی خيار گلخانهای در روشهای آبياری
ميکرو
در گلخانههای رایج منطقه جيرفت و کهنوج
صمد اسفندياري ،داود مؤمني
مطالعه اثرات بستر کاشت برخصوصيات کمی و کيفی خيار
گلخانهای
در منطقه جيرفت و کهنوج
داود مؤمني
عوامل مؤثر بر ضایعات خيار گلخانهای در منطقه جيرفت و
کهنوج
داود مؤمني
مطالعه اثرات بستر کاشت برخصوصيات کمی و کيفی خيار
گلخانهای
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سيستم هاي مناسب در طراحي و ساخت
گلخانه هاي گل و گياهان زينتي
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بررسی روشهای مختلف آماده سازی بستر کاشت
بر عملکرد و اجزاء عملکرد خيار گلخانهای
داود مؤمني
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در روند توسعه کشتهای گلخانهای
داود مؤمني
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خرداد 38
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سوّمين کنگره ملی
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ابراهيم ممنوعي ،داود مؤمني
Effects of seed bed preparation on cucumber yield in
Greenhouse
Momeni Davood
بررسی ميزان بقایا در گلخانه های خيار منطقه جيرفت و
کهنوج
داود مؤمني
ارتقاء بهره وری در گلخانه های خيار منطقه جيرفت و کهنوج
داود مؤمني
مقايسه فني آبياري فارو با آبياري قطره اي تيپ روي عملكرد
گوجه فرنگي در كشت زير پوشش پالستيك در منطقه جيرفت
صمد اسفندياري ،داود مؤمني
لزوم مديريت بقايا و ضايعات در فرايند توسعه
گلخانه های سبزی و صيفی
داود مؤمنی
اثر استفاده از روشهاي خاكورزي حفاظتي بر عملكرد كنجد
داود مومني ،احمد شريفي ،صمد اسفندياري
بررسي اثر ارتفاع سازه گلخانه روي عملكرد خيار
در منطقه جيرفت
داود مؤمني
Investigation of Temperature and Humidity Variations
Within a Commercial Vegetables Greenhouse in IRAN
Momeni Davood

دانشگاه شيراز
4-6 October 2007
Naples-Italy
آبان 5538
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كنفرانس ملي چالشها و
پتانسيلهاي توليد و صادرات خرما
در ايران

استفاده از تكنيك تزريق عناصر كم مصرف به تنه نخل
جهت جلوگيري از شدت عارضه خشكيدگي خوشه خرما
سيدعلي غفاري نژاد ،علي دريني ،داود مومني
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گراميداشت روز پژوهش

مهندسی گلخانه در جيرفت
داود مؤمني

آذر  31دانشكده كشاورزي و
منابع طبيعي-دانشگاه
سيستان و بلوچستان زاهدان
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دانشكده كشاورزي و منابع
طبيعي
دانشگاه سيستان و بلوچستان
 زاهدان 51آذر 5531
مرکز آموزش کشاورزی
جيرفت و کهنوج

53

همايش ملي توسعه كارآفريني در
آموزشهاي علمي كاربردي

بررسي ويژگيهاي فردي ،خانوادگی و علمی دانشجویان
مركز آموزش علمي كاربردي جيرفت و كهنوج
داود مؤمني

 5-1دي 5531
مركز آموزش علمي كاربردي
خراسان رضوي  -مشهد
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55
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55

چهارمين همایش منطقهای
ایدههای نو در کشاورزی

55

5th international conference on
plant pathology
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دوّمين همایش علمی
گراميداشت هفته پژوهش

