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 -21رضا يزداني مطلق .سيد جعفر هاشمي .شریف نسب،هومن .احمد يزداني .1392 .بررسی اثر فرکانس و چرخه کاری پوشش نانو کامپوزیتی کبالت کاربید تنگستن بر میزان رسوب کاربید تنگستن روی فوالد .
سیزدهمین همایش دانش آموختگان فن آوری نانو .دوره  1-1 .13دانلود فایل مقاله

 -22صفری،محمود .گرامی،کریم .شریف نسب،هومن .1391 .بررسی شاخص های مکانیزاسیون مرتبط با انرژی جهت عملیلت خاک ورزی در ده استان کشور  .دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین نگهداشت
انرژی .دوره  11-1 .2دانلود فایل مقاله

 -23ایوانی،افشین .صفری،محمود .هدایتی پور،ابوالفضل .حبیبی اصل،جعفر .شریف نسب،هومن .1391 .ارزیابی فنی و اقتصادی خطی کار استوانه ای برنج و مقایسه آن با روشهای رایج .هفتمین کنگره ملی مهندسی
ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون .دوره  11-1 .7دانلود فایل مقاله

 -24رضا محمدي گل .عادل بخشي پور .شریفی مالواجردی،احمد .مجيدلشگري  .ملک یارند،مرتضی .شریف نسب،هومن .1391 .ارائه یک روش کارآمد در تشخیص بیماریهای سطح برگ با بکارگیری ماشین بینایی.
هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون .دوره  7-1 .7دانلود فایل مقاله

 -25قاسم نصيري خوزاني .محمد امين آسودار .مجيد رهنما .شریف نسب،هومن .1391 .ارزیابی عملکرد روغن های ساحته شده با تکنولوژی نانو در کاهش روغن و سوخت مصرفی موتور تراکتور .اولین کنفرانس ملی نانو
فناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی .دوره  5-1 .1دانلود فایل مقاله

 -26قاسم نصيري خوزاني .محمد امين آسودار .مجيد رهنما .شریف نسب،هومن .1391 .بررسی نقش روغن های ساخته شده با تکنولوژی نانو الماس در بهبود روانکاری قطعات موتور تراکتور  399جفت دیفرانسیل .اولین
کنفرانس ملی نانو فناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی .دوره  5-1 .1دانلود فایل مقاله

 -27ميثم ستاري نجف آبادي .سعيد مينايي .شریف نسب،هومن .صفری،محمود .فرزانه ستاري نجف آبادي .1389 .تاثیر بسته بندی با فیلم های نانویی بر شمارش میکروبی نان حجیم جهت کاهش ضایعات آن .اولین
همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری نوین درکشاورزی .دوره  10-1 .1دانلود فایل مقاله

 -28ميثم ستاري نجف آبادي .سعيد مينايي .شریف نسب،هومن .صفری،محمود .فرزانه ستاري نجف آبادي .1389 .فیلمهای نانویی ،راهکاری نوین در جهت حفظ و بهبود کیفیت نان حجیم .پنجمین همایش ملی ایده
های نو در کشاورزی .دوره  5-1 .5دانلود فایل مقاله

 -29به آئین،محمدعلی .شریف نسب،هومن .روزبه،مجید .1389 .بررسی و تعیین روشهای مناسب خاک ورزی در اقلیم های مختلف در کشت گندم و تاثیر آن ها بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک با توجه به تناوب
مرسوم منطقه .ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون .دوره  19-1 .6دانلود فایل مقاله

 -30صفری،محمود .شریف نسب،هومن .1389 .بررسی پارامترهای ماشینی عملیات خاک ورزی با استفاده از تراکتورهای متداول در ده منطقه کشور  .ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
 .دوره  12-1 .6دانلود فایل مقاله

 -31شریف نسب،هومن .صفری،محمود .حیدری،احمد .1389 .اثرات کاربرد ادوات خاک ورزی عمیق روی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم .ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و
مکانیزاسیون  .دوره  1-1 .6دانلود فایل مقاله

