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  سوابق تحصیلی

  ١٣۶٨بھمن ، تبریزدانشگاه  مھندسی ماشینھای کشاورزیلیسانس،    

  ١٣٧٣ تابستان،کشاورزی دانشگاه تھرانمکانیک ماشینھای فوق لیسانس، 

     

  سوابق شغلی

  ١٣٧٠ اسفندتا  ١٣۶٩ تیرماه ،خوزستان دزفول، کشاورزی مدیریت ،ماشین ھای کشاورزیکارشناس  •
صفی آباد دزفول بخش تحقیقات فنی و مھندسی مرکز تحقیقات کشاورزی   ،ماشین ھای کشاورزیکارشناس تحقیقات  •

  ١٣٧٧تا خرداد  ١٣٧٢تیر 
  تا کنون ١٣٧٧خرداد ، صفی آباد دزفولبخش تحقیقات فنی و مھندسی مرکز تحقیقات کشاورزی   ھیات علمی، عضو •

   سوابق اجرایی

 ٧۶- ٨١سال  پنجمرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی،  •
 ٩١- ٩٣دو سال مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد و مدیر مزرعه  رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی •
  ٩٣-٩۵سال،  دو، صفی آباد دزفولو منابع طبیعی کشاورزي ایستگاه تحقیقات یس ئر •

  سوابق تدریس

تدریس دروس تخصصی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول، آموزشکده سما دزفول و دانشگاه علمی کاربردی دزفول از  
 :بشرح زیر ٧٣مھرماه سال 

 واحد دزفولدانشگاه آزاد اسالمي  ،ماشینھاي تسطیح اراضی •
  دانشگاه جامع علمی کاربردی ،ماشینھاي تسطیح اراضی •
 دانشگاه جامع علمی کاربردی ،ماشن ھای کشاورزی آزمون و ارزيابي •
 دانشگاه جامع علمی کاربردی ،كشاورزي دقیق •
 دانشگاه جامع علمی کاربردی، شناخت و کاربرد ماشینھای پس از برداشت •
 واحد دزفولدانشگاه آزاد اسالمي ، کاربرد ماشینھای پس از برداشتشناخت و  •
 آزمایشگاه ھیدرولیک و پنوماتیک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول •
 دانشگاه جامع علمی کاربردیزبان تخصصی، چھار سال،  •
 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفولھیدرولیک و پنوماتیک •
 آزاد اسالمی واحد دزفول دانشگاه شناخت مواد ادوات كشاورزي، •
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفولپمپھا و ايستگاه ھاي پمپاز،  •
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طراحي و ساخت دستگاه اندازه گیري عمق كار گاوآھنھا مجله علوم 

علمی  مجله، آبي بررسي امكان خاكورزي سطحي در كشت گندم

 مجله بررسي تأثیر مديريت بقاياي گندم و خاكورزي بر عملكرد چغندرقند در تناوب گندم ، چغندرقند،

نھال و مجله بررسی مدیریت تلفیقی علف ھای ھرز در یونجه بذری، 

. محصولبررسي كاربر كروگیت فاروئردركشت مكانیزه گندم آبي و تأثیر آنھا بر عملكرد 
مجموعه مقاالت گردھمایی محققین و مروجین استان 

مديريت كشاورزي شھرستان - كاربرد ادوات داشت در افزايش عملكرد محصول ذرت

اولین كنگره ملي مھندسي . طراحي و ساخت دستگاه اندازه گیري عمق كار گاوآھنھا

سازمان كشاورزي  –كنگره غالت . ورزي سطحي در كشت گندم آبي
 .مجموعه مقاالت گردھمایی پاییزه محققین و مروجین استان خوزستان
سازمان  –كنگره غالت . خشکه کاری تھیه اراضی در مناطق دیم

 .مجموعه مقاالت گردھمایی پاییزه محققین و مروجین استان خوزستان
مقايسه چند روش پیشنھادي با روش مرسوم كاشت كنجد و تأثیر آنھا بر عملكرد 

بررسي روشھاي مختلف تھیه زمین و كاشت بر عملكرد محصول گندم  در بقاياي 
مجموعه مقاالت گردھمایی پاییزه محققین و مروجین استان 

 .بررسي روشھاي مختلف تھیه زمین و كاشت بر عملكرد محصول گندم در بقاياي ذرت

مركز . و مقايسه آنھا با روشھاي معمول) ابرپاش ( بررسي عملكرد سمپاشھاي میكرونر 

 مركز تحقیقات كشاورزي صفي آباد ـ دزفول
، كنگره ماشینھاي كشاورزي و تأثیر كاربرد زيرشكن بر عملكرد محصول چغندرقند

بررسي و مقايسه شیوه ھاي مختلف تھیه زمین و كاشت گندم و تأثیر آن بر عملكرد 

. مقايسه و بررسي روشھاي مختلف تھیه زمین و كاشت گندم و تأثیر آن بر عملكرد محصول
  

سمپاشي بر روي  بررسي اثرات سیستم ھاي مختلف
 چھارمین کنگره ملی ماشینھای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

   مركز تحقیقات كشاورزي صفي آباد ـ دزفول
، تأثیر بر عملکرد گندممقایسه کمبینات با خطی کارھای متداول از نظر 

