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كشاورزی عضو هیات علمي موسسه تحقیقات فني ومهندسي  
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 عضويت در مجامع علمي: 

تحقیقات فني ومهندسي مركزمغان(بخش  ئیسرعضوهیات علمي موسسه تحقیقات فني ومهندسي )-  

عضوانجمن آبیاری وزهکشي ايران-  

    -عضونظام مهندسي كشاورزی

عضوشورای تحقیقات وآموزش وترويج استان-  

ومنابع طبیعي استان اردبیل) مغان( مركز تحقیقات كشاورزی عضوكمیته فني-  

مركز تحقیقات كشاورزی ومنابع طبیعي استان اردبیل) مغان(عضوكمیته ارزيابي طرحهای تحقیقاتي -  

عضو كمیته تجاری سازی مركز تحقیقات كشاورزی ومنابع طبیعي استان اردبیل) مغان(-   

  یاری وزهکشياصلي برنامه راهبردی تحقیقات ،اصالح وبهبود شبکه های آبعضو-

 عضو كمیته تخصصي آب،خاک،آبخیزداری وكشاورزی ارگانیک اتاق فکر سازمان جهادكشاورزی استان اردبیل-

 كارشناس رسمي دادگستری  -

 مدرس دانشگاه محقق اردبیلي -

 

 

 عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:

اری مغانهای آب در ارتباط با مديريت شبکه آبی ارزيابي عملکرد هیدرولیکي سازه  

 عنوان رساله دكتری:

سنجي تصفیه زهاب كشاورزی با استفاده از فیلتر زيستي در شبکه آبیاری وزهکشي  امکان 

     مغان
 
 

 تشويقات :
رياست دانشکده كشاورزی دانشگاه شیراز )به عنوان دانشجوی ممتاز(   -          

بخشتشويق ازطرف رياست مركز به خاطر انجام امورات   -          

محقق ورئیس بخش  به عنوان تحقیقات فني ومهندسي كشاورزی   رياست موسسه   -

      موسسه  39برگزيده سال 

تشويق ازطرف رياست مركز به خاطر ساماندهي امورات معاونت پژوهشي -          

 



 

 

   

 

: اجرا شده  طرح های پژوهشي           

شماره  عنوان رديف

 مصوب

نوع 

 تحقیق

مت در س واحد اجرا

 تحقیق

شماره ثبت  وضعیت

گزارش 

 نهايي

 در تحقیق و بررسي 5

 فرمول های كارآيي

 فاصله تعیین مناسب

 های زهکش

 زيرزمیني

 استان مركز خاص 1515

 (مغان)اردبیل

 355/88 مختومه مجری

 آب كمبود تنش تاثیر 9

 ساير و عملکرد روی

 با مرتبط صفات

 در عملکرد

 ديررس هیبريدهای

 مغان در ذرت

185-85-

91-59-598 

 استان مركز مشترک

 (مغان)اردبیل

 5137/88 مختومه مجری

 اثرات بررسي 7

 رژيم و زيرشکني

 آبیاری مختلف های

 و عملکرد روی بر

 مرتبط صفات ساير

 دانه ذرت هیبريد در

 315 ای

595-89-

91-59-598 

 استان مركز مشترک

 (مغان)اردبیل

 5131/83 مختومه مجری

 ديرمقا اثر بررسي 5

 بر آب مختلف

 اجزا و عملکرد

 در ارقام عملکرد

 پنبه معرفي دست

15-38-

19-38-

95-511 

 استان مركز مستقل

 (مغان)اردبیل

 871/81 مختومه مجری

 ترين مناسب بررسي 1

 ارقام زراعي مسايل

 پنبه معرفي دردست

3819-95-

511-1 

 استان مركز مستقل

 (مغان)اردبیل

 55353 مختومه مجری

 آرايش ثرا بررسي 8

 آبیاری روش و كاشت

 آب مصرف كارآيي در

 كلزا كیفیت و كمیت

55-33-

91-59-511 

 استان مركز مشترک

 (مغان)اردبیل

 5589/87 مختومه مجری

 حاكم روابط ارزيابي 3

 های زهکش بر

583-85-

75-91-511 

 استان مركز مستقل

 (مغان)اردبیل

 5139/81 مختومه مجری



 

 