 -32شریف نسب،هومن .احسان وکيلي .1387 .کاربرد فناوري نانو در ماشين هاي کشاورزي .پنجمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون .دوره  0-0 .5دانلود فایل مقاله
 -33شریف نسب،هومن .1385 .بررسی استفاده از کوره القایی به منظور طراحی آن برای سخت کاری تیغه های برش ماشین های برداشت  .چهارمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون .دوره 0-0 .4
دانلود فایل مقاله

 -34شریف نسب،هومن .رضا عليمرداني .بهزاد مشيري .1383 .کاربرد تئوری ترکیب اطالعات در انتخاب بهینه ادوات خاک ورزی .سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران .دوره 2-1 .3
دانلود فایل مقاله

 -35شریف نسب،هومن .منصور بهروزي الر .1377 .روش سخت کاری تیغه های دروگر و کمباین .اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون .دوره  72-71 .1دانلود فایل مقاله

گزارش پژوهشی :
 -1سنجش میزان ضایعات گندم در کشور هنگام برداشت با کمباینهای کاهکوب( .)1400شماره فروست سامانه فيپاک .60507 :سمت :مجری .مشاهده چکیده
 -2تجزیه و تحلیل مطالعات در خصوص روشهای مختلف خاک ورزی و تاثیر آن بر عملکرد محصول غالت (گندم) با استفاده از فراتحلیل( .)1399شماره فروست سامانه فيپاک .59143 :سمت :مجری .مشاهده چکیده
 -3طراحی ،ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی ماشین مکانیزه برداشت گلبرگ گیاه گلرنگ( .)1399شماره فروست سامانه فيپاک .57333 :سمت :مجری .مشاهده چکیده
 -4بررسی پوشش دهی نانو کروم بر پروانه پمپهای آبیاری جهت افزایش مقاومت به خوردگی( .)1399شماره فروست سامانه فيپاک .57270 :سمت :مجری مسئول .مشاهده چکیده
 -5سنجش تلفات کمباینی برداشت دانه گندم در کشور و ارائه راهکارهای کاهش آن( .)1398شماره فروست سامانه فيپاک .56539 :سمت :مجری .مشاهده چکیده
 -6مقایسه و ارزیابی روش های برداشت مکانیزه،نیمه مکانیزه و سنتی گلبرگ گلرنگ( .)1398شماره فروست سامانه فيپاک .56279 :سمت :همکار اصلی .مشاهده چکیده
 -7بررسی و تحلیل مجموعه یافته های تحقیقاتی سال های  (1395-1381موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،موسسه تحقیقات خاک وآب,پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ,مرکز ملی تحقیقات شوری,
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر)( .)1398شماره فروست سامانه فيپاک .56171 :سمت :مجری .مشاهده چکیده

 -8استفاده از فناوری نوین پهپاد سمپاش برای سمپاشی نخیالت( .)1398شماره فروست سامانه فيپاک .55565 :سمت :همکار .مشاهده چکیده
 -9سازواری پویشگرهای قلمی بمنظور تعیین شاخص سطح برگ با روش غیرمخرب( .)1397شماره فروست سامانه فيپاک .53974 :سمت :مجری .مشاهده چکیده
 -10طراحی  ،ساخت و ارزیابی دستگاه جمع آوری آفات ( )BIO-COLLECTORدر مبارزه با آفت سرخرطومی برگ یونجه( .)1397شماره فروست سامانه فيپاک .53794 :سمت :ناظر .مشاهده چکیده
 -11ارزیابی همبستگی ویژگیهای بیوفیزیکی و شیمیایی ارقام مختلف زیتون به منظور تعیین مناسب ترین زمان برداشت( .)1396شماره فروست سامانه فيپاک .53070 :سمت :همکار اصلی .مشاهده چکیده
 -12ارزیابی عملکرد ماشین برداشت زیتون با تیغه برنده و مقایسه آن با تکاننده شاخه و برداشت دستی( .)1395شماره فروست سامانه فيپاک .49894 :سمت :مجری،مجری مسئول .مشاهده چکیده
 -13سامانه نوین تشخیص سریع و غیر مخرب باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی بر پایه اسپکتروسکوپی مرئی /فرو سرخ نزدیک ( )Vis/NIRو مدلسازی چندمتغیره :مطالعه موردی تشخیص سم دیازینون در
محصول خیار( .)1394شماره فروست سامانه فيپاک .47697 :سمت :ناظر .مشاهده چکیده