51

نوزدهمين كنگره گياه پزشكي
ايران

58
51

ششمين كنگره ملي
مهندسي ماشينهاي كشاورزي و
مكانيزاسيون
ششمين كنگره ملي

بررسي عوامل موثر بر ايجاد ضايعات خرما
داود مؤمني ،سيد علي غفاري نژاد  ،علي بهروج

Study on greenhouse height effects in cucumber yield
in Jiroft region in IRAN
Momeni Davood
بررسی اثرارتفاع سازه گلخانه بر تغييرات محيط گلخانه
داود مؤمني ،ابراهيم ممنوعی
تعيين حد بحرانی غلظت عناصر غذایی آهن ،منگنز و روی
در برگ خيار گلخانهای منطقه جيرفت
سيدعلي غفاري نژاد ،آرش صباح ،داود مومني
گلخانه های تجاری راهکاری مناسب در راستای استفاده
بهينه از منابع
داود مؤمني
Developing early warning system for managing
greenhouse disease
M.Najafinia, M.Azadvar, S.Ghaffarinegad,D.Momeni
مدیریت انرژی در کشتهای گلخانهای
داود مؤمني
ارزيابي روشهاي مختلف سمپاشي در كنترل بيماري لكه
برگي خيار و نقش آنها در كاهش باقيمانده سم رورال تي اس
در گلخانه
موسي نجفي نيا ،احمد حيدري ،محسن مروتي ،داود
مؤمني ،مسعود اميري
اثر روشهاي خاكورزي حفاظتي و مرسوم بر عملكرد و اجزاء
عملكرد گندم در منطقه جيرفت و كهنوج
داود مؤمني ،الياس دهقان ،احمد شريفي
اثر روشهاي خاكورزي و كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد

3
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 53-51مهر 5533
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 53-51مهر 5533
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 53و  51مهر 5533
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
خوراسگان
10-13 Nov 2009
New Delhi
India
 53و  51آذر 33مجتمع آموزش
عالی منابع طبيعی و علوم
کشاورزی جيرفت
 3-55مرداد 5533
موسسه تحقيقات گياه پزشكي
ايران
تهران
 51-51شهريور 33
پرديس كشاورزي و منابع
طبيعي تهران
 51-51شهريور 33

مهندسي ماشينهاي كشاورزي و
مكانيزاسيون
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سوّمين همایش علمی
گراميداشت هفته پژوهش
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پنجمين همایش
ایده های نو در کشاورزی

15

هفتمين کنگره ملی علوم باغبانی
ایران

15

دوازدهمين کنگره ملی علوم خاك
ایران

11

اولين همايش ملي اشتغال دانش
آموختگان كشاورزي و منابع
طبيعي

11

اولين همايش ملي سالمت
دانشگاه ها

كنجد
در منطقه جيرفت و كهنوج
داود مؤمني ،احمد شريفي
استفاده از انرژیهای نو در گلخانهها
(مطالعه موردي :کاربرد سيستم زمينگرمايي در گلخانههای
تونس)
داود مؤمنی ،منذر سعيد
مزاياي خاكورزي حفاظتي نسبت به خاكورزيهاي مرسوم
در جنوب استان كرمان
داود مؤمني
استفاده از انرژیهای نو در گلخانهها
(مطالعه موردي :کاربرد سيستم زمينگرمايي در گلخانههای
تونس)
داود مؤمنی ،منذر سعيد
بررسی الگوی کشت ارقام گوجهفرنگي در شرایط تونلهاي
كوتاه
ابراهيم ممنوعي ،داود مؤمني
بررسي اثر سطوح و منابع ازت بر عملكرد و غلظت نيترات
غده سيب زميني در جيرفت
آرش صباح ،سيد علي غفاري نژاد و داود مؤمني
نقش و جایگاه كشتهاي گلخانهاي در اشتغال دانش آموختگان
كشاورزي
داود مؤمني
بررسي ويژگيهاي فردي ،خانوادگی و علمی دانشجویان
داود مؤمنی

18

دومين کنگره ملی هيدروپونيک و
توليدات گلخانه ای

طراحی سيستم گرمایشی و سرمایشی برای گلخانه های
رایج
سبری و صيفی ایران
داود مؤمنی ،احمد بناکار