 مغان در زيرزمیني

 سطوح بررسي 8

 آرايش و آب مختلف

 ای دانه ذرت كاشت

 قطره آبیاری روش به

 مغان منطقه در ای

85578-

1111-11-

995911-

171-7 

 استان مركز مشترک

 (مغان)اردبیل

 5511/88 مختومه مجری

 عملکردسازه ارزيابي 3

 گیری اندازه های

 شبکه در  آب جريان

 مغان آبیاری

88187-

55-73-5 

 استان مركز مستقل

 (مغان)لاردبی

 58831 مختومه مجری

 راندمان بررسي 51

 ومشکالت انتقال

 و برداری بهره

 كانالهای نگهداری

 كانالت ها) سه درجه

 مغان آبیاری شبکه( 

88139-

55-73-5 

 استان مركز مستقل

 (مغان)اردبیل

 59883 مختومه مجری

 و فني ارزيابي 55

 پوششهای اقتصادی

 اجرا ژئوسنتتیک

 و كانال ها در شده

 آب مخازن

83135-

55-55-1 

 استان مركز مستقل

 (مغان)اردبیل

 58113 مختومه مجری

 تنش اثرات بررسي 59

 روی بر رطوبتي

 اجزاء و عملکرد

 كلون سه عملکرد

 متوسط امیدبخش

 حال در ديررس

 زمیني سیب معرفي

31133-17-

73-9 

 استان مركز مشترک

 (مغان)اردبیل

 51111 مختومه همکار

بردی برنامه راه 57

مسائل زهکشي و 

محیط زيست شبکه 

های آبیاری 

 وزهکشي

81119-

8155-55-

55-59 

موسسه فني  مستقل

 ومهندسي

 885395 مختومه مشاور

تدوين برنامه  55

راهبردی در خصوص 

مسائل سازه ای و 

ساخت شبکه های 

 آبیاری و زهکشي

81115-

8155-55-

87-59 

موسسه فني  مستقل

 ومهندسي

 5758/83 مختومه همکار

بررسي عملکرد  51

سیستم آبیاری 

33178-

91-598 

 استان مركز مستقل

 (مغان)اردبیل

 151/89 مختومه مجری



 

 

باراني سنترپیوت در 

 مغان

 و كمیت بررسي 58

 تولیدی زهاب كیفیت

 زهکشي های شبکه

 سنجي امکان و مغان

 زهاب از استفاده

 كشاورزی در تولیدی

 موردی مطالعه)

 و آبیاری شبکه

 (غانم زهکشي

35151-55-

55-5 

 استان مركز خاص

 (مغان)اردبیل

 58351 مختومه همکار

 و فني مقايسه 53

 روشهای اقتصادی

 ورزی خاک مختلف

 عملکرد بر واثرآن

 پنبه عملکرد واجزاء

83153-

55-73-5 

 استان مركز خاص

 (مغان)اردبیل

 53833 مختومه همکار

 های سازه بررسي 58

 در آب وتوزيع تنظیم

 فرعي های شبکه

 آبیاری

 استان مركز خاص 5818/953

 (مغان)اردبیل

 - مختومه مجری

 سطوح اثر بررسي 53

 بر رقم و نیتروژن

 كارايي های-شاخص

 عملکرد و نیتروژن

 چغندر كیفي و كمي

 سیستم در قند

 ای¬قطره آبیاری

 تیپ

35518-

1955-19-

17 

 استان مركز مشترک

 (مغان)اردبیل

 - مختومه مجری

 مصرفي آب تعیین 91

 زراعي محصوالت

 علوفه ذرت)وباغي

 (ای

 استان مركز خاص 7973/953

 (مغان)اردبیل

دردست  مجری

 اجرا

 

 مصرفي آب تعیین 95

 زراعي محصوالت

 (گندم)وباغي

311988-

31157-

157-55-

55-155 

 استان مركز خاص

 (مغان)اردبیل

 دردست مجری

 اجرا

 

 مصرفي آب تعیین 99

 زراعي محصوالت

 (قند چغندر)وباغي

311981-

31157-

159-55-

55-155 

 استان مركز خاص

 (مغان)اردبیل

 دردست مجری

 اجرا

 



 

 

 مقايسه و بررسي 97

 ورزی خاک های روش

 روش با حفاظتي

 عملکرد بر مرسوم

 تحت آبي گندم

 تحقیقات پايگاه

–آموزشي كاربردی

 كشاورزی ترويجي

 (Hub)حفاظتي

35-9-73-

5517-583 

مركز استان  خاص

 (اردبیل)مغان

 دردست همکار

 اجرا

 

