
 وزارت جھاد كشاورزي
 سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزي

 )C.Vفرم خالصه سوابق (
 مشخصات اصلي  – ۱

 : صمدنام  نظرزاده اوغاز                                             : نام خانوادگي
 ۱۸مربي _ پايه  مرتبه علمي: عضو ھیات علمي عنوان پست :

 مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعي خراسان  خدمت: محل سال   ٥/۲۹ سابقه خدمت :
 وضعیت تحصیلي  – ۲

 رشته تحصیلي سال اخذ مدرك سال شروع نام دانشگاه مدرك تحصیلي
طراحي –مكانیك مھندسي  ۱۳۶۶ ۱۳۶۲ تبريز كارشناسي

 جامدات
طراحي –مكانیك مھندسي  ۱۳۸۱ ۱۳۷۷ فردوسي مشھد كارشناسي ارشد

 جامدات
 قبلي  مشاغل – ۳

 سازمان محل خدمت سمت تا تاريخ از تاريخ رديف
۱ 
۲ 

۱/۶/۱۳۶۶ 
۱/۱/۸۵ 

۲۹/۱۲/۸۴ 
 ادامه دارد

 عضو ھیئت علمي
 عضو ھیئت علمي      

 مركز تحقیقات مھندسي خراسان
 رضوی  كشاورزي ومنابع طبیعي خراسانمركز تحقیقات 

 
 مقاالت: -٤
 

 ۱۳۹۴بیوسیستم سال مھندسی مجله  طراحي، نصب و ارزيابي سردخانه کنترل خودکار اتمسفر  
مجلـه تحقیقـات  یدر کاشـت گنـدم در منطقـه خراسـان رضـو جیـ) رایخـاک ورز ی(کاشـت بـمیکاشت مستق یبذرکارھا یفن یابیارز
 ۱۳۹۴سال  ۱ھندسی کشاورزی شماره م
 

 ھمایش ھا -٤
 

ردي
نحــــــوه  محل ريختا نويسنده(گان عنوان مقاله عنوان ھمايش ف

 ارائه 

كنفرانس سوم  ۱
صمد نظزاده  كانال كن تراكتوري مھندسي مكانیك

امیر  ۱۳۷٤ اوغاز
 پوستر کبیر

كنفرانس يازدھم  ۲
صمد نظزاده  بررسي خاصیت میرائي مواد مركب مھندسي مكانیك

فردوس ۱۳۸۲ اوغاز
 شفاھي ي

كنگره ملي صنايع  ۳
 غذائي

مواد  نقش كريستالھا در فرآيند انجماد
 غذائي در كنگره صنايع غذائي تھران

 
صمد نظزاده 

 پوستر تھران ۱۳۸۲ اوغاز

تھیه نقشه عملكرد محصول مزرعه به  کنگره مکانیزاسیون ٤
 عنوان مھمترين گام در كشاورزي دقیق

صمد نظزاده 
 شفاھی مشھد ۱۳۸۷ اوغاز

بررسی انرژی مصرفی چغندر قند در  کنگره مکانیزاسیون ٥
 شتمرحله بردا

صمد نظزاده 
 شفاھی مشھد ۱۳۸۷ اوغاز

٦ 
تھدیدات   ھمایش

امنیت  زیستی و
پدافند غیر  ، غذائی

 عامل

 نقش كشاورزي دقیق در امنیت غذائي
 

صمد نظزاده 
 پوستر تھران ۱۳۸۷ اوغاز

ھمایش سیب  ۷
 زمینی غذای آینده

بیماریھای مھم فیزیولوژیک سیب زمینی 
 و روشھای کنترل 

-محمد کاظمی
 پوستر نیشابور 1378 ظزادصمد ن

ھمایش سیب  ۸
 زمینی غذای آینده

برآورد عملکرد سیب زمینی با استفاده 
از تصاویر ماھواره ای و سنسورھای 

 زمینی
 

صمد نظزاده 
 پوستر نیشابور ۱۳۸۷ اوغاز

 دستگاه برداشت گوجه فرنگی کنگره  گوجه فرنگی ۹
 

صمد نظزاده 
 پوستر مشھد ۱۳۸۷ اوغاز

ن المللي كنگره بی ۱۰
صمد نظزاده  دستگاه اندازه گیری کمباین مكانیزاسیون تركیه

 پذیرش آنتالیا ۱۳۸٦ اوغاز

ھمایش فن آوریھای  ۱۱
 نوین کشاورزی

جھت رسم نقشـه  GISبکار گیری محیط 
 عملکرد

صمد نظزاده 
 شفاھی رشت ۱۳۸۷ اوغاز

۱۲ 
 

اولین ھمایش ملی 
فناوری ھای برداشت 

 و پس از برداشت 
 دستگاه پنبه چین پرتابل ارزیابی

–صمد نظرزداه 
 -زھرا اکبری

عباس مھدی 
سعید  -نیا

 ظریف 

 شفاھی مشھد ۱۳۹۳

 
١ 



 
 