11

دومين کنگره ملی هيدروپونيک و
توليدات گلخانه ای

کنترل اقليم داخل گلخانه راهکاری جهت توليد محصول سالم
داود مؤمنی ،موسی نجفی نيا

13

اولين همایش ملی موتورهای
درونسوز

13

هشتمين کنگره ملی مهندسی
ماشينهای کشاورزی
(بيوسيستم) و مکانيزاسيون

11

هشتمين کنگره ملی مهندسی
ماشينهای کشاورزی
(بيوسيستم) و مکانيزاسيون

بررسی اثر پارامترهای کنترلی بر فشار داخل سيلندر یک
موتور اشتعال تراکمی پاشش مستقيم با استفاده از شبکه
هوش مصنوعی
داود مومنی ،برات قبادیان
طراحی و ساخت سيستم ذخيره حرارت به منظور
کاهش مصرف انرژی فسيلی درگلخانه
داود مؤمني ،احمد بناكار ،برات قباديان ،سعيد مينايي
طراحي و ساخت سامانه متمركزكننده خورشيدي
مجهز به لنز فرسنل خطي براي گرمايش گلخانه
داود مؤمني ،احمد بناكار ،برات قباديان ،سعيد مينايي ،مهدي
منتظري
Optimization of fossil fuel consumption in greenhouse
with using thermal storage systems and solar collectors
طراحی و ساخت ردیاب خورشيدی برای سامانه گرمایش
خورشيدی مجهز به عدسی فرسنل خطی در گلخانه
داود مؤمني ،احمد بناكار ،برات قباديان ،سعيد مينايي ،مهدي
منتظري

15

3rd conference on emerging
trends in energy consumption

15

سومين کنگره ملی هيدروپونيک و
توليدات گلخانه ای

15

سومين کنگره ملی هيدروپونيک و
توليدات گلخانه ای

روشهای کاهش مصرف انرژی در گلخانههای تجاری
داود مؤمنی ،کریم گرامی

11

سومين کنگره ملی هيدروپونيک و
توليدات گلخانه ای

مقایسه روشهای مختلف سم پاشی در گلخانههای ایران
کریم گرامی ،داود مؤمنی ،محمود صفری

چهارمين کنفرانس بين المللی
رویکردهای نوین در نگهداشت
انرژی
نهمين کنگره ملی مهندسی
ماشينهای کشاورزی
(بيوسيستم) و مکانيزاسيون

بررسی اثرات استفاده از پارافين برای ذخيره انرژی خورشيدی
در گلخانه
داود مؤمني ،احمد بناكار ،برات قباديان ،سعيد مينايي
بررسی اثرات زاویه شيب و سمت قرارگيری بر عملکرد
سامانه گرمایش خورشيدی مجهز به عدسی فرسنل خطی
داود مؤمني ،احمد بناكار ،برات قباديان ،سعيد مينايي

11
18

4

پرديس كشاورزي و منابع
طبيعي تهران
1و  3ديماه 5533
مرکز آموزش جهاد کشاورزی
جيرفت و کهنوج
1و  3ديماه 5533
مرکز آموزش جهاد کشاورزی
جيرفت و کهنوج
 51و  53بهمن 33
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد خوراسگان
 51-51شهریور 31
دانشگاه صنعتی اصفهان
 55-51شهريور31
دانشگاه تبريز
5و 5آذر 31
دانشگاه تربيت مدرس
51و 51دي ماه 31
مرکز هم اندیشی استادان و
نخبگان دانشگاهی
 51،51،58شهریور 5535
محالت ایران
 51،51،58شهریور 5535
محالت ایران
 51-51آبان 5535
دانشگاه سمنان
 3-55بهمن 5535
دانشگاه فردوسی مشهد ایران
 3-55بهمن 5535
دانشگاه فردوسی مشهد ایران
FEB 2014
University of Tehran
 53-51شهریور 5535
کرج ،موسسه تحقيقات فنی و
مهندسی کشاورزی
 53-51شهریور 5535
کرج ،موسسه تحقيقات فنی و
مهندسی کشاورزی
 53-51شهریور 5535
کرج ،موسسه تحقيقات فنی و
مهندسی کشاورزی
بهمن 5535
دانشگاه تهران
اردیبهشت 5531
دانشگاه تهران