 مقاالت چاپ شده

نام نويسنده  رديف
شماره  تاريخ مجلهعنوان  عنوان مقاله )گان(

 نشريه

 بررسي وضعیت آبیاری تحت فشار كرامت اخوان 5

فصلللنامه نظللام  

مهندسلللللللي 

كشاورزی ومنابع 

 طبیعي

تابستان

5781 
59 

 958 5735بهار همجله سنبل رودخانه ارس شريات حیاتي دشت مغان كرامت اخوان 9

7 
 كرامللت اخللوان

 وهمکاران

اثرمیزان آب آبیلاری قطلره ای وآرايلش    

   1كاشت برعملکرد ذرت دانه ای

مجله پژوهش آب 

 دركشاورزی
5737 98 

 آشنای با سیستم های آبیاری تحت فشار  كرامت اخوان 5

ماهنامه تحلیللي  

فنلللي –علملللي 

كشاورزی زيست 

 محیطي سنبله

5739 991 

1 
 نكرامللت اخللوا

 وهمکاران

زير  و آبیاریتیمارهای مختلف  اثربررسي 

ذرت  و اجزاء عملکرد شکني بر عملکرد

 دانه ای 

مجللله پللژوهش  

 وسازندگي
5735  

8 
كرامللت اخللوان 

 وهمکاران

Molecular marker assisted 

selection as approach to 

increase the selection efficiency 

of drought tolerant genotypes 

International 

Journal of 

Scientific 

World 

2014 2 

3 
كرامللت اخللوان 

 وهمکاران

 یهلا  جلاذب  ييكارا يشگاهيآزما يبررس

 يآب یها از محلول تراتیبرجذب ن يستيز

– يمجللله علملل 

علللوم  پژوهشللي

 طیمح یوتکنولوژ

 ستيز

5731  

8 
كرامللت اخللوان 

 وهمکاران

رانلدمان انتقلال وتلفلات آب در     يابيارز

انتقللال آب بللا پوشللش    یل هللاكانللا

 قللاتیمجللله تحق

 رانيآب وخاک ا
5731  



 

 

 یاریل آب یدر شبکه ها HDPEژئوممبران

 رود، مغان وكرمان تدهيزا

3 
كرامللت اخللوان 

 وهمکاران

Performance evaluation 

biological filters for treatment 

of agricultural drain water 

ECOLOGY, 

ENVIRONM

ENT AND 

CONSERVA

TION 

2017  

 

:های ملي در سمینار، كنگره و كنفرانس ارائه مقاله  

نام  نويسنده  عنوان مقاله   عنوان همايش رديف
محللللل  تاريخ   )گان(

 تشکیل 
ارائلللله 
 شده 

ارائلله 
 نشده

5 

سومین كارگاه فنلي  

زهکشي كمیته ملي 

آبیللاری و زهکشللي 

 ايران

ارزيابي زهکش هلای  

زيرزمینللي احللدا   

 شده در منطقه مغان

 -كرامت اخوان

ابولقاسلللللم 

 حقايقي

  * تهران 5787

9 

اولین همايش مللي  

گیاهللان علوفلله ای 

 كشور

ارزيللللابي تحمللللل 

هیبريدهای ذرت بله  

محللللدوديت آب در 

مراحلللل رويشلللي  

،گلدهي و پلر شلدن   

 دانه در مغان.

 

-كرامت اخوان

محمللد رضللا  

 شیری

  * كرج 5785

7 

هفتملللین كنگلللره 

زراعللت و اصللالح  

 نباتات ايران

اثللر آرايللش  بررسللي

كاشت و روش آبیاری 

در كارآيي مصرف آب 

،كمیت و كیفیت كللزا  
– 

-كرامت اخوان

صللابر سللیف  

 امیری

  * كرج 5789

5 

همايش ملي 

مديريت شبکه های 

 آبیاری وزهکشي

ارزيابي هیدرولیکي 

سازه های آب 

درارتباط بامديريت 

 شبکه آبیاری مغان

-كرامت اخوان

سید علي اكبر 

 موسوی

  * اهواز 5781

1 

كنگره  نهمین

زراعت و اصالح 

 نباتات ايران

بررسي تحمل 

هیبريدهای ذرت دانه 

ای به تنش رطوبتي 

درمراحل رشدرويشي 

، گلدهي وپرشدن 

-كرامت اخوان

محمد رضا 

 شیری

  * تهران 5781



 

