
  سوابق

  يليسوابق تحص

  ١٣٧٣، سال اتمام صنعتی اصفھان، دانشگاه آبیـاریسانس، یل

  ١٣٧۶، سال اتمام  صنعتی اصفھاندانشگاه آبیاری و زھکشی، سانس، یفوق ل

  يسوابق شغل

تا  ١٣٧٩استان خوزستان از سال  يعیو منابع طب يقات کشاورزی، مرکز تحقيو مھندس ي، بخش فنمربی پژوھشی

  کنون 

  يياجرا سوابق

 معاونت بخش تحقیقات فنی و مھندسی اھواز .١

  نقشه برداری و مکان یابی زھکش خروجی اراضی ام الطمیر .٢

 ھمکاری با شرکت ھای اجرایی در خصوص طراحی آبیاری تحت فشار .٣

 ھکتار ٩٠نقشه برداری و تھیه پالن محوطه مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان به وسعت  .۴

  محاسبات حجم خاکبرداری و خاکریزیتھیه پالن مسیر جاده مرکز و  .۵

 ھمکاری در راه اندازی گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی اھواز .۶

  

  سيسوابق تدر

 ١٣٨٣، اھواز واحد آزاد دانشگاه کشاورزی دانشکده دانشجویان کارآموزی دوره .١

 ١٣٨٢، اھواز واحد آزاد دانشگاه کشاورزی دانشکده دانشجویان کارآموزی دوره .٢

 ١٣٨٠، ینترنتا آموزش .٣

 ١٣٩٢، طراحی اصول و سبز فضای آبیاری ھای سیستم .۴

 ١٣٩٠، سطحی آبیاری مزارع در آب راندمان بر موثر عوامل .۵

  ١٣٩۴کارآفرینی،  .۶

  مقاالت

  يسچاپ شده در مجالت انگلي يهامقاله

  يپژوهش - يعلمچاپ شده در مجالت  يهامقاله

 راندمان روی بر آن تاثیر و نوار به آب ورود جریان قطع زمان بررسی ،١٣٨٠ زاده، مصطفی بھروز عزیزی، آذرخش -1

  اصفھان صنعتی دانشگاه کشاورزی مجله نواری، آبیاری

 برای حجم بیالن روش به لوئیس- کوستیاکف معادله پارامترھای ،تعیین١٣٨۴ زاده، مصطفی بھروز عزیزی، آذرخش -2

  گیالن دانشگاه کشاورزی نواری،مجله آبیاری

   ای گلخانه ھای کشت مجله گلخانه، مرکزی کنترل دستگاه ،١٣٩۴ ارعی،ز قاسم عزیزی، آذرخش -3

 گندم،مجله عملکرد و فنی شاخص نظر از مرسوم و لیزری ھای ماله مقایسه ،١٣٩٢دھقان، عزیزی،الیاس آذرخش -4

  کشاورزی مھندسی تحقیقات

  

  يجيترو - يعلمچاپ شده در مجالت  يهامقاله



 مروجین و محققین پاییزه سنج،گردھمایی دبی ھای ناوی خودکار بردار هداد دستگاه معرفی ،١٣٩٢عزیزی، آذرخش -5

  خوزستان استان

  يو خارج يداخل يهاشده در کنفرانسارائه يهامقاله

  يداخل يهاکنفرانس

 آبیاری ھیدرولیکی عملکرد بر نوار به آب ورود جریان قطع زمان تاثیر ،١٣٨٢ زاده، مصطفی عزیزی،بھروز آذرخش -1

  کرمان تبخیر، کاھش و آبیاری سمینار ینھشتم نواری،

 صنعت و کشت در زیرزمینی ھای زھکش طراحی بر حاکم روابط ،ارزیابی١٣٨۵حقایقی، عزیزی،ابوالقاسم آذرخش -2

  اھواز زھکشی، و آبیاری ھای شبکه مدیریت ملی ھمایش کبیر، امیر و کارون

 پیشروی، مسافت اساس بر نوار به آب رودو جریان قطع زمان ،محاسبه١٣٨۴ زاده، مصطفی عزیزی،بھروز آذرخش -3

  تھران مکانیزه، سطحی آبیاری فنی کارگاه

 کشاورزی، در نو ھای ایده  ھمایش چھارمین ، گلخانه دیجیتال مرکزی کنترل دستگاه ،١٣٨٨ عزیزی، آذرخش -4

  اصفھان

 کیفیت بررسی:مشکالت،کارگاه و مسائل خوزستان، استان زھکشی و آبیاری ھایشبکه ،١٣٩٠ عزیزی، آذرخش -5

  ھمدان استانداردھا، و ھاروش آبیاری، کانالھای پوشش در شده سخت بتن

 در گندم عملکرد و فنی شاخص نظر از مرسوم و لیزری ھای ماله مقایسه ،١٣٩١ دھقان، عزیزی،الیاس آذرخش -6

  شیراز مکانیزاسیون، و کشاورزی ھای ماشین مھندسی ملی کنگره ھفتمین خوزستان،

 در سبزیجات کردن خشک برای طبیعی ھمرفت خورشیدی کن خشک ،١٣٩١ اصل، حبیبی عفرعزیزی،ج آذرخش -7

  شیراز مکانیزاسیون، و کشاورزی ھای ماشین مھندسی ملی کنگره ھفتمین خوزستان، استان

 آب،چھارمین جریان گیری اندازه در سنجدبی ھایناوی خودکار بردارداده دستگاه کاربرد ،١٣٩٢ عزیزی، آذرخش -8