ه – طرحهاي تحقيقاتي در دست اجرا ( مجري مسئول ):
عنوان طرح
رديف

شماره طرح

بررسی روند تغييرات مصرف انرژي توليد خيار
در گلخانههاي سنتي و مدرن ورامين

5

544544

و– همكاري در طرحهاي تحقيقاتي(مشاور ،ساير مجريان):
عنوان طرح

شماره طرح

تاريخ ارائه
گزارش نهائي –
شماره ثبت

1-111-511111-15-1111-38155

5531

1-111-531111-18-1111-38115
5-111-511111-13-1111-31185
55-51-51-3855-38111

5531
31-5553
31-111

1-11-58-33153

5535

رديف

ارزیابی روشهای مختلف سمپاشی در کنترل بيماري لكه برگي خيار
و نقش آنها در كاهش باقيمانده سم رورالتياس در گلخانهها
تعيين حد بحرانی عناصر غذایی در برگ خيار گلخانهای منطقه جيرفت
بررسی کنترل علفهای هرز مزارع کنجد در منطقه جيرفت
بهبود سازه و تجهيزات کنترل شرایط محيطی گلخانهها
مقایسه تاثير چند علف کش در کنترل شيميایی علفهای هرز مزارع
سيب زمينی

5
5
5
1
1

رديف

ز – طرحهاي تحقيقاتي اتمام يافته(مجري مسئول):
عنوان طرح

5
5
5
4
4
5

بررسی روشهای مختلف آمادهسازی بستر کاشت خياردر گلخانههای رایج منطقه
جيرفت
بررسی اثر ارتفاع سازه گلخانه روی عملکرد خيار در منطقه جيرفت
اثرات استفاده از سيستمهای گرمایشی و سرمایشی برخصوصيات کمی و کيفی
خيار
در گلخانههای منطقه جيرفت و کهنوج
اثر روشهای خاکورزی و کاشت برعملکرد و اجزا عملکرد کنجد در منطقه جيرفت و
کهنوج
پروژه پایلوت خاکورزی حفاظتی در منطقه جيرفت و کهنوج
بررسي شاخصهاي مصرف انرژي توليد خيار در گلخانههاي منطقه جيرفت و كهنوج

ح -كتب تاليف ،تدوين يا ترجمه شده:
عنوان كتاب
رديف
يادگيري بهتر ماشينهاي كشاورزي
5

رديف
5
5
5
1
1
8
1
3

شابك
3138115581511

ك – طي دوره هاي آموزشي تخصصي و عمومي:
تا تاريخ
از تاريخ
عنوان دوره

مكاتبات اداري (غيرحضوری)
مهارت  5كامپيوتر
(غيرحضوری)
دوره آموزش توجيهی بدو
خدمت (حضوری)
دوره آموزش سيره امام رضا
(غيرحضوری)
دوره آموزش راهنمای درست-
نویسی (غيرحضوری)
دوره آموزش اخالق پيامبران از
ديدگاه قرآن (غيرحضوری)
دوره آموزش جلوههای
خدامحوری در زندگی
انسان(غيرحضوری)
برنامه ريزي استراتژيك تحقيق

34/5/54

سال
شروع

سال
خاتمه

شماره ثبت گزارش
نهايي

5535

5538

35-355

5531
5531

5538
5531

31-5441
33-531

5531

5533

33-5453

5533
5533

5531
5531

5531
53355
31/55/5

تعداد صفحه
554

مدت

شماره نامه

تاريخ

51ساع
ت
55ساع
ت
81ساع
ت
53ساع
ت
55ساع
ت
53
ساعت

-1135
511/15/5
-5583
511/15/5
535

35/55/8

58
ساعت
34/5/55

تاريخ ارائه گزارش نهائي

55

5

35/8/51
31/8/5
31/3/5

سال نشر
5533

محل برگزاري

مركز آموزش كشاورزي جيرفت
مركز آموزش كشاورزي جيرفت
سازمان مدیریت و آموزش
اصفهان

-5511
511/15/5
-1351
511/15/5
-5138
511/15/5
-1335
511/15/5

/55/53
31

مركز آموزش كشاورزي جيرفت

/5858آ31/

31/8/51

مجتمع آموزشي وزارت جهاد

/55/51
35
31/1/1

مركز آموزش كشاورزي جيرفت
مركز آموزش كشاورزي جيرفت
مركز آموزش كشاورزي جيرفت

ساعت
3

كاليبراسيون تجهيزات اندازه
گيري و نقش آن در تحقيقات

51

مكارم االخالق در صحيفه
سجاديه

53
ساعت

55

سلوک نبوی

51
ساعت

55
55

International Computer
Driving License
)( ICDL core
کارگاه فنی ارتقاء کارایی
مصرف آب با کشت محصوالت
گلخانه ای