 

 دانه

8 

كنگره  نهمین

زراعت و اصالح 

 نباتات ايران

بررسي تاثیر تاريخ 

كاشت وتراكمهای 

برروی مختلف كاشت 

عملکرد هیبريدهای 

سینگل كراس 

درمغان 918و719  

-كرامت اخوان

محمد رضا 

 شیری

  * تهران 5781

3 

كنگره  نهمین

زراعت و اصالح 

 نباتات ايران

بررسي تاثیر تاريخ 

كاشت وتراكمهای 

مختلف كاشت برروی 

عملکرد هیبريدهای 

سینگل كراس 

درمغان 853و311  

-كرامت اخوان

محمد رضا 

 شیری

هرانت 5781  *  

8 

كنگره  نهمین

زراعت و اصالح 

 نباتات ايران

بررسي اثرات مقادير 

مختلف آب برعملکرد 

واجزا عملکرد پنبه 

 درمغان

  * تهران 5781 كرامت اخوان

3 

كنگره  نهمین

زراعت و اصالح 

 نباتات ايران

بررسي تاثیر آرايش 

كاشت وروش آبیاری 

بر كارايي مصرف آب 

 وعملکرد كلزا درمغان

مت اخوان كرا

 وهمکاران
  * تهران 5781

51 

كنگره  چهارمین

ملي مهندسي 

ماشینهای كشاورزی 

 ومکانیزاسیون

بررسي اثرات 

زيرشکني وآبیاری بر 

 عملکرد ذرت

–كرامت اخوان

رضا عادل 

محمد -زاده

 رضا شیری

  * تبريز 5781

55 

سیمینار علمي طرح 

آبیاری تحت فشار 

 وتوسعه پايدار

ارزيابي بهره برداری 

سیستم های آبیاری 

تحت فشار دراراضي 

خصوصي ودولتي 

 استان اردبیل
 

–كرامت اخوان

 امین كانوني
  * كرج 5788

59 

همايش مغان 

،جغرافیای كهن 

 ،كالبد نوين

رودخانه ارس ،شريان 

 حیاتي دشت مغان
 5783 كرامت اخوان

پارس 

 آباد مغان
*  

57 

دومین همايش ملي 

سالي اثرات خشک

وراهکارهای 

بررسي تحمل ارقام 

مختلف ذرت به تنش 

 آبي

  * اصفهان 5788 كرامت اخوان



 

 

  مديريت آن

55 

همايش ملي مسائل 

وراهکارهای مقابله 

 با خشکسالي

بررسي تحمل ارقام 

مختلف ذرت به تنش 

 آبي

  * شیراز 5788 كرامت اخوان

51 

كارگاه فني 

راهکارهای بهبود 

واصالح سامانه های 

یاری سطحيآب  

بررسي تاثیرسه روش 

آبیاری سطحي 

بركارايي مصرف آب 

 وعملکرد كلزا

كرامت اخوان 

 وهمکاران
  * كرج 5783

58 

سیمینار علمي طرح 

آبیاری تحت فشار 

 وتوسعه پايدار

بررسي اثرات روش 

آبیاری قطره ای 

وآرايش كاشت 

بركارايي مصرف آب 

وعملکرد ذرت دانه ای 

 دردشت مغان
 

–نكرامت اخوا

محمدرضا 

 شیری

  * كرج 5783

53 

همايش ملي 

مديريت شبکه های 

 آبیاری وزهکشي

تأثیر تنش بررسي 

كمبود آب روی 

عملکرد هیبريد 

  ذرت مختلفهای 

 دردشت مغان

  * اهواز 5783 كرامت اخوان

58 
دوازدهمین كنگره 

 علوم خاک ايران

بررسي اثرات آبیاری 

وزيرشکني 

 برعملکردذرت

  * تبريز 5731 كرامت اخوان

53 

دوازدهمین همايش 

ملي آبیاری وكاهش 

 تبخیر

ارزيابي شیکه كانال 

های درجه 

احدا  ( كانالت)سه

 شده درمنطقه مغان

-كرامت اخوان

–نادر عباسي 

محسن 

 مسعوديان

  * كرمان 5739

91 

دوازدهمین همايش 

ملي آبیاری وكاهش 

 تبخیر

تاثیر تیمارهای 

مختلف آبیاری 

وزيرشکني 

ذرت برعملکرد

 درمنطقه مغان 

 -كرامت اخوان

محمد رضا 

 شیری

  * كرمان 5739

95 

دوازدهمین همايش 

ملي آبیاری وكاهش 

 تبخیر

بررسي سطوح مختلف 

آبیاری برعملکردذرت 

دانه ای به روش 

 -كرامت اخوان

محمد رضا 

 شیری

  * كرمان 5739



 