 مین كنگره ملي مھندسي ماشینھاي كشاورزي و مكانیزاسیون
بررسي كارآئي خاكورز مركب، چیزل پیلر و روش مرسوم و تأثیر آن بر خواص 

  ھمایش ملی آب، خاک ، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
مدیریت بقایای گیاھی گندم برای بھبود توان تولیدی 

 خاک وعملكرد دانه ذرت ،  ھمايش ملي كشاورزي حفاظتي و توسعه پايدار،  
حفاظتي در كاشت گندم پائیزه  ارزيابي روش ھاي خاكورزي 

ارزيابي روش ھاي كم خاكورزي در كاشت گندم پائیزه در شمال 

  
  ھای چاپ شده در مجالت انگلیسی

Mahmood Beiranvand,Masoud Shahrbanoonezhad-The Effect Of No-Tillage Method and the Amount 
European Journal of Zoological Research, 2013, 2 (4):103-108

  پژوھشی -مقاله ھای چاپ شده در مجالت علمی 

طراحي و ساخت دستگاه اندازه گیري عمق كار گاوآھنھا مجله علوم .  ٧٧سال . علیمردانی ، ر. شھربانونژاد، م 
  ۵/٩/٧۶ .٢٩كشاورزي ايران ، جلد 

بررسي امكان خاكورزي سطحي در كشت گندم١٧: شماره  ۴جلد  ۸۲ .زمستان . شھربانونژاد، م 

  مھندسي كشاورزي تحقیقات پژوھشی
بررسي تأثیر مديريت بقاياي گندم و خاكورزي بر عملكرد چغندرقند در تناوب گندم ، چغندرقند،. شھربانونژاد، م 

  مھندسي كشاورزي تحقیقات علمی پژوھشی
بررسی مدیریت تلفیقی علف ھای ھرز در یونجه بذری،  ١٣٨۶ سال  . شھربانونژاد، م. قنبری بیرگانی، د 

  ٣: شماره– ٢٣جلد  - بذر

  مقاله ھای ارائه شده در کنفرانس ھای داخلی و خارجی
  کنفرانس ھای داخلی

بررسي كاربر كروگیت فاروئردركشت مكانیزه گندم آبي و تأثیر آنھا بر عملكرد . ٧٣ - شھریور. شھربانونژاد، م  
مجموعه مقاالت گردھمایی محققین و مروجین استان  . اھواز –خوزستان استان كنگره غالت، سازمان كشاورزي 

  .خوزستان
كاربرد ادوات داشت در افزايش عملكرد محصول ذرت. ٧۴ - تابستان. شھربانونژاد، م  

 ذرت ھمایش - مركز خدمات كشاورزي سبیلي ،دزفول
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گیري عمق كار گاوآھنھا ١٣٧٧–مرداد . شھربانونژاد، م  

 كرج - ماشینھاي كشاورزي و مكانیزاسیون
ورزي سطحي در كشت گندم آبي بررسي امكان خاك. ١٣٧٧– پائیز. شھربانونژاد، م  

مجموعه مقاالت گردھمایی پاییزه محققین و مروجین استان خوزستان .اھواز ،خوزستان
خشکه کاری تھیه اراضی در مناطق دیمبررسي امكان . ١٣٧٨– پائیز. شھربانونژاد، م  

مجموعه مقاالت گردھمایی پاییزه محققین و مروجین استان خوزستان .اھواز ،كشاورزي خوزستان
مقايسه چند روش پیشنھادي با روش مرسوم كاشت كنجد و تأثیر آنھا بر عملكرد  -٨١شھریور  ٣. شھربانونژاد، م 

  ھفتمین كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران. محصول
بررسي روشھاي مختلف تھیه زمین و كاشت بر عملكرد محصول گندم  در بقاياي . ٩/٨/٨١اھواز . شھربانونژاد، م 

مجموعه مقاالت گردھمایی پاییزه محققین و مروجین استان  .سازمان جھاد كشاورزي خوزستان .گردھمائي غالت،ذرت
  .خوزستان

بررسي روشھاي مختلف تھیه زمین و كاشت بر عملكرد محصول گندم در بقاياي ذرت. ١٣٨٢/ ١١/  ١١. شھربانونژاد، م 
 كرج –مؤسسه تحقیقات فني و مھندسي كشاورزي 

بررسي عملكرد سمپاشھاي میكرونر . ٨٢/ ۵/  ٢٢. شھربانونژاد، م 
 تحقیقات كشاورزي صفي آباد ـ دزفول

مركز تحقیقات كشاورزي صفي آباد ـ دزفول .كاشت مكانیزه كلزا. ٨٢/ ٨/  ١۴. شھربانونژاد، م 
تأثیر كاربرد زيرشكن بر عملكرد محصول چغندرقند -  ٨٣شھریور ١١. شھربانونژاد، م 

 مكانیزاسیون ايران ـ دانشگاه شھید باھنر كرمان 
بررسي و مقايسه شیوه ھاي مختلف تھیه زمین و كاشت گندم و تأثیر آن بر عملكرد  ٣٠/٧/٨٣. شھربانونژاد، م 

 )گندم ، كلزاھمايش سالیانه (سازمان جھاد كشاورزي ، محصول
مقايسه و بررسي روشھاي مختلف تھیه زمین و كاشت گندم و تأثیر آن بر عملكرد محصول. ٨۴- پائیز. شھربانونژاد، م 