 -14ارزیابی فنی کشاورزی حفاظتی (خاک ورزی و کاشت) در منطقه هریس استان آذربایجان شرقی( .)1394شماره فروست سامانه فيپاک .48915 :سمت :ناظر .مشاهده چکیده
 -15ارزیابی فنی کشاورزی حفاظتی (خاک ورزی و کاشت) در منطقه کندوان میانه استان آذربایجان شرقی( .)1394شماره فروست سامانه فيپاک .49029 :سمت :ناظر .مشاهده چکیده
 -16طراحی فنی و ارزیابی اقتصادی ماشین ریزش خمیرهای قنادی( .)1394شماره فروست سامانه فيپاک .48265 :سمت :همکار .مشاهده چکیده
 -17بررسی راندمان تولید بیوگاز قابل استحصال از منابع مختلف( .)1394شماره فروست سامانه فيپاک .47066 :سمت :همکار .مشاهده چکیده
 -18بررسی و تعیین الگو و ماشین مناسب عملیات مکانیزه در تولید گندم به تفکیک مناطق مختلف کشور( .)1393شماره فروست سامانه فيپاک .46685 :سمت :ناظر .مشاهده چکیده
 -19بررسی اثر بسته بندی با فیلم نانوکامپوزیت پلی اتیلن  -رس بر افزایش ماندگاری نان تست( .)1393شماره فروست سامانه فيپاک .46534 :سمت :همکار .مشاهده چکیده
 -20بررسی اثر چرخه مجدد آب بر میزان بهره¬وری و مصرف انرژی در استخرهای پرورش ماهی قزل¬آال( .)1393شماره فروست سامانه فيپاک .47029 :سمت :ناظر .مشاهده چکیده
 -21طراحی و ساخت دستگاه استخراج نانو سیسلیس از زایدات برنج در مقیاس آزمایشگاهی( .)1393شماره فروست سامانه فيپاک .48020 :سمت :مجری .مشاهده چکیده
 -22ارزیابی سیستمهای مختلف خاکورزی و کاشت گندم دیم و اثرات آن¬ها بر تراکم علف هرز و آفات و بیماری¬ها و پارامترهای عملکردی ماشین در مزارع کشاورزان( .)1393شماره فروست سامانه فيپاک.45486 :
سمت :ناظر .مشاهده چکیده

 -23ساخت و ارزیابی عملکرد زیست پالستیک ساخته شده از ضایعات سیب زمینی و الیاف خرما( .)1392شماره فروست سامانه فيپاک .44749 :سمت :ناظر .مشاهده چکیده
 -24تاثیر ماده نانورس بر برخی خواص فیزیکی  ،مکانیکی و شیمیایی خاک و امکان سنجی جایگزینی آن برای برهم زدن خاک سطحی( .)1392شماره فروست سامانه فيپاک .46030 :سمت :مجری .مشاهده چکیده
 -25دستیابی به دانش فنی تامین انرژی هیبرید (خورشیدی-بادی) برای صرفه¬جویی در انرژی فسیلی-برقی مصرفی پمپ¬های آب کشاورزی( .)1392شماره فروست سامانه فيپاک .43536 :سمت :ناظر .مشاهده
چکیده