 

 آبیاری نواری قطره ای 

99 

پنجمین كنفرانس 

ملي تجربه های 

سیسات ساخت تا

آبي و شبکه های 

 آبیاری و زهکشي

 

بررسي لزوم پوشش 

كانال اصلي شبکه 

آبیاری و زهکشي 

 مغان

 

-كرامت اخوان

محسن 

-مسعوديان

فراهم كاظمي 

 آذر

  * كرج 5737

97 

پنجمین كنفرانس 

ملي تجربه های 

ساخت تاسیسات 

آبي و شبکه های 

 آبیاری و زهکشي

 

استفاده از تکنولوژی 

ADCP  در اندازه

گیری تلفات نشت آب 

در كانال های بزرگ 

 آبیاری    

 

فراهم كاظمي 

كرامت -آذر 

فرهاد -اخوان

-شهبازی  

  * كرج 5737

 کتب و سایر آثار منتشر شده : 

شمار نوع * عنوان رديف

 گان 

تعداد 

 صفحات 

تاريخ 

 چاپ

 5737 99  تالیف **كشاورزی بخش در آب مناسب مديريت و خشکسالي 5

محصوالت  آب درفرآيندتولید از استفاده يتمدير بهبود 9

 كشاورزی

( تیپ() نواری ای قطره آبیاری روش بر تاكید با فشار تحت آبیاری)

** 

 5737 91  تالیف

 محصوالت درفرآيندتولید ازآب استفاده مديريت بهبود 7

 ( **سطحي آبیاری)كشاورزی

 5737 98  تالیف

تالیف)نفر  **كودی صحیح صیهتو و گیاه و آب خاک، برداری نمونه نحوه 5

 دوم(

 51 5735 

 5735 91  تالیف **گندم زراعت در( تیپ)ای قطره آبیاری سیستم كاربرد 1

( تیپ) ای قطره درآبیاری آنها بین نوار يک با رديف دو كاشت آرايش 8

 **زمیني سیب زراعت برای

 نفر)تالیف

 (دوم

 91 5735 

تالیف)نفر  **        مغان طقهمن در خاک فشردگي بر واثرآن زيرشکني 3

 دوم(

 58 5731 

 استان وباغي زراعي محصوالت كشت الگوی سازی بهینه برنامه 8

 **اردبیل

 5735 78  تالیف

 و تیپ نوار يک با رديف ودو تیپ نوار دو با رديف سه كاشت آرايش 3

 **زمیني سیب مزارع در مرسوم روش با آنها مقايسه

 نفر)تالیف

 (دوم

 99 5731 

 آبیاری روش با آب مصرف كارايي و زمیني سیب عملکرد افزايش 51

 **باراني

 نفر)تالیف

 (دوم

 58 5731 

  نوع : : تالیف ، گردآوری يا ترجمه 

 نشريه فني **



 

 

 همکاری با مجامع، شوراها ، کمیته ها و .... پژوهشی و آموزشی داخلی و خارجی : 