  سازمان جھاد كشاورزي استان ـ گردھمايي سالیانه گندم ـ كلزا 
بررسي اثرات سیستم ھاي مختلف.  ٨۵شھریور  ٧- ٨.  شھربانونژاد، مسعود و مھران زاده ، م 

چھارمین کنگره ملی ماشینھای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. علفھاي ھرز چغندرقند
مركز تحقیقات كشاورزي صفي آباد ـ دزفول .برداشت مكانیزه ماش. ٨۶- مھر. شھربانونژاد، م 
مقایسه کمبینات با خطی کارھای متداول از نظر  ۶/۶/٨٧. شھربانونژاد، م و اختردانش، پ 

مین كنگره ملي مھندسي ماشینھاي كشاورزي و مكانیزاسیونپنج
بررسي كارآئي خاكورز مركب، چیزل پیلر و روش مرسوم و تأثیر آن بر خواص ، ٨٨اسفند  ١٢و  ١١ .شھربانونژاد، م 

ھمایش ملی آب، خاک ، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی، فیزيكي خاك و عملكرد محصول گندم
مدیریت بقایای گیاھی گندم برای بھبود توان تولیدی  ،٨٩ –ارديبھشت   ۶و  ۵ .میرزا شاھی، کامران .شھربانونژاد، م 

خاک وعملكرد دانه ذرت ،  ھمايش ملي كشاورزي حفاظتي و توسعه پايدار،  
ارزيابي روش ھاي خاكورزي  ،٨٩ ،  ارديبھشت ۶و  ۵ .شھربانونژاد، م و فرھاد ناتو، ع 

 خوزستان ،ھمايش ملي كشاورزي حفاظتي و توسعه پايدار
ارزيابي روش ھاي كم خاكورزي در كاشت گندم پائیزه در شمال ، ٨٩ ارديبھشت، ۶و  ۵ .شھربانونژاد، م و فرھاد ناتو، ع 

  خوزستان ، ھمايش ملي كشاورزي حفاظتي و توسعه پايدار
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بھفر فرزانه، مقایسه و ارزیابی سیستم ھای مختلف خاک ورزی و تأثیر آن بر عملکرد 
  مکانیزاسیون و فناوری ھای نوین در کشاورزی

ھمایش کشاورزی - اش خورشیدیطراحی و ساخت سمپ

مجموعه مقاالت گردھمایی  .برداشت بھینه و به حداقل رساندن افت برداشت غالت

خورشیدی فراری دھنده پرندگان، طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه 
 ھفتمین کنگره ملی مھندسی ماشینھای کشاورزی و مکانیزاسیون

طراحی، طراحی، ساخت و ارزیابی سمپاش میکرونر خورشیدی ، 
 ھفتمین کنگره ملی مھندسی ماشینھای کشاورزی و مکانیزاسیون

بررسی  . ٩١شھریور ١۵ .م. مرادی پور و ف. ، اکبری
عوامل حادثه ساز در حوادث ناشی از کاربرد ماشین ھای کشاورزی در استان کرمانشاه، ھفتمین کنگره ملی 

بررسی و  . ٩١شھریور ١۵ ,ع. بابائی وم . ، شھربانونژاد
، ھفتمین کنگره ملی  مقایسه اثر سمپاشھای مختلف در مبارزه و کنترل آفت سن گندم مزارع شھرستان کرمانشاه

میزان مصرف انرژی در باغات سیب در شھرستان مھاباد، 
 ھفتمین کنگره ملی مھندسی ماشینھای کشاورزی و مکانیزاسیون

ک ورزی ، بی خاک ورزی و کنترل علفھای - بررسی تاثیر روشھای مختلف خا

تاثیر مدیریت بقایای گیاھی گندم و  –ھمایش محصوالت پائیزه استان 
 شیوه ھای مختلف خاک ورزی بر عملکرد ذرت دانه ای در منطقه صفی آباد دزفول 

    

شماره  ١٠٧- ٢٠ - ٧٣٠٣٧: طرح شماره١٣٧٧تا  ١٣٧٣

 ١٠٠-٢٠– ٧ ۴٠٢۵ :طرح شماره ٧۴ –
 – ٧۶٠١٩ :شماره طرح ٧۶ – ٧٨. مجری .بررسي و مقايسه روشھاي مختلف كشت و كار و میزان بذر بر عملكرد كنجد

  ٢٢١٣٢: شماره ثبت .سایر مجریان مناسبترين شیوه و تراکم کاشت کلزا در شمال خوزستان
:  شماره طرح.  سایر مجریان ٧۴- ٧۶، با علفھاي ھرز ذرت

 و نشتي) سنترپیوت ، كالسیك(تحت سه روش آبیاري باراني 

: شماره ثبت ١٢٨ – ٢٠ – ٧۶٠٢١ :طرح شماره ٧۶

شماره  ١٠٠ – ٢٠ – ٧۶٠۶٩  :طرح شماره ٧۶ – ٧۶

شماره   ٧٧سال .مجری .بررسي برداشت و الیاف گیري مكانیزه كنف و محاسبه اقتصادي در مقايسه با روش سنتي

 .١٣٨٧تا  ١٣٨۵. مجری .تعیین عمق توسعه ریشه با توجه به فشردگی الیه ھاو بافت خاک در مراحل مختلف رشد