 -26توسعه و اصالح یک نوع ماشین جدا کننده کالله از گل زعفران( .)1391شماره فروست سامانه فيپاک .42920 :سمت :همکار .مشاهده چکیده
 -27تولید فیلم های قابل نانو کامپوزیت نشاسته به منظور بسته بندی محصوالت کشاورزی و بررسی خصوصیات آنها( .)1391شماره فروست سامانه فيپاک .42217 :سمت :همکار .مشاهده چکیده

 -28بررسی چالش ها و راه کارها ی توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی به منظور تدوین نقشه راه( .)1391شماره فروست سامانه فيپاک .42272 :سمت :همکار اصلی .مشاهده چکیده
 -29مقایسه روشهای مختلف سمپاشی در گلخانه های ایران از نظر مقدار در معرض پاشش بودن کاربران سمپاش( .)1391شماره فروست سامانه فيپاک .44396 :سمت :ناظر .مشاهده چکیده
 -30اثر کاربرد ذرات اکسید تیتانیوم همراه و یا بدون ذرات نانو نقره بر کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری گوجه فرنگی در مرحله پس از برداشت( .)1391شماره فروست سامانه فيپاک .41648 :سمت :همکار .مشاهده
چکیده

 -31بررسی و تعیین مناسبترین روشهای خاک ورزی و شرایط مطلوب کاربرد آنها در تولید گندم آبی در مناطق مختلف ایران( .)1390شماره فروست سامانه فيپاک .44577 :سمت :مجری،مجری مسئول .مشاهده
چکیده

 -32ساخت و ارزیابی افشانک سمپاش با استفاده از نانوکامپوزیت های سرامیکی( .)1390شماره فروست سامانه فيپاک .44014 :سمت :همکار .مشاهده چکیده
 -33طراحی  ،ساخت و ارزیابی سمپاش بوم دار تراکتوری مجهز به نازل های دمنده به منظور مبارزه با سن گندم و مقایسه آن با سمپاش های رایج( .)1389شماره فروست سامانه فيپاک .89/1073 :سمت :همکار.
مشاهده چکیده

 -34بررسی اثر مدیریت بقایای گیاهی در کشت گندم آبی در تناوب با محصوالت ردیفی بر عملکرد محصول  ،مواد آلی و پایداری خاکدانه ها( .)1389شماره فروست سامانه فيپاک .89/1072 :سمت :مجری .مشاهده
چکیده

 -35برنامه راهبردی تحقیقات بهبود و توسعه مکانیزاسیون باغبانی( .)1388شماره فروست سامانه فيپاک .88/432 :سمت :همکار .مشاهده چکیده
 -36بررسی و تعیین اثر کاربرد ادوات خاک ورزی عمیق روی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم( .)1387شماره فروست سامانه فيپاک .88/763 :سمت :مجری مسئول .مشاهده چکیده
 -37برنامه راهبردی تحقیقات بهبود و توسعه مکانیزاسیون زراعت( .)1387شماره فروست سامانه فيپاک .88/432 :سمت :همکار .مشاهده چکیده

گزارش علمی-فنی /تحلیلی /تحلیلی-مطالعاتی :
 -1گزارش پیشرفت سال 1396بسته های دانش بنیان اقتصاد مقاومتی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی( .)1397شماره فروست .54282 :جوادی،ارژنگ .شریف نسب،هومن .مهدی پور،آزاده .تیرگر،ژیال.
مشاهده چکیده

 -2گزارش پیشرفت سال  1395بسته های دانش بنیان اقتصاد مقاومتی در سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی( .)1396شماره فروست .52264 :جوادی،ارژنگ .شریف نسب،هومن .تیرگر،ژیال .مشاهده چکیده
 -3بسته دانش بنیان اقتصاد مقاومتی درحوزه کشاورزی و منابع طبیعی( .)1395شماره فروست .49574 :شریف نسب،هومن .زارع فیض آبادی،احمد .طالقانی،داریوش .علیپور،حسن .امیری نیا،سیروس.
تورجی،محمدرضا .مشاهده چکیده