34/51/5

34/51/5

58
ساعت

/838آ38/

38/5/3

-1315
511/15/5

/51/53
31

511/15/5-535

38/5/51

51111815
serial number

/13/11
5111

551
ساعت
35/1/55

همان روز

كشاورزي
موسسه تحقيقات فني و
مهندسي كشاورزي
مركز آموزش كشاورزي جيرفت
مركز آموزش كشاورزي جيرفت
بنياد  ICDLایران
سالن همایشهای موسسه
تحقيقات اصالح و تهيه نهال و
بذر

35/3/5

35/3/5

53
ساعت

سازمان جهاد کشاورزی فارس -
شيراز

15 Nov
2007

28 Nov
2007

51روز

Department of International
cooperation
Ministry of science and
technology
China

58

دوره آموزشی آشنایی با
نانوفناوری

31/5/55

همان روز

 5روز

موسسه تحقيقات فني و
مهندسي كشاورزي

51

کشاورزی دقيق

31/51/5

31/51/4

 5روز

مجتمع آموزش کشاورزی وزارت
جهاد کشاورزی  -کرج

53

مهارتهای روش تدریس

33/1/1

33/4/4

 5روز

دانشگاه جامع علمی کاربردی
کرمان

53

دوره آموزشی آشنایی
با تخلفات اداری

/11/55
33

/11/51
33

55
ساعت

مرکز آموزش جهاد کشاورزی
جيرفت

35/3/58

35/3/53

51
ساعت

مرکز آموزش امام خمينی -کرج

31/1/53

همانروز

 5روز

35/3/53

35/3/55

51
ساعت

مرکز آموزش امام خمينی -کرج

55

پردازش سيگنال و داده کاوی

35/5/55

همان روز

1/ 1
ساعت

دانشگاه تربيت مدرس

55

تشخيص و تصميم گيری با
روشهای ماشين بردار
پشتيبانSVM

35/5/55

همان روز

1/ 1
ساعت

51

آشنایی با RSM

35/5/5

51

سيستمهای هوشمند و
محاسبات نرم افزاری در
مهندسی

35/5/5

58

شرکت در دوره آموزش
مدیریت انرژی

35/5/55

51

شرکت در کارگاه تهيه محلول-
های غذایی در کشتهای
هيدروپونيک

53

ارتقا بهره وري در گلخانه

51

51

51
55

55

مدیریت گلخانه

International Training
workshop on protected
Agriculture

دوره آموزشی طراحی و
ساخت سازه گلخانه با نرم
افزار solid works
شرکت در دوره آموزشی
بهداشت ،ایمنی و محيط
زیست
آشنایی با کاربرد
ميکروکنترلرها جهت طراحی
سيستمهای اتوماسيون
گلخانه

31/3/3

070305

دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه تربيت مدرس

همان روز

1/ 1
ساعت

دانشگاه تربيت مدرس

همان روز

1/ 1
ساعت

دانشگاه تربيت مدرس

35/5/51

13ساع
ت

وزارت نيرو جمهوری اسالمی
ایران با همکاری آژانس
JICAژاپن
انجمن کشتهای بدون خاک
ایران و موسسه تحقيقات فنی
و مهندسی کشاورزی ،شهریور
5535
سازمان نظام مهندسي
كشاورزي اليرز

