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سوابق شغلی

 ١٣٧۵تا ١٣٧٣کارشناس شرکت خدمات مھندسی آب و خاک خلیج فارس، وزارت کشاورزی، از سال.
ع طبیعی فارس از ت فنی و  مھندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابکارشناس پژوھشی، بخش تحقیقا

.١٣٨۵تا ١٣٧٨سال 
 ،س از سال  بخش تحقیقات فنی و  مھندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارعضو ھیات علمی

.تا کنون١٣٨۵

سوابق اجرایی

١٣٩١تحقیقات فنی و  مھندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس از سال معاون بخش.
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پروژه ھای تحقیقاتی اجرا شده

).كشـت بھـاره(بي بر روي عملكرد دانه ، اجزا عملكرد و برخـي خصوصـیات رشـدي دو ھیبريـد ذرت دانـه اي بررسي اثر تنش آ.١
.١٣٨١تا ١٣٧٩). سمت مجری(

.١٣٨٣تا ١٣٧٩).سمت مجری(.بررسي اثرات زير شكن و دور آبیاري به ازاء مقادير معین نیاز آبي گیاه بر میزان محصول پنبه.٢
.١٣٨٣تا ١٣٨٠). سمت مجری مسئول(.ررسي تاثیر آرايش كاشت و روش آبیاري در كارايي مصرف آب ، كمیت و كیفیت كلزاب.٣
. ھـاي اصـالحي گنـدمدر برنامـهارزيابي بازده مصرف آب و اجزاء آن بعنوان معیارھاي انتخاب در تولید ارقام متحمـل بـه خشـكي .٤

.١٣٨٥تا ١٣٧٩. )سمت مجری(
ــارس.٥ ــرنج در ف ــم ب ــارآئي مصــرف آب دو رق ــابي در ك ــاراني و غرق ــرو ، ب ــاري میك ــرات روشــھاي آبی ــری (.بررســي اث ســمت مج

.١٣٨٦تا ١٣٨٢).مسئول
تـا ١٣٨١). سـمت مجـری(. یارھاي انتخاب در تولید ارقـام متحمـل بـه خشـكي جـوارزيابي بازده مصرف آب و اجزاء آن بعنوان مع.٦

١٣٨٦.
.١٣٨٦تا ١٣٨٢).سمت مجری(.افزايش عملكرد گندم در اراضي شور تعاونیھاي تولید.٧
.١٣٨٥تا١٣٧٨).سمت مجری(. ھاي زيرزمینيله زھكشھاي مناسب تعیین فاصو تحقیق در كارايي فرمولبررسي .٨
.١٣٨٢تا١٣٨٠).سمت مجری(.بررسي عوامل مؤثر بر تولید و كارآئي گندم كار آن در استان فارس.٩
.١٣٨٣تا١٣٧٩).سمت مجری(.رسي تاثیر عملیات زيرشكن، تداوم اثر و دور آبیاري روي تولید چغندرقندبر.١٠
اقلیميشرايطدر)، قطره اي وسطحيباراني(آبیاريمختلف ھاي تعیین پتانسیل كارآيي مصرف آب ارقام گندم در روش.١١

.١٣٨٨تا١٣٨٥).سمت مجری(.كشورمختلف



.١٣٨٧تا١٣٨٤).سمت مجری(. يكدرمیانشیاريآبیاريروشباگندمآبمصرفكاراييافزايشوآبمصرفكاھش.١٢
.١٣٩٣تا١٣٨٩).مسئولسمت مجری(. برنجزراعتدر) نواري(ايقطرهآبیاري.١٣
تا١٣٩٠).مسئولسمت مجری(.ذرت- مصرف آب در تناوب گندمکارآییھای آبیاری بر حفاظتی و روشورزیبررسی اثر خاک.١٤

١٣٩٣.
.١٣٩٣تا١٣٩٠).ھمکارسمت (.پنبه-مصرف آب در تناوب گندمکارآییھای آبیاری بر حفاظتی و روشورزیبررسی اثر خاک.١٥
).ھمکارسمت (.گندمزراعتبرایرطوبتيمختلفشرايطتحتورزیخاکبدونسیستمدرنیتروژنمناسبمقاديرتعیین.١٦

.١٣٩٤تا١٣٩١
).ھمکارسمت . (گندمزراعتبرایرطوبتيمختلفشرايطتحتخاکورزیکمسیستمدرنیتروژنمناسبمقاديرتعیین.١٧

.١٣٩٤تا١٣٩١
).ھمکارسمت . (گندمزراعتبرایرطوبتيمختلفشرايطتحتمرسومورزیخاکسیستمدرنیتروژنمناسبمقاديرتعیین.١٨

.١٣٩٤تا١٣٩١
سمت (.م آبيتاثیر مديريت بقاياي گیاھي و زمان انجام پس آب در سیستم كاشت بر روي پشته ھاي عريض بر عملكرد گند.١٩

.١٣٩٢تا١٣٨٣).ھمکار

پروژه ھای تحقیقاتی در حال اجرا

.٦١٣٩تا ١٣٩٤) سمت مجری. (رھندسي شیاربازكن در انتقال يا حفظ رطوبت خاك در منطقه بذثیر شكلتا

.١٣٩٧تا ١٣٩٥). سمت ھمکار. (ساثیر سالیسیلیک اسید و پتاسیم بر تحمل به خشکي لوبیا چیتي در شمال استان فارت
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