 
 
 
 

۱۳ 

اولین ھمایش ملی 
فناوری ھای برداشت 

بررسی امکان نصب و بکـارگیری سـامانه  و پس از برداشت 
ھوشــمند و حســگرھا بــر روی کمبــاین 

 ھای پنبه

–صمد نظرزداه 
 -زھرا اکبری

-امین نظرزاده
محمدحسین 

 -سعیدی راد
 سعید ظریف

 پوستر مشھد ۱۳۹۳

۱٤ 

اولین ھمایش ملی 
فناوری ھای برداشت 

طراحـــی و ســـاخت محـــرک و کشـــنده  و پس از برداشت 
 کمباین پنبه تاماک

عباس مھدی 
 -نیا

محمدحسین 
 -سعیدی راد

 صمد نظرزاده

 پوستر مشھد ۱۳۹۳

ھمایش فن آوریھای  ۱٥
 نوین کشاورزی

جھت رسم نقشـه  GISبکار گیری محیط 
 عملکرد

صمد نظزاده 
 شفاھی رشت ۱۳۸۷ اوغاز

پنجمین ايده ھاي نـو  ۱٦
 در كشاورزي

مديريت مصرف علف كش در مزارع گنـدم 
با استفاده از سیستم بینـائي ماشـین و 

 روش
صمد نظزاده 

 شفاھی مشھد ۱۳۸۹ اوغاز

۱۷ 
سي و سـومین دوره 
ســــــمینار ســــــاالنه 
ــد و  ــه ھــاي قن كارخان

 شكر ايران

میزان انرژي مورد نیاز جھت تولیـد چغنـدر 
قنــد در مراحــل آمــاده ســازي،خاك ورزي، 

 كاشت و داشت و برداشت
صمد نظزاده 

 شفاھی مشھد ۱۳۹۰ اوغاز

۱۸ 
ھفتمین كنگره ملي 
مھندسي ماشین 
ھاي كشاورزي و 

 مكانیزاسیون

طراحـــي و ســـاخت و ارزيـــابي ســـامانه 
آشكارسازي پھنه بند عملكـرد كمبـاين از 

 صفحه برخورد نوع
صمد نظزاده 

 شفاھی مشھد ۱۳۹۱ اوغاز

۱۹ 
توسعه پايدار 

كشاورزي با كاربرد 
 الگوي زراعي

جھت ترسیم نقشه GISبكارگیري محیط
 سبزينگي در كشاورزي دقیق

صمد نظزاده 
 شفاھی مشھد ۱۳۹۲ اوغاز

۲۰ 
ملی ھمایش اولین 

فناوری ھای نوین 
برداشت وپس از 

 برداشت
نظزاده  صمد ارزیابی دستگاه پنبه چین

 شفاھی مشھد ۱۳۹۳ اوغاز

۲۱ 
دھمین کنگره ملی 
مھندسی مکانیک 

بیوسیستم و 
 مکانیزاسیون

ســـامانه  خت و ارزیـــابیطراحـــی و ســـا
بینائی ماشین جھت تشحیص علف ھـرز 

 گندم

صمد نظزاده 
امین  -اوغاز

 –نظرزاده 
محمد حسین 

 -سعیدی راد
سعید ظریف 

 نشاط

 پوستر مشھد ۱۳۹٥

۲۲ 
ی دھمین کنگره مل

مھندسی مکانیک 
بیوسیستم و 
 مکانیزاسیون

بررســـی تـــاثیر رقـــم پنبـــه و ســـرعت 
پیشــروی بــر عملکــرد ســه کمبــاین پنبــه 

 وش چین

محمد حسین 
 -سعیدی راد

سعید ظریف 
صمد  -نشاط

 نظرزاده

 شفاھی مشھد ۱۳۹٥

۲۳ 
دھمین کنگره ملی 
مھندسی مکانیک 

بیوسیستم و 
 مکانیزاسیون

ــابی و مقایســه فنــی ماشــین ھــ ای ارزی
ـــای  ـــی در الگوھ ـــیب زمین ـــت س برداش