بررسي تأثیر روشھاي مختلف تھیه زمین و كاشت بر عملكرد و مواد آلي خاك ، آفات و علفھاي ھرز در تناوب ذرت ، 
 ٣٠٠٣۵: شماره ثبت ١٢٨- ١١ - ١٢– ٢٠ – ٧٩١٣٠

 شماره.٧٩ – ٨١مجری .متــداول و معرفــي مناسبترين آنھا در كشت مكانیزه كلزا

شماره  مجری .٨٠ – ٨۴. چغندرقند - ورزي بر عملكرد چعندرقند در تناوب گندم 

کنترل علفھای ھرز پھن برگ چغندرقند با تلفیق مقادیر کاھش یافته علف کشھای پس از خروج، کولتیواسیون بین 
 ٢۵٨٢۶:  شماره ثبت ١٠٠- ١١- ٨١١٣٧: شماره طرح

. ارزیابی مزرعه ای عملکرد کلتیواتور دوار در مقایسه با روش ھای مرسوم جھت مبارزه با علف ھای ھرز چغندرقند

 -  ٢٢ –١۴ – ٨٣٠٢١  :طرح شماره ،مجری ٨٣ – ٨۴. 

و تعیین روشھای مناسب خاکورزی در اقلیم ھای مختلف در کشت گندم و تأثیر آنھا بر خواص فیزیکی و 
 ٣٩٢۶١ :شماره ثبت ١٠٠ – ٢٢ – ١۴ – ٨۴٠٣ :شماره طرح

بھفر فرزانه، مقایسه و ارزیابی سیستم ھای مختلف خاک ورزی و تأثیر آن بر عملکرد .  شھربانونژاد، م و آل عبدی ، م 
مکانیزاسیون و فناوری ھای نوین در کشاورزیھمایش  ٢٩/١١/٨٩ - محصول پیاز در ناحیه شمالی خوزستان ،

طراحی و ساخت سمپ .٩٠- خرداد - ۵،۶ الھی .ری و مھدی پور،  ،شھربانونژاد، م 
 پایدار ضرورت پیشرفت پایدار

برداشت بھینه و به حداقل رساندن افت برداشت غالت .٢١/١/٩٠ .شھربانونژاد، م 
  .محققین و مروجین استان خوزستان

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه  . ٩١شھریور ١۵ مھدی پور ی و شھربانونژاد، م 
ھفتمین کنگره ملی مھندسی ماشینھای کشاورزی و مکانیزاسیون

طراحی، طراحی، ساخت و ارزیابی سمپاش میکرونر خورشیدی ،  . ٩١شھریور ١۵ مھدی پور ی و شھربانونژاد، م 
ھفتمین کنگره ملی مھندسی ماشینھای کشاورزی و مکانیزاسیون

، اکبریر. ، اشرفی زادهی. ، حقیم. شھربانونژادعلی اشرف بابائی،  
عوامل حادثه ساز در حوادث ناشی از کاربرد ماشین ھای کشاورزی در استان کرمانشاه، ھفتمین کنگره ملی 

 مھندسی ماشینھای کشاورزی و مکانیزاسیون
، شھربانونژادپ. لعل آبادی ، زارعیم. ، توحیدیم. ، رحمتیم. مرادی پور 

مقایسه اثر سمپاشھای مختلف در مبارزه و کنترل آفت سن گندم مزارع شھرستان کرمانشاه
 مھندسی ماشینھای کشاورزی و مکانیزاسیون

میزان مصرف انرژی در باغات سیب در شھرستان مھاباد، بررسی و تعیین .  ٩١شھریور ١۵شھربانونژاد  .م و احسانی 
ھفتمین کنگره ملی مھندسی ماشینھای کشاورزی و مکانیزاسیون

بررسی تاثیر روشھای مختلف خا -  ٩٢بھمن . شھربانونژاد، مو . طیبی ، ا 
 ینھاھشتمین کنگره ماش - مشھد  - ھرز بر عملکرد محصول کلزا 

ھمایش محصوالت پائیزه استان  ٩٣- آبان ٢۵. میرزاشاھی ، ک و. شھربانونژاد، م  
شیوه ھای مختلف خاک ورزی بر عملکرد ذرت دانه ای در منطقه صفی آباد دزفول 

  کنفرانس ھای خارجی

   پروژه ھای تحقیقاتی
  پروژه ھای تحقیقاتی اجرا شده

٣ سال .مجری .بررسي كاربرد كروگیت و فاروئر در كشت گندم آبي 
  ١۵٣٨۴: ثبت

– ٧٨. مجری .بررسي امكان خاكورزي سطحي در كشت گندم آبي 
بررسي و مقايسه روشھاي مختلف كشت و كار و میزان بذر بر عملكرد كنجد 

 ١٧٢۴۶: شماره ثبت ١٢٨ – ٢٠
مناسبترين شیوه و تراکم کاشت کلزا در شمال خوزستانبررسي و تعیین  
با علفھاي ھرز ذرت) شیمیايي و مكانیكي(مقايسه مبارزه تلفیقي بررسی و  

 ٢٣٢٩١: شماره ثبت ١٢٨-١١-٧۵٠۵٨
تحت سه روش آبیاري باراني بررسي جمعیت و خسارت آفات و بیمايھاي چغندرقند  