 -4توسعه و اصالح یک نوع ماشین جدا کننده کالله از گل زعفران( .)1392شماره فروست .42920 :صفری،محمود .ظریف نشاط،سعید .گرامی،کریم .شریف نسب،هومن .مشاهده چکیده
 -5تصفیه پسابهای شهری برای مصارف کشاورزی با استفاده از خاصیت فوتوکاتالیستی فیلمهای نانوساختار TiO2و کامپوزیتهای آن در مقیاس نیمه صنعتی ( .)1391شماره فروست .42083 :امير حسين جوادي.
یارقلی،بهمن .احمد احساني .پروين شفيعي .حسن اقلی،علیرضا .شریف نسب،هومن .روح اله مهدي نواز اقدم .کيوان شعباني .محمد حسن ايمانيه .پرويز نورپور .عبدالمجيد لياقت .مسلم حق شناس .مشاهده
چکیده

 -6مطالعه وضعيت و نقش ماشينهاي خودگردان در توسعه مكانيزاسيون كشاورزي (گزارش منطقه اي استان گلستان) ( .)1390شماره فروست .39775 :صادق نژاد،حمیدرضا .واحدی،عادل .جوادی،ارژنگ .یونسی
الموتی،محمد .شریفی مالواجردی،احمد .ایوانی،افشین .شریف نسب،هومن .باقری،نیک روز .مشاهده چکیده

 -7مطالعه وضعيت و نقش ماشينهاي خودگردان در توسعه مكانيزاسيون كشاورزي (گزارش منطقه اي استان آذربايجان شرقي) ( .)1390شماره فروست .39554 :عادل زاده،رضا .واحدی،عادل .جوادی،ارژنگ .یونسی
الموتی،محمد .شریفی مالواجردی،احمد .ایوانی،افشین .شریف نسب،هومن .باقری،نیک روز .مشاهده چکیده

 -8مطالعه وضعيت و نقش ماشينهاي خودگردان در توسعه مكانيزاسيون كشاورزي (گزارش منطقه اي استان همدان)( .)1390شماره فروست .39557 :حیدری،احمد .واحدی،عادل .جوادی،ارژنگ .یونسی الموتی،محمد.
شریفی مالواجردی،احمد .ایوانی،افشین .شریف نسب،هومن .باقری،نیک روز .مشاهده چکیده

 -9مطالعه وضعيت و نقش ماشين هاي خود گردان در توسعه مكانيزاسيون كشاورزي ( گزارش منطقه اي استان كرمان) ( .)1390شماره فروست .39558 :آزادشهرکی،فرزاد .واحدی،عادل .جوادی،ارژنگ .یونسی
الموتی،محمد .شریفی مالواجردی،احمد .ایوانی،افشین .شریف نسب،هومن .باقری،نیک روز .مشاهده چکیده

 -10مطالعه وضعيت و نقش ماشينهاي خودگردان در توسعه مكانيزاسيون كشاورزي (گزارش منطقه اي استان خراسان رضوي) ( .)1390شماره فروست .39559 :ظریف نشاط،سعید .واحدی،عادل .جوادی،ارژنگ .یونسی

الموتی،محمد .شریفی مالواجردی،احمد .ایوانی،افشین .شریف نسب،هومن .باقری،نیک روز .مشاهده چکیده
 -11مطالعه وضعيت و نقش ماشينهاي خودگردان در توسعه مكانيزاسيون كشاورزي (گزارش منطقه اي استان خوزستان)( .)1390شماره فروست .39556 :دهقان،الیاس .واحدی،عادل .جوادی،ارژنگ .یونسی
الموتی،محمد .شریفی مالواجردی،احمد .ایوانی،افشین .شریف نسب،هومن .باقری،نیک روز .مشاهده چکیده