 مرسوم در خراسان رضوی

محمد حسین 
 -سعیدی راد

سعید ظریف 
صمد  -نشاط

 نظرزاده

 شفاھی مشھد ۱۳۹٥

۲٤ 
دھمین کنگره ملی 
مھندسی مکانیک 

بیوسیستم و 
 مکانیزاسیون

ارزیابی خطی کارھای کاشـت مسـتقیم 
 در خراسان رضوی

سعید ظریف 
 -نشاط

محمدحسین 
 -راد سعیدی

صمد نظرزاده 
 اوغاز

 پوستر مشھد ۱۳۹٥

۲٥ 
دھمین کنگره ملی 
مھندسی مکانیک 

بیوسیستم و 
 مکانیزاسیون

ـــاثیر روش ھـــای خـــاک ورزی  بررســـی ت
مرسوم بـر برخـی پارامترھـای ماشـین و 

 خاک رد خراسان رضوی

سعید ظریف 
 -نشاط

محمدحسین 
 -سعیدی راد

صمد نظرزاده 
 اوغاز

 شفاھی مشھد ۱۳۹٥
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 :فعالیتھاي ترويجي انجام شده -۶
 
 محل واقع در پژوھشكده مھندسي جھاد كشاورزي تھران  – ۸۲تاريخ –سخنراني با عنوان " بررسي خاصیت میرائي مواد مركب  "  -
 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی -۱۳۸۷ –تھیه فیلم آموزشی سامانه اندازه گیری عملکرد کمباین  -
  :عضويت در كمیته ھاي فني و علمي  -۷
 ۲۹/۱۲/۸۴تا ۱۶/۱۰/۱۳۸۲شوراي علمي پژوھشكده مھندسي از  -
  ۱۶/۱۰/۱۳۸۱لغايت  ۱۵/۲/۱۳۸۰از  مركزتحقیقات مھندسي خراسان پژوھشي شورايدبیر -
 دبیر تدوین برنامه پنجم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی-
 ۱۳۹۲دبیر کمیته فنی بخش فنی مھندسی از ابان  -
 

 :امور اجرايي  -۸

 
 
 

 :دوره ھاي آموزشي، تخصصي، تحقیقاتي و مديريتي طي كرده -۹
 
 ۱۲/۵/۷۱در كشور آلمان در تاريخ   CNCدوره آموزشي دستگاه فرز -
 ۲۲/۷/۶۹دوره برنامه نويسي بیسیك در تاريخ -
 ۱۴/۱۰/۸۱در تاريخ ۹۸دوره آموزشي ويندوز -
 ۱۴/۲/۸۴خ يردر تا ICDLدوره آموزشي -
 ۸۵سال  دوره آموزشی کالیبراسیون -
 ۸۷سال  دوره آموزشی کشاورزی دقیق -
 ۱۵/۹/۸۵در تاريخ  كالیبراسیوندوره آموزشي -
 ۱۳۹۱سال PLCدوره آموزشی  -
 ۱۳۹۲دوره آموزشی پردازش تصویر در کشاورزی  -
 

 تدریس: -۱۰
 سیستمھای انتقال پنوماتیک مواد، ماشینھای کشاورزی ی، دروس فیزیک مکانیک، فیزیک حرارت، پمپ ھا سیستمھای آبیار-

 زمینه ھای مورد عالقه: -۱۱
 فنآورویھای نوین در کشاورزی -
 GPSو کشاورزی مرتبط با شبکه   )Precision agriculture- Precision farming(کشاورزی دقیق -
 ماشینھای کشاورزی کاربرد الکترونیک و کامپیوتردر  -
 رھا در کشاورزیکاربرد سنسو -

۱/۶/۶۶ 
۲۴/۷/۷۲ 
۱۰/۱۲/۷۳ 
۱۱/۲/۷۵ 
۷/۲/۷۶ 
۱۵/۲/۸۰ 
۱۶/۱۰/۸۱ 

 
۱۱۵/۴/۷۵ 

 
۱۵/۷/۸۵ 

 

۲۴/۷/۷۲ 
۱۰/۱۲/۷۳ 
۱۱/۲/۷۵ 
۷/۲/۷۶ 
۱۵/۲/۸۰ 
۱۶/۱۰/۸۱ 
۲۹/۱۲/۸۴ 

 
 ادامه دارد

 
۳۰/۶/۸۸ 

 مدير پروژه
 جانشین گروه مكانیك 

 مدير گروه مكانیك 
 معاون فني

 مدير پروژه بندر امام(ره)
 معاون پژوھشي
رئیس مركز تحقیقات 

 مھندسي خراسان
 عضو ھیئت علمي

 
س بخش خدمات فنی و رئی

پشتیبانی  و طرح و برنامه 
  مرکز

 