 ١١٠- ١١- ١٣- ٢٠- ٧۵٠۵٣: شماره طرح  ٧۵- ٧٨ .سایر مجریان
٧۶ – ٧٨. مجری .بررسي اثرات كاربرد زيرشكن بر عملكرد چغندرقند 

١٨٢۴٩  
٧۶. مجری .مقايسه برداشت و پوست كني سنتي و مكانیزه كنف 

  ٢٠۵٠۴: ثبت
بررسي برداشت و الیاف گیري مكانیزه كنف و محاسبه اقتصادي در مقايسه با روش سنتي 

   ١٠٠– ٢۴ – ٧٧٠۵١ :طرح
تعیین عمق توسعه ریشه با توجه به فشردگی الیه ھاو بافت خاک در مراحل مختلف رشد 

  :شماره ثبت
بررسي تأثیر روشھاي مختلف تھیه زمین و كاشت بر عملكرد و مواد آلي خاك ، آفات و علفھاي ھرز در تناوب ذرت ،  

٧٩١٣٠ :شماره طرح ٧٩ – ٨٢. مجری.گندم و شبدر بذري در خوزستان
متــداول و معرفــي مناسبترين آنھا در كشت مكانیزه كلزاارزيابـي ريزدانــه كارھــاي  

  ١٩۴٨٩:شماره ثبت ١٠٠ – ٢٠ – ٧٩٠١۴ :طرح
ورزي بر عملكرد چعندرقند در تناوب گندم  بررسي تأثیر مديريت بقاياي گندم و خاك 

 :شماره ثبت ١٠٠– ٢٠ – ٨٠٠۴۴ :طرح
کنترل علفھای ھرز پھن برگ چغندرقند با تلفیق مقادیر کاھش یافته علف کشھای پس از خروج، کولتیواسیون بین  

شماره طرح ٨١ .سایر مجریان) روشھای مکانیکی و شیمیائی(ردیفی
ارزیابی مزرعه ای عملکرد کلتیواتور دوار در مقایسه با روش ھای مرسوم جھت مبارزه با علف ھای ھرز چغندرقند 

 ١٠٧- ٢٠- ٨٢٠١٨: شماره طرح ٨٢ – ٨۴ .سایر مجریان
. ارزيابي فني بذركارھاي مكانیكي و پنوماتیكي در كشت چغندرقند 

 ٢۵۵٣٢ :شماره ثبت ١٠٠
و تعیین روشھای مناسب خاکورزی در اقلیم ھای مختلف در کشت گندم و تأثیر آنھا بر خواص فیزیکی و بررسي  

شماره طرح ٨۴ – ٨٨ ،مجری .شیمیائی خاک با توجه به تناوب منطقه
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کنفرانس ھای خارجی
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پروژه ھای تحقیقاتی اجرا شده
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شماره  ،مجری. ٨۴ – ٨٧  .ھای مختلف با میزان متغیر تراکم بذر گندم

شماره   ،مجری ٨۴ – ٨۶. تعیین عمق توسعه ریشه با توجه به فشردگی الیه ھاو بافت خاک در مراحل مختلف رشد

و روش مرسوم و تأثیر آن بر خواص فیزيکي خاک و عملکرد محصول 

 ۴٠٠٧۶: شماره ثبت
 ۴٠٩٢۵: شماره ثبت، مجری .ذرتمديريت بقاياي گیاھي گندم براي بھبود توان تولیدي خاک و عملکرد دانه 

 ۴-٧١-١۴-٩١٠٠٨: شماره طرح. روش ھای ھای مختلف کاشت و تراکم بذر بر میزان خوابیدگی و عملکرد محصول کلزا
 ۴- ٧١- ١۴- ٩١١١۶:  شماره طرح، مجری

  ۴- ٧١- ١۴- ٩١١١٧:  شماره طرح، مجری

سازمان جھاد کشاورزي خوزستان، معاونت تحقیقات و آموزش، حوزه ترويج و نظام 

برداري،  سازمان جھاد کشاورزي خوزستان، معاونت تحقیقات و آموزش، حوزه ترويج و نظام بھره

سازمان جھاد کشاورزي خوزستان، معاونت تحقیقات و آموزش، حوزه ترويج و 

 اصول زراعت گندم آبی در خوزستان، سازمان جھاد کشاورزی خوزستان 
اداره ترویج سازمان جھاد کشاورزی . ١٨۴نشریه شماره 

  . ١٣٨۶ معاونت ترويج و نظام بھره برداري،  .سازمان جھاد کشاورزی خوزستان
معاونت ترويج و نظام بھره  .سازمان جھاد کشاورزی خوزستان

سازمان . ١۶١نشریه شماره . ٨۶سال - ویژه پروژه آرمانی مدیریت جامع مزارع گندم

سازمان جھاد کشاورزي خوزستان، معاونت تحقیقات و آموزش، 

سازمان جھاد . ٢٨۴نشریه شماره . ١٣٨٩ - بھار) چیزل پیلر 

  ھمکاری
٩٢ 

تعیین و مقايسه درصد افت كلزا در دو . مکانیزاسیون
علوم تحقیقات واحد -دانشگاه آزاد اسالمی .  مشاور .روش برداشت مكانیزه مستقیم و غیرمستقیم در شمال خوزستان

بررسي و تعیین مناسبترين روشھاي  .مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته 
- دانشگاه آزاد اسالمی . مشاور .سم پاشي به منظور كاھش و بھینه سزي مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول

