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 درسه گندم عملکرد واجزای عملکرد بر بیولوژیک کودهای تاثیر. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. 1388ایمانی، محسن. 

 . سمت مشاور. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران.ورزی خاک روش

 عضویت در مجامع علمی

 

 تشویقات

کشاورزی به دلیل مشارکت ارزشمند در راستای ارتقای بخش دریافت لوح تقدیر از رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

 .1394تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 

 بخش ارتقای راستای در ارزشمند مشارکت دلیل به کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات موسسه رییس از تقدیر لوح دریافت

 .1392 کشاورزی، مهندسی و فنی تحقیقات

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به دلیل تالش مستمر در طول سال، دریافت لوح تقدیر از رییس 

 .92تا  78از سال 



دریافت لوح تقدیر از رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان به دلیل حضور فعال و ارزشمند در صحنه تولید محصوالت 

 .1389کشاورزی، 

 سایرموارد

 