 -12مطالعه وضعيت و نقش ماشينهاي خودگردان در توسعه مكانيزاسيون كشاورزي (گزارش منطقه اي استان مركزي)( .)1390شماره فروست .39555 :هدایتی پور،ابوالفضل .واحدی،عادل .جوادی،ارژنگ .یونسی
الموتی،محمد .شریفی مالواجردی،احمد .ایوانی،افشین .شریف نسب،هومن .باقری،نیک روز .مشاهده چکیده

 -13مطالعه وضعيت و نقش ماشين هاي خود گردان در توسعه مكانيزاسيون كشاورزي ( گزارش منطقه اي استان فارس)( .)1390شماره فروست .39553 :افضلی نیا،صادق .واحدی،عادل .جوادی،ارژنگ .یونسی
الموتی،محمد .شریفی مالواجردی،احمد .ایوانی،افشین .شریف نسب،هومن .باقری،نیک روز .مشاهده چکیده

 -14چالش ها و راه کارهای توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی در ایران ( .)1390شماره فروست .39257 :باقری،نیک روز .شریفی مالواجردی،احمد .جوادی،ارژنگ .یونسی الموتی،محمد .واحدی،عادل.
ایوانی،افشین .شریف نسب،هومن .مشاهده چکیده

 -15ماشین های خودگردان کشاورزی چالش های امروز فناوری فردا( .)1390شماره فروست .39170 :ایوانی،افشین .جوادی،ارژنگ .شریفی مالواجردی،احمد .یونسی الموتی،محمد .باقری،نیک روز .شریف نسب،هومن.
واحدی،عادل .مشاهده چکیده

 -16راه کارهاي توسعه ي کشاورزي دقيق( .)1390شماره فروست .39169 :شریف نسب،هومن .جوادی،ارژنگ .شریفی مالواجردی،احمد .یونسی الموتی،محمد .واحدی،عادل .ایوانی،افشین .باقری،نیک روز .ميثم ستاري
نجف آبادي .مشاهده چکیده

 -17طراحی ،ساخت و ارزیابی سمپاش بوم دار تراکتوری مجهز به نازلهای دمنده به منظور مبارزه با سن گندم و مقایسه آن با سمپاش های رایج( .)1389شماره فروست .89/1073 :صفری،محمود .شریف نسب،هومن.
سراجه،حسین .مشاهده چکیده

 -18بررسي و تعيين روشهاي مناسب خاك ورزي در اقليم هاي مختلف در كشت گندم و تاثير آنهـا بـر خـواص فيزيكي و شيميايي خاك با توجه به تناوب مرسوم منطقه( .)1388شماره فروست .88/1526 :به
آئین،محمدعلی .شریف نسب،هومن .روزبه،مجید .مشاهده چکیده

دستورالعمل علمی فنی /ترویجی :
 -1جباری،حمید .پورداد،سیدسعید .امير حسين اميدي .نظری،محمدرضا .صادقی گرمارودی،حمید .شهسواری،محمدرضا .نورقلی پور،فریدون .رضوی القیان،رقیه .کیهانیان،علی اکبر .کرمی نژاد،محمدرضا .جمشید
مقدم،مهدی .صفری،محمود .اکبری،مهدی .شریف نسب،هومن .1398 .دستور العمل فنی کشت گلرنگ ابی و دیم .سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی .دانلود فایل دستورالعمل

 -2شریف نسب،هومن .یونسی،اکبر .یوسفی،زهرا .1396 .معرفی شانه مجهز به تیغه برش بجای برداشت دستی زیتون .سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی .دانلود فایل دستورالعمل
 -3شریف نسب،هومن .مهدی نیا،عباس .تاکی،اورنگ .رضا محمدي گل .به آئین،محمدعلی .شهربانونژاد،مسعود .اسدی خشوئی،اردشیر .میران زاده،مختار .صادق نژاد،حمیدرضا .1396 .انتخاب مناسب ترین روشهای
خاک ورزی و شرایط مطلوب کاربرد آنها در تولید گندم آبی در مناطق مختلف ایران .سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی .دانلود فایل دستورالعمل