مدت عضويت به  تاريخ عضويت عنوان رديف

 ماه

 سمت

 های وبهبودشبکه اصالح تحقیقات راهبردی برنامه 5

 وزهکشي آبیاری

 عضواصلي 95 91/5/5788

 وكشاورزی آب،خاک،آبخیزداری تخصصي كمیته 9

 استان جهادكشاورزی سازمان فکر اتاق ارگانیک

 اردبیل

 عضو 78 55/51/5781

 عضو 59 59/59/5735 استان كشاورزی وترويج آموزش تحقیقات، شورای 7

 رئیس 9 59/51/5731 مركز وتحقیقاتي فني كمیته 5

 عضو 585 95/8/5789 مركز وتحقیقاتي فني كمیته 1

 عضو 78 8/51/5739 مركز سازی تجاری كمیته 8

 عضو 51 8/3/5735 مركز مديران كارگروه 3

 عضو 95 5/59/5737 مركز مسکن كمیته 8

 عضو 98 8/51/5737 مركز معامالت كمیته 3

 عضو 55 51/51/5735 علمي هیات غیر اعضای گروهكار 55

 عضو 511 99/8/5783 مركز ارزشیابي 59

 های محیط فضای وزيباسازی درختکاری ستاد 57

 تحقیقاتي

 عضو 55 91/51/5735

 عضو 5 57/55/5731 مركز فرهنگي شورای 55

 عضو 5 97/8/5731 مركز علمي هیات غیر ارزيابي كمیته 51

 عضو 5 98/55/5731 مركز خبره انكارشناس گروه 58

 عضو 59 59/59/5735 مركز درآمدزايي كمیته 53

     

 سمت : رئیس، دبیر يا عضو 

 تدريس : 

 عنوان واحد درسي / درس رديف

تعداد 

 واحد

 نظری

 

 عملي

دانشگاه / مجتمع 

 آموزشي محل تدريس
 نوع درس *

سال 

 تحصیل

 علمي انآموزشي مغ مجتمع 5 9 برداری ونقشه مساحي 5

 وكابردی
 33از

 علمي مغان آموزشي مجتمع 5 9 وخاک آب 9

 وكابردی
 87از

 علمي مغان آموزشي مجتمع 5 9 آبیاری وماشینهای پمپ 7

 وكابردی
 89از



 

 

 علمي مغان آموزشي مجتمع 5 5 وگیاه وخاک آب رابطه 5

 وكابردی
 85از

 علمي مغان آموزشي مجتمع 5 9 آبیاری های وروش اصول 1

 یوكابرد
 85از

 85از دانشگاهي اردبیل محقق دانشگاه 5 5 برداری ونقشه مساحي 8

 88از دانشگاهي اردبیل محقق دانشگاه 5 9 زهکشي اصول 3

 83از دانشگاهي اردبیل محقق دانشگاه 5 9 آبیاری 8

3 
 شبکه ومديريت ريزی برنامه

 وزهکشي آبیاری هاب
 علمي مغان آموزشي مجتمع 5 9

 وكابردی
 31از

 علمي مغان آموزشي مجتمع 5 5 خاكشناسي 51

 وكابردی
 31از

55 
 سیستم با آشنايي اصول

 آبیاری نوين های
 35 كاركنان مجتمع آموزشي مغان 5 5

 35 كاركنان مجتمع آموزشي مغان 5 5 مزرعه در آب مديريت 59
 

  برداران و کارکنان کاربردی ، متوسطه کاردانش / فنی و حرفه ای ، بهره –نوع درس : دانشگاهی، علمی 

 سوابق شغلی و مدیریتی : 

  

عنوان شغل يا  رديف

 پست 

نام واحد  نوع مديريت 

 سازماني 

تاريخ 

 انتصاب 

مدت 

 تصدی 

محل 

 پايه میاني خدمت *

مركز    هیات علمي 5

 اردبیل

ادامه  91/7/5738

 دارد

 مناطق

 محروم

 مركز   مسئول بخش  9

 اردبیل

 ادامه 7/3/5789

 رددا

 مناطق

 محروم

معاون پژوهش  7

 وفناوری

 مركز  

 اردبیل

 ادامه 8/55/5737

 دارد

 مناطق

 محروم

مدير سیستم  5

 سمپات

 مركز  

 اردبیل

 ادامه 3/51/5737

 دارد

 مناطق

 محروم
 

  محل خدمت : مناطق محروم / مناطق عادی 

 

 

 

 



 

 

 سرپرستی پایان نامه های دانشجویی : 

سال  دانشگاه عمقط نوع سرپرستي عنوان رديف

 تحصیلي

كارشناسي  مشاور راهنما

 ارشد

دك

 ترا

  

تعیین اثرات زيست محیطي  5

بهره برداری از شبکه آبیاری و 

 زهکشي مغان

 

    
دانشگاه 

 تبريز
35-31 

بررسي سطوح مختلف آب و  9

آرايش كاشت ذرت دانه ای به 

 روش آبیاری قطره ای  نواری

    
دانشگاه 

 زابل
39-35 

تاثیر سطوح مختلف بررسي  7

آب آبیاری وكود نیتروژن 

 برعملکرد چغندر قند

    