 مركز تحقیقات مھندسي خراسان
 مركز تحقیقات مھندسي خراسان
 مركز تحقیقات مھندسي خراسان
 مركز تحقیقات مھندسي خراسان
 مركز تحقیقات مھندسي خراسان
 مركز تحقیقات مھندسي خراسان
 مركز تحقیقات مھندسي خراسان

   
  
 

 ت كشاورزي ومنابع طبیعي خراسانمركز تحقیقا
 

 
٣ 



 
 

 طرحھای تحقیقاتی اجرا شده: -۵
 

 
      

 
٤ 



۱ 

 
 

 پروژهوان نع
مت س

 در طرح
ال س

 شروع
ال س

 اجراحل م خاتمه

اریخ ت
ارائه 

گزارش 
 ائیھن

 

و ساخت و ارزیابی سامانه بینائی ظراحی 
ماشین جھت تشخیص علف ھرز گندم و پاشش 

      بالدرنگ علف کش(کشاورزی دقیق)

۲ 

ارزیابی سیستم ھوشمند تشخیص توسعه و 
 به منظور تشخیص علف ھرز میزان سبزینگی گیاه

 ۹٤ خراسان ۹۳ ۹۱ مجری

۳ 

 ارزيابي دستگاه برداشت پنبه چین پرتابل

 ۹۳ خراسان ۹۲ ۹۱ مجری

۴ 

بررسی امکان پذيري استفاده از سیستمھای 
اندازه گیري و پايش عملكرد جھت کاھش ضایعات 

 ۹۳ خراسان ۹۲ ۹۱ ریمج در کمباین ھای پنبه

۵ 

طراحي، ساخت و ارزیابی سیستم ھوشمند 
تشخیص میزان سبزینگی گیاه مجھز به سیستم  

 ۹۳ خراسان ۹۱ ۸۸ مجری پاشش بالدرنگ ازت مایع

۶ 

طراحي، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه اندازه 
گیرپیوسته دبي جرمی گندم برداشت شده به 

 ۹۱ خراسان ۸۸ ۸٦ مجری صورت تابعي از موقعیت كمباين

۷ 
بررسي وتعیین روشھاي مكانیزاسیون چغندر قند 
در مرحله برداشت با تعیین منابع ومقادير انرژي 

 مورد نیاز
 ۸۷ خراسان  ۸۷ ۸٥ مجري

۸ 
طراحي وساخت خط چربي زدائي مس شھید با 

 ھنر كرمان
-خراســــــان  ۸٤ ۸۳ ھمكار

 ۸٥ كرمان

 ۸٤ ۱۳۸۳ ۱۳۸۳ ۱۳۸۱ مجري سیستم انجماد انفرادي ۹

 ۸۳ ۱۳۸۳ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ مجري بھینه سازي تراكتور شیب رو ۱۰

 ۸۵ ۱۳۸٤ ۱۳۸۳ ۱۳۸۱ ھمكار دستگاه ھرس آتريپلكس ۱۱

 ۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۰ ھمكار سیستم مداربسته پرورش ماھي ۱۲

 ۸۴ ۱۳۸٤ ۱۳۸۳ ۱۳۸۱ ھمكار دستگاه جداسازي كالله زعفران ۱۳

۱۴ 
م خمیني طراحي وساخت سیلوي چادري بندر اما

 ۱۳۷۷ ۱۳۷۶ مجري (ره)
بندر -مشھد

 ۷۸ امام(ره)

 ۷۷ مشھد ۱۳۷۵ ۱۳۷۴ مجري طراحي وساخت دستگاه عايق پاش كامپیوتري ۱۵

 ۷۳ مشھد ۱۳۷۳ ۱۳۷۲ مجري طراحي وساخت دستگاه كانال كن كششي ۱۶

 
٥ 



 
 

 ۷۲ مشھد ۱۳۷۱ ۱۳۷۱ مجري طراحي وساخت دستگاه باالبر ۱۷

 ۷۲ مشھد ۱۳۶۹ ۱۳۶۸ مجري كن تراكتوريطراحي وساخت دستگاه چاله  ۱۸

۱۹ 
طراحي وساخت برف روب 
 ۷۱ مشھد ۱۳۷۰ ۱۳۶۹ مجري تراكتوري،كامیوني،لودري

 ۶۹ مشھد ۱۳۶۷ ۱۳۶۶ مجري طراحي وساخت تخلیه پاروئي كمپرسي ۲۰

 
٦ 
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