 -4شریفی مالواجردی،احمد .یونسی الموتی،محمد .جوادی،ارژنگ .مستوفی سرکاری،محمد رضا .ایوانی،افشین .صفری،محمود .گازر،حمید رضا .شریف نسب،هومن .واحدی،عادل .کفاشان ،جالل .جمشیدی،بهاره.
گرامی،کریم .باقری،نیک روز .اشرفی زاده،سیدرضا .افضلی نیا،صادق .صادق نژاد،حمیدرضا .1394 .نقش تحقیقات ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون در امنیت غذایی .سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج

کشاورزی .دانلود فایل دستورالعمل

نشریه فنی و ترویجی :
 -1صفری،محمود .شریف نسب،هومن .1398 .آشنایی با روشها و ماشین های برداشت گلبرگ گلرنگ .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .دانلود فایل نشریه

اپلیکیشن :
 -1شریف نسب،هومن .1395 .اپلیکیشن موبایل ارائه دستاوردهای قابل ترویج سال  .1394دفتر امور پژوهشی سازمان تات .دانلود فایل اپلیکیشن

راهنمایی و مشاوره رساله /پایاننامه :
 -1بهينه سازي متغير هاي موثر در سامانه تصميم يار براي پرورش جوجه گوشتي با استفاده از تلفيق سامانه ماهاال نوبيس –تاگوچي و الگوريتم هاي فرا ابتکاري(.)1399دانشگاه تهران .سمت در پاياننامه:مشاور .نام
دانشجو:عرفان خسروانی مقدم .دانلود فایل صفحه عنوان و چکیده پایاننامه

 -2طراحي و ساخت ماشین مناسب برداشت مکانیزه گلبرگ گیاه گلرنگ(.)1397دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران .سمت در پاياننامه:راهنما .نام دانشجو:ندا رئیسی .دانلود فایل صفحه عنوان و
چکیده پایاننامه

 -3بررسي پوشش دهی نانو کامپوزیت بر روی قسمتهای آسیب پذیر پمپهای شناور در کشاورزی(.)1397دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران .سمت در پاياننامه:راهنما .نام دانشجو:سینا حقیقت بخش.
دانلود فایل صفحه عنوان و چکیده پایاننامه

 -4توسعه مدل رايانه اي تصميم يار براي انتخاب ماشين هاي کشاورزي بر اساس بهينه سازی هزينه ها (.)1393دانشگاه تهران .سمت در پاياننامه:مشاور .نام دانشجو:مهدی خانی .دانلود فایل صفحه عنوان و چکیده
پایاننامه

 -5بررسي اثر پوشش مواد نانوکامپوزيت برروي سايش تيغههاي فلزي(.)1391دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری .سمت در پاياننامه:راهنما .نام دانشجو:رضا یزدانی مطلق .دانلود فایل صفحه عنوان و چکیده
پایاننامه

 -6ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از روغن ساختهشده با تکنولوژي نانو در موتور تراکتورهاي کشاورزي در مقايسه با روغنهاي توصيهشده توسط کارخانه(.)1390دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.
سمت در پاياننامه:مشاور .نام دانشجو:قاسم نصیری خوزانی .دانلود فایل صفحه عنوان و چکیده پایاننامه

 -7طراحي و ساخت مدل آزمايشگاهي ماشين دانه کن انار(.)1387ابوریحان بیرونی .سمت در پاياننامه:مشاور .نام دانشجو:نادر اکرامی راد .دانلود فایل صفحه عنوان و چکیده پایاننامه
 -8مدل تجربي تخمين مصرف سوخت تراکتور .)MF285(1385دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران .سمت در پاياننامه:مشاور .نام دانشجو:الشن نیوشا .دانلود فایل صفحه عنوان و چکیده پایاننامه