بررسي اثرات انواع سیستم ھاي . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته 
 .دزفولواحد - دانشگاه آزاد اسالمی . مشاور

سي و مقايسه فني و اقتصادي برر..مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته 

 .دزفولواحد - دانشگاه آزاد اسالمی
بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی عملكرد دستگاه . مکانیزاسیون
 .دزفولواحد -دانشگاه آزاد اسالمی

ھای مختلف با میزان متغیر تراکم بذر گندمبررسی و ارزیابی پارامترھای عملکردی کارنده  
 ٣١٨٢٩ :شماره ثبت ١٠٠ -  ٢٢ – ١۴ – ٨۴٠١ :طرح

تعیین عمق توسعه ریشه با توجه به فشردگی الیه ھاو بافت خاک در مراحل مختلف رشد 
 ١٠٠ – ١۴ – ١٣ – ٨١٠١ :طرح

و روش مرسوم و تأثیر آن بر خواص فیزيکي خاک و عملکرد محصول ) چیزل پیلر(مرکب  بررسي و مقايسه کارآيي خاکورز 
 ٣٩٣٢٨: شماره ثبت ،مجری. خوزستان گندم در شمال

شماره ثبت، مجری .بررسي امکان برداشت مکانیزه ماش در ارقام مختلف 
مديريت بقاياي گیاھي گندم براي بھبود توان تولیدي خاک و عملکرد دانه  
روش ھای ھای مختلف کاشت و تراکم بذر بر میزان خوابیدگی و عملکرد محصول کلزا 
مجری .طراحی و ساخت سامانه خورشیدی فراری دھنده پرندگان 
مجری .میکرونرطراحی و ساخت منبع انرژی خورشیدی جھت سمپاش  

  پروژه ھای تحقیقاتی در حال اجرا

  ، مجریساخت و ارزیابی بارکن علوفه تسمه ای

  نشریات فنی و ترویجی

سازمان جھاد کشاورزي خوزستان، معاونت تحقیقات و آموزش، حوزه ترويج و نظام  ،دستورالعمل فنی احداث باغ زیتون 
  .١٣٨۶ برداري،  بھره

سازمان جھاد کشاورزي خوزستان، معاونت تحقیقات و آموزش، حوزه ترويج و نظام بھره ،خوزستانزراعت کلزا   
 ١٣٨۶. 
سازمان جھاد کشاورزي خوزستان، معاونت تحقیقات و آموزش، حوزه ترويج و . دستورالعمل فنی مدیریت باغ مرکبات 

 .١٣٨۶ برداري،  نظام بھره
اصول زراعت گندم آبی در خوزستان، سازمان جھاد کشاورزی خوزستان  
نشریه شماره . ٨۶سال . دستورالعمل فنی زراعت چغندر در استان خوزستان 

  .خوزستان
سازمان جھاد کشاورزی خوزستان .١٣٨۶. راھنمای زراعت چغندرقند پائیزه 
سازمان جھاد کشاورزی خوزستان. ١٧٣نشریه شماره . ١٣٨۶. زراعت سویا در خوزستان 

 برداري،
ویژه پروژه آرمانی مدیریت جامع مزارع گندمدستورالعمل فنی زراعت گندم دیم  

 .جھاد کشاورزی خوزستان
سازمان جھاد کشاورزي خوزستان، معاونت تحقیقات و آموزش، . کاشت ، داشت و برداشت سویا : دستورالعمل فنی 

 .١٣٨٨ برداري،  حوزه ترويج و نظام بھره
چیزل پیلر ( استفاده از دستگاه خاكورز مركب راھنماي نشریه ترویجی  

  .کشاورزی خوزستان
ھمکاری. ٨٩ - پائیز. دستورالعمل راھکارھای مقابل با پدیده خشکسالی 
٩٢ -پائیز. طراحی و ساخت سامانه خورشیدی فراری دھنده پرندگان 
 ٩٢ - پائیز. خورشیدی طراحی و ساخت سمپاش میکرونر 

  راھنمایی و مشاوره پایان نامه

مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته  .٨٢ /١۶/۵. پورمحمد، غالم 
روش برداشت مكانیزه مستقیم و غیرمستقیم در شمال خوزستان

 تھران
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  .٨٢/ ٢/۶- . مھران زاده، محمد  

سم پاشي به منظور كاھش و بھینه سزي مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول
 علوم تحقیقات تھرانواحد 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  .٨۴/ ٣/ ٢۶ .لقمانی، عبدالعظیم 
مشاور .خاكورزي بر عملكرد گندم و كنترل علفھاي ھرز در منطه دزفول

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  . ٨۶ نتابستا. ضرغام پور، امیر 

دانشگاه آزاد اسالمی . مشاور .سه روش برداشت ماش در شرايط شمال خوزستان

مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ٨٧ - بھار . اختردانش، پدرام  
دانشگاه آزاد اسالمی . مشاور .در منطقھ صفی آباد دزفولکمبینات با روشھای معمول کشت گندم 
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پروژه ھای تحقیقاتی در حال اجرا 

ساخت و ارزیابی بارکن علوفه تسمه ای - ١

  
  کتاب

  
نشریات فنی و ترویجی
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راھنمایی و مشاوره پایان نامه
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مقایسه فنی و اقتصادی روش ھای حمل . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ٢٩/۶/٨٩. حجت، بشاورد .۶
 .دزفولواحد -دانشگاه آزاد اسالمی .  مشاور .نیشکر از مزرعه به کارخانه در واحد ھای کشت و صنعت شمال خوزستان