دانشگاه 

صنعتي 

 اصفهان

39-35 

 ني سامانه توام تاثیر بررسي 5

 بر ای رودخانه شن ومحیط زار

 مزارع آب زه تصفیه

 
  

 دانشگاه 

 تبريز

31-35 

 سطوح در آبیاری های روش اثر 1

 رب گندم گیاه آبي نیاز مختلف

 و آب وری بهره عملکرد،

  منطقه در محصول كیفیت

 مغان

 

  

دانشگاه  

 گیالن

38-31 

 

 دوره های آموزشی تخصصی : 

مدت به  تا تاريخ  از تاريخ عنوان دوره رديف

 ساعت 

 محل برگزاری

 تبريز 15 7/8/33 97/3/33 دوره آمار مقدماتي به مدت 5

9 
 GIS  95/51/33 93/51/33 78سیستم امکانات جغرافیايي 

معاونت 

 كرج-زيربنايي



 

 

دوره كاربرد طرح های آماری در  7

كشاورزی و آشنايي با نرم 

 افزارهای مربوطه

97/8/85 5/3/85 81 
مركز آموزش 

 قزوين

5 
 95 71/55/81 93/55/81 زبان تخصصي و آئین نگارش

آموزشکده 

 كشاورزی كرج

1 
دوره آموزش فنون و نحوه اندازه 

 گیری آب آبیاری
 روز7 3/55/89 1/55/89

موسسه 

تحقیقات فني 

 ومهندسي

8 
آشنايي با دوره آموزش 

 AquaCropمدل
51/59/88 58/55/88 - 

مجتمع آموزش 

عالي امام 

 خمیني

3 
كاربرد مدل های بهینه سازی در 

 شبکه های آبیاری وزهکشي
58/3/83 53/3/83 58 

موسسه 

تحقیقات فني 

 ومهندسي

8 

 59 3/3/35 3/3/35 كشاورزی ارگانیک

مجتمع جهاد 

كشاورزی 

 اردبیل

3 
ودستگاه های GPSكاربرد 

 میداني
99/51/35 99/51/35 95 

مجتمع جهاد 

كشاورزی 

 اردبیل

55 
كم آبیاری درآبیاری سطحي 

 چالش هاوچشم انداز ها
5/8/31 5/8/31 8 

موسسه 

تحقیقات فني 

 ومهندسي

59 
سازگاری با خشکسالي وبومي 

 له باآنسازی راهکارهای مقاب
53/51/35 91/51/35 58 

مجتمع آموزش 

عالي امام 

 خمیني

مجتمع جهاد  71 97/8/35 58/8/35 استفاده از انرژی های نو 57

كشاورزی 



 

 

 اردبیل

مجتمع جهاد  8 8/5/31 1/5/31 مساله حل تکنیک 55

كشاورزی 

 اردبیل

 جهاد مجتمع 58 93/51/31 91/51/31 حفاظتي كشاورزی كارگاه 51

 كشاورزی

 اردبیل

 جهاد مجتمع 58 57/1/35 57/1/35 تجاری سازی تحقیقات 58

 كشاورزی

 اردبیل

      
 

 دوره های آموزشی مدیریتی : 

مدت به  تا تاريخ  از تاريخ عنوان دوره رديف

 ساعت 

 محل برگزاری

5 

 قوانین با آشنايي آموزشي دوره

 آموزش، بر حاكم ومقررات

 وترويج تحقیقات

 سازمان تحقیقات 95 59/3/5737 51/3/5737

 95 3/59/35 3/59/35 آوری ونوع خالقیت مديريت 9
 جهاد مجتمع

 اردبیل كشاورزی

7 

 سامانه اندازی راه آموزشي دوره

 پژوهشي، امور مديريت

 (سمپات)وترويجي آموزشي

 تحقیقات سازمان 8 97/51/37 97/51/37

 - 71/51/33 71/51/33 آزمون توجیهي 5

مركز آموزش 

-ريت دولتي مدي

 اردبیل

 58 3/9/83 8/9/83 كارگاه آموزشي مهندسي ارزش 1
موسسه تحقیقات 

 فني ومهندسي

 59 58/8/81 51/8/81 تحقیق استراتژيک ريزی برنامه 8
 آموزش مجتمع

 خمیني امام عالي

 

 