همانروز

6

53

مهارت ارتباط

31/51

51

آشنایی با نرم افزار فهرست
نویسی Endnote

 3ساعت

/55/55
34

همانروز

مرکز آموزش امام خمينی -کرج

همکاری و عضویت در کميسيون و شورایهای وابسته:
 .5عضو شورای تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزی منطقه جيرفت و کهنوج.
 .5عضو کميته علمی و فنی مرکز تحقيقات کشاورزی جيرفت و کهنوج.
 .5مسئول بخش تحقيقات فنی و مهندسی كشاورزي مرکز تحقيقات کشاورزی جيرفت و کهنوج.
 .1عضو کميته مکانيزاسيون و صنایع تبدیلی سازمان جهاد كشاورزي منطقه جيرفت و كهنوج.
 .1رابط دفتر خدمات فنی محيطهای تحقيقاتی.
 .8عضو كميته اصلي تدوين برنامه راهبردي تحقيقات گلخانهای كشور.
 .1عضو كميته تدوين طرح توسعه مكانيزاسيون منطقه جيرفت و كهنوج.
 .3عضو کميته تخصصی نظارت بر کشت کلزا در منطقه جيرفت و کهنوج.
 .3عضو کارگروه تخصصی تحقيقات ،آموزش و ترویج ستاد اجرایی طرح توسعه و سازماندهی مجتمع های گلخانه ای.
 .51عضو انجمن مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مکانيزاسيون.
 .55دبير اجرایی همایش علمی گراميداشت هفته پژوهش سال  5531جيرفت.
 .55مسئول کميته اطالع رسانی و تبليغات همایش علمی گراميداشت هفته پژوهش سال  5531جيرفت.
 .55عضو کميته فنی گلخانههای سازمان جهاد کشاورزی منطقه جيرفت و کهنوج.
 .51مسئول کميته اطالع رسانی و تبليغات دوّمين همایش علمی گراميداشت هفته پژوهش 53 .و  51آذر  .33مجتمع آموزش
عالی منابع طبيعی و علوم کشاورزی جيرفت.
 .51عضو كميته برنامه ريزي و هماهنگي ،کميته داوري مقاالت و كميته آماده سازي مقاالت سوّمين همایش علمی
گراميداشت هفته پژوهش 1 .و  3دي  .33مركز آموزش جهاد كشاورزي شهيد دهقانپور جيرفت.
 .58عضو كميته ارزشيابي كاركنان مرکز تحقيقات کشاورزی جيرفت و کهنوج.
 .51دبير كميته پيشنهادات و مديريت مشاركتي مرکز تحقيقات کشاورزی جيرفت و کهنوج.
 .53عضو شوراي اداري مرکز تحقيقات کشاورزی جيرفت و کهنوج.
 .53عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات کشاورزی جيرفت و کهنوج.
 .51عضو كميته ارزيابي عملكرد مرکز تحقيقات کشاورزی جيرفت و کهنوج.
 .55داوري مقاله در مجله تحقيقات مهندسي كشاورزي.
 .55داوري مقاله در سومين همايش علمي گراميداشت هفته پژوهش.
 .55داوري مقاله در هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون.5535 ،
 .51داوری  55فقره مقاله در هشتمين کنگره ملی مهندسی ماشينهای کشاورزی (بيوسيستم) و مکانيزاسيون.5535 ،
 .51داوری  3فقره مقاله در سومين کنگره ملی هيدروپونيک و توليدات گلخانهای.
 .58عضو کميته اجرایی سومين کنگره ملی هيدروپونيک و توليدات گلخانهای.
 .51مسؤول کميته برگزاری کارگاه های آموزشی سومين کنگره ملی هيدروپونيک و توليدات گلخانهای.
 .53عضو کميته تجاری سازی یافته های تحقيقاتی موسسه تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 .53عضو کميته علمی و فنی بخش تحقيقات مهندسی گلخانه ،موسسه تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 .51عضو انجمن کشتهای بدون خاک ایران (شهریور  5535تا شهریور .)5531
 .55مدرس و طراح دورههای بهينهسازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی ،مرکز آموزش عالی امام خمينی.
 .55دبير کارگروه فنی مطالعات سازه و تاسيسات گلخانهای ،معاونت باغبانی ،وزارت جهاد کشاورزی.
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