مقایسه و ارزیابی سیستم ھای مختلف . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ٣١/۶/٨٩. مدمح، آل عبدی .٧
 .دزفولواحد - دانشگاه آزاد اسالمی  .مشاور. خاکورزی و تاثیر آن بر عملکرد محصول پیاز در ناحیه شمالی خوزستان

ارزیابی و مقایسه روش ھائ مختلف . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته  .٢٣/۶/٩٠. سید امین، معصومی .٨
واحد - دانشگاه آزاد اسالمی  . مشاور .ھوادھی باگاس نیشکر به منظور دستیابی به شرایط مناسب تولید کمپوست

 .دزفول
ارزیابی و مقایسه میزان تلفات . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ٨/١٠/٩٠. باغبان زاده، مسعود .٩

دانشگاه  .  مشاور .محصول در برداشت مکانیزه ذرت توسط انواع کمباینھای رایج در کشت و صنعت شھید رجائی دزفول
 .دزفولواحد - آزاد اسالمی

بررسی عوامل حادثه ساز در حوادث . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته .  ٨/١٠/٩٠. بابایی، علی اشرف .١٠
 .دزفولواحد -دانشگاه آزاد اسالمی  .راھنما. ناشی از کاربرد ماشینھای کشاورزی در استان کرمانشاه

مقایسه عملکرد کششی دو تراکتور میان . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته .  ٩٠-پائیز. شھروزیان، رضا .١١
  .دزفولواحد - دانشگاه آزاد اسالمی .مشاور. خاک در آسفالت و قدرت 

بررسي و مقايسه اثر سمپاش ھاي . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته .  ٨/١٠/٩٠. محسن، مرادی پور .١٢
 .دزفولواحد - دانشگاه آزاد اسالمی .مشاور. مختلف در مبارزه و كنترل آفت سن گندم شھرستان كرمانشاه

بررسی روش ھای خاک ورزی حفاظتی و . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته .  ٨/۴/٩١. بھشاد، ایمان .١٣
 .دزفولواحد - دانشگاه آزاد اسالمی  .  مشاور .تأثیر آن بر عملکرد ارقام ماش درشمال خوزستان

مصرف انرژي در بررسي و تعیین میزان . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ٨/۴/٩١. احسانی، بھروز .١۴
 .دزفولواحد - دانشگاه آزاد اسالمی .راھنما .باغات سیب مھاباد

بررسی ومقایسه تاثیر روشھای مختلف  .مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته .  ٨/۴/٩١. مجید، زارع کریمی .١۵
دانشگاه آزاد  .  مشاور .ای بھاره در شمال خوزستان خاک ورزی، بر پارامترھای عملکرد ی سه رقم بذر ذرت دانه

 .دزفولواحد - اسالمی
بررسی و مقایسه ماشین ھای کاشت . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ٢٨/١٠/٩١. پرویز، دینوی زاده .١۶

دانشگاه آزاد  .مشاور. مرسوم با ماشین کاشت مستقیم و میزان بذر مصرفی بر عملکرد ماش در شمال خوزستان
 .دزفولواحد - اسالمی

بررسی تاثیر الگوی کاشت . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ٢٩/٣/٩٢. دھقان ابراھیمی، محمد ھادی .١٧
واحد -دانشگاه آزاد اسالمی .مشاور. و تراکم بوته بر عملکرد ذرت دانه ای در روش بی خاک ورزی در شمال خوزستان

 .دزفول
بررسی تاثیر روش بی خاکورزی ومیزان  .مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ١٢/۶/٩٢. مود، محبیراروند .١٨

 .دزفولواحد -دانشگاه آزاد اسالمی  .مشاور .بذر مصرفی بر عملکرد گندم در منطقه خرم آباد
مقایسه روش ھای مختلف کاشت  .مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ٢٧/۶/٩٢. مھرپیما، محسن .١٩

 .دزفولواحد - دانشگاه آزاد اسالمی  .راھنما .ماشینی و تراکم بوته کلزا بر میزان خوابیدگی و عملکرد دانه
ھاي  ي سمپاش بررسی و مقايسه. مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ۶/١١/٩٢. محمدرضا، خالقی نژاد .٢٠

 .شوشترواحد - دانشگاه آزاد اسالمی .مشاور .رايج با سم پاش میكرونر در محصول ذرت در ناحیه شمالي خوزستان
بررسي تاثیر نوع علف كش ھاي دو . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ٢٨/۶/٩٢. سھراب، چنداز .٢١

واحد - دانشگاه آزاد اسالمی  .مشاور .منظوره در روش ھاي مختلف كم خاك ورزي و بي خاك ورزي بر عملكرد ذرت بھاره
 .دزفول

 بررسي و ارزيابي نازل ھاي مختلف. مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ٣٠/١١/٩٢. ابراھیمی، شاھین .٢٢
 .سمپاش ھاي پشت تراكتوري در فشارھاي مختلف و تأثیر آن بر يكنواختي پاشش و كنترل علف ھاي ھرز ذرت دانه اي

 .دزفولواحد - دانشگاه آزاد اسالمی  .مشاور
بررسی تأثیر روشھای مختلف خاک .  مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ٢١/٩/٩٢. احسان، طیبی نیا .٢٣