  اھواز چمران شھید دانشگاه زھکشی، و آبیاری ھای شبکه مدیریت ملی ھمایش

 شبکه مدیریت ملی ھمایش ایستابی،چھارمین سطح یابعمق ایشبکه  دستگاه کاربرد ،١٣٩٢ عزیزی، آذرخش -9

  اھواز چمران شھید دانشگاه زھکشی، و آبیاری ھای

 اقلیمی ھایداده ثبت و گیری اندازه برای گلخانه مرکزی کنترل دستگاه از استفاده ،١٣٩٣ عزیزی، آذرخش -10

  کرج ای، گلخانه تولیدات و ھیدروپونیک ملی گلخانه،کنگره

 آبیاری جھت بر عمود و امتداد در زھکشی لترالھای عملکرد مقایسه ،١٣٩۴ اقلی، حسن علیرضا عزیزی، آذرخش -11

 طرح محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، فنی، ابعاد بررسی ملی ھمایش اولین ایستابی، سطح کنترل نحوه در

  اھواز ھکتاری، ھزار ۵۵٠

 در زیرزمینی ھایزھکش از خروجی زھاب کیفیت و کمیت بررسی ،١٣٩۴ اقلی، حسن علیرضا عزیزی، آذرخش -12

 محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، فنی، ابعاد بررسی ملی ھمایش اولین آبیاری، جریان جھت بر عمود و امتداد

 اھواز ،ھکتاری ھزار ۵۵٠ طرح

  

  

  يخارج يهاکنفرانس

  یقاتیتحق يهاپروژه

  اجراشده يقاتيتحق يهاپروژه

  مجری ،١٣٨١ امیرکبیر، و کارون صنعت و کشت در زمینی زیر ھای زھکش طراحی بر حاکم روابط ارزیابی -1

  مجری ،١٣٨۵ خرمشھر، شمال نوسازی و تجھیز دست در اراضی در ھا¬زھکش بھینه عمق و فاصله تعیین -2

 دست در اراضی در) ماسه و شن( معدنی فیلترھای بجای مصنوعی فیلترھای از استفاده امکان بررسی -3

  مجری ،١٣٨۵ خرمشھر، شمال نوسازی و تجھیز

  مجری ،١٣٨٨ گلخانه، مرکزی کنترل دستگاه ساخت و طراحی -4

  ریمج ،١٣٩٠ گندم، محصول براي آب مصرف و فنی ھایشاخص نظر از مرسوم و لیزری لولرھای مقایسه -5

  مجری ،١٣٩٠ ایستابی، سطح یاب عمق خودکار ای شبکه  دستگاه ارزیابی و ساخت طراحی، -6

  مجری ،١٣٩٠ سنج، دبی ھایناوی خودکار بردار داده دستگاه ارزیابی و ساخت طراحی، -7

 ،١٣٩۴ ھا،گلخانه در آبیاری کننده کنترل و ای گلخانه گیاھان آبی نیاز گیریاندازه سامانه ساخت و طراحی -8

 جریم



 شاخص ارتقاء و مناسب برداری بھره تدوام راستای در خوزستان نخیالت در خاک و آب منابع وضعیت بررسی -9

  ھمکار محیطی، زیست ھای

 کردن خشک برای رطوبتی نسبت ریاضی مدل ترین مناسب تعیین و خورشیدی کن خشک ارزیابی و ساخت -10

  ھمکار خوزستان، استان شرایط در نعناع

 گرم، اقلیم در خشکی تنش شرایط در عملکرد مقایسه آزمایش در نان گندم پیشرفته ایھ ژنوتیپ ارزیابی -11

  ھمکار

  ھمکار ای، مقایسه آزمایش در خشکی به تحمل برای نان گندم الینھای و ارقام ارزیابی -12

 کشور، گرم اقلیم یکنواحتسراسری آزمایش در خشکی به تحمل برای نان گندم بخش امید ھای الین ارزیابی -13

  ارھمک

  ھمکار مقدماتی، عملکرد مقایسه آزمایش در خشکی به تحمل برای نان گندم الینھای و ارقام ارزیابی -14

  ھمکار کشور، گرمسیر مناطق برای ای گلخانه ھای سازه بھینه طراحی ھای معیار تعیین -15

 

    در حال اجرا يقاتيتحق يهاپروژه 

 مجری ،١٩٣۴ آب، جریان جھت بر عمود و دادامت در احداثی زیرزمینی زھکشی ھای لترال عملکرد مقایسه -1

  ف و ترجمه کتابیتأل

  کتاب

  يجيو ترو يات فنينشر

  نامهانیو مشاوره پا ییراهنما

  ثبت اختراع

  ٢/١١/١٣٨٩ – ۶٨۴۴٨شماره ثبت  -ساخت دستگاه عمق یاب شبکه ای سطح ایستابی -1

  یت در مجامع علمیعضو

  قاتیتشو

  ١٣٧٩-١٣٩٣،)مورد ۶( پژوھش ھفته برگزاری -2

  ١٣٨۴ کشاورزی، مھندسی و فنی موسسه علمی ھیات عضویت -3

  cropwat" ، 1384 برنامه با گیاه آبی نیاز محاسبه" سخنرانی -4

  ١٣٩٠ ،"ایستابی سطح یاب عمق دستگاه معرفی" سخنرانی -5

  ١٣٩٠ دامیف علوم و کشاورزی فنی و علمی کمیته عضویت -6

  ١٣٩١ گلخانه، مرکزی کنترل دستگاه  درساخت نوآوری -7

  ١٣٩٠ ،)مورد سه(  عمل تا علم نمایشگاه در شرکت -8

  

  

  

  

 