 .دزفولواحد - دانشگاه آزاد اسالمی  .راھنما .ورزی، بی خاک ورزی و کنترل علفھای ھرز بر عملکرد محصول کلزا
 .دزفولواحد - دانشگاه آزاد اسالمی  .مشاور .٢۴
بررسی تلفات در برداشت با کمباين در . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته  .٢٧/۶/٩٢. محمد، کربول .٢۵

 .دزفولواحد - دانشگاه آزاد اسالمی  .مشاور. گندم در خوزستان.تلفات. مختلف بر سرعت پیشروی و ارتفاع برش
اقتصادی سیستم بررسی فنی و . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته  .٩٢- تابستان. رضا، گشتاسبی .٢۶

 .دزفولواحد -دانشگاه آزاد اسالمی .مشاور. ھای خشک کن ذرت دانه ای در شمال خوزستان
ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت ذرت . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ٩٢- تابستان. فرھادی، محمد .٢٧

دانشگاه آزاد  .مشاور. بذری در سطوح مختلف نرخ تغذیه ماشین پیکرھاسکر و سطوح مختلف دور سیلندر ماشین شیلر
 .دزفولواحد - اسالمی

کاشت و میزان تأثیر سیستم ھای مختلف .مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته  .٩٢- تابستان. حمدا، عیزار .٢٨
 .دزفولواحد - دانشگاه آزاد اسالمی  .مشاور. بذرکاری در تولید کلزای مناطق دیم شمال خوزستان 

بررسي صوت براي كاھش . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته . ٢٧/١١/٩٢. عیسی، زارع عبدشاھی .٢٩
 ایالمدانشگاه  .مشاور. خسارت پرنده به مزارع كشاورزي

بررسی و مقایسه میزان تلفات بذر شبدر . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته  ٢١/۶/٩۴. وزیری، غالمعلی .٣٠
 .دزفولواحد -دانشگاه آزاد اسالمی  .  مشاور .در دو نوع کمباین و ارایه راھکارھایی جھت کاھش تلفات

تاثیر ماده اسپودنا در جلوگیری از تلفات بذر . مکانیزاسیونپایان نامه کارشناسی ارشد رشته  ٢٩/١٠/٩۴. کرمی، محمد .٣١
 .دزفولواحد -دانشگاه آزاد اسالمی  .  مشاور .در برداشت مکانیزه کلزا

  



  ٢٧/٧/٧٣تاریخ   ٢٨٩٧۵
  .توسعه مکانیزاسیون استان

 .کارشناس پایش و نظارت فنی محصوالت زراعی شمالی استان خوزستان

 ١۴/۴/٩١و  ٨٣
 ٢٢/۴/٧٨: معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاریخ

  ٩٣- ٩۴تحصیلی 

اداره کل ثبت  ٢۵١٩٠شماره ثبت  -)عمق سنج تراکتوری

اداره کل ثبت شرکتھا و مالکیت صنعتي کشور  ٧٠٧٨٧

اداره کل ثبت شرکتھا و مالکیت  ٧٢۵۴٩شماره ثبت 

سازمان پژوھشھای علمی و صنعتی  ٧٢۵۴٩شماره ثبت 

 ٢۴/۶/٩۴اداره کل ثبت شرکتھا و مالکیت صنعتي کشور 

     ضویت در مجامع علمی

۵/٧/٢٨٩٧۵ :حکم شماره .مکانیزاسیون استان خوزستانعضو کمیته  
توسعه مکانیزاسیون استانسوم تھیه و تدوین برنامه پنج ساله عضو شورای  
 .عضو سازمان نظام مھندسی کشاورزی خوزستان 
 عضو کمیته خشکسالی 
کارشناس پایش و نظارت فنی محصوالت زراعی شمالی استان خوزستان 
  ٢٨/٧/٩٣از تاریخ  معین و ناظر شھرستان شوشتر 
  .دبیر كمیته زمین مركز تحقیقات صفي آباد 

    تشویقات
٨٣، ١٧/١٢/٧٢ تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول ایستگاهرئیس  
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاریخ 
  ٩٣- رئیس مدیریت جھاد کشاورزی شھرستان شوشتر 
 ٩١ سال ،پژوھشگر و محقق نمونه 
تحصیلی ، سال مدرس نمونه دانشگاه جامع واحد علمی کاربردی دزفول 

  سایر موارد
  

عمق سنج تراکتوری(طراحی مکانیزم و سیستم اندازه گیری عمق کار گاو آھن ھا  
  ١۴/۴/٧۴ - شرکتھا و مالکیت صنعتي کشور

٧٠٧٨٧شماره ثبت  -  خورشیدی طراحی و ساخت سمپاش میکرونر 
٣/۵/٩٠  

شماره ثبت  - طراحی و ساخت سامانه خورشیدی فراری دھنده پرندگان 
  ٢/٩/٩٠صنعتي کشور 

شماره ثبت  - طراحی و ساخت سامانه خورشیدی فراری دھنده پرندگان 
 ایران

اداره کل ثبت شرکتھا و مالکیت صنعتي کشور  ٨۶۶٩٨شماره ثبت  -  بارکن علوفه تسمه نقاله ای 

 

ضویت در مجامع علمیع
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سایر موارد
  :اختراع
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