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 )2عباس اکبرنیا ،علی حاجی زاده ،روزبه عباس زاده .بررسی تاثیر پالسمای خالء بر خصوصیات جوانهزنی بذر
يونجه ( .).Medicago sativa Lسیزدهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ايران24-26 .
شهريور  .1400تهران.
 )3ابراهیم احمدی ،علی خلج ،سهیال میرزايی ،روزبه عباس زاده .تاثیر تیمار پالسمای سرد بر میکروب زدايی و
ويژگی های کیفی انگور) ، (.Vitis vinifera Lدوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و
مکانیزاسیون ايران 16-18 ،بهمن  ،1398اهواز .
 )4روزبه عباس زاده ،حمیدرضا قمی ،پريا رهنمون .اثر میدان الکترومغناطیس بر عملکرد پالسمای سرد در
غیرفعالسازی باکتری اشرشیا کلی بر روی بیسکويیت .سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی
علوم و صنايع غذايی ايران 26 .تا  28شهريور  ،1398تهران.
 )5سید محمد شتاب بوشهری ،روزبه عباس زاده .بررسی اثر آب فعال شده با پالسما بر جوانهزنی بذر و رشد
گیاهچه خیار .يازدهمین کنگره علوم باغبانی 4-7 .شهريورماه  ،1398ارومیه.
 )6سید محمد شتاب بوشهری ،روزبه عباس زاده ،شهريار صرامی .تاثیر آب فعال شده با پالسما بر درصد و
سرعت جوانهزنی بذر تربچه و رشد اولیه ساقهچه .هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزيک پالسما 26-27 ،تیرماه
 ،1398شاهرود.
 )7روزبه عباس زاده ،رومینا ضرابی و کوثر علیمحمد .استفاده از فناوری پالسمای سرد به عنوان روشی نوين در
حفظ کیفیت دانههای انار .يازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشینهای کشاورزی) و
مکانیزاسیون ايران 12-14 ،شهريور  ،1397همدان.
 )8شهريار صرامی ،روزبه عباس زاده .طراحی و ساخت سامانه ديجیتال دادهبرداری و پايش برای پژوهشهای
کشاورزی .يازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشینهای کشاورزی) و مکانیزاسیون ايران-14 ،
 12شهريور  ،1397همدان.
9) Seyed Mohammad Shetab Boushehri, Rozbeh Abbaszadeh. Effects of Alternating Cold plasma
Treatment on Seed Germination and Seedling Growth of Carrot Texto Cultivar. 7th National
Congress on Medicinal Plants. 12-14th May 2018. Shiraz, Iran.

 )10روزبه عباس زاده ،شهريار صرامی و محمد قوشچیان .استفاده از میدان الکتريکی پالسی ( )PEFبه منظور
کاهش آلودگی میکروبی عرق هل .اولین همايش ملی صنايع فرآوری محصوالت کشاورزی  11بهمن .1396
کرمان.

 )11روزبه عباس زاده ،رومینا ضرابی و کوثر علیمحمد .تاثیر پالسمای سرد بر روی بهبود ماندگاری قطعات هويج.
اولین همايش ملی صنايع فرآوری محصوالت کشاورزی  11بهمن  .1396کرمان.
 )12سید محمد شتاب بوشهری ،روزبه عباس زاده .بررسی اثر پالسمای سرد بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه
هويج .نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ايران  13لغايت  16شهريور ماه .1396
 )13سید محمد شتاب بوشهری ،روزبه عباس زاده ،سید علی قائم مقامی .بررسی رويانزايی از بافت نوسل انبه رقم
محلی چارک در شرايط درون شیشهايی .نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ايران
 13لغايت  16شهريور ماه .1396
 )14مريم ابراهیمی ،علیرضا بصیری ،مجید جوانمرد ،روزبه عباس زاده .تاثیر سرخ کردن تحت شرايط خالء بر
محتوی رطوبت و روغن فیله های مرغ .چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم
کشاورزی 19 .آذر  .1395تهران.
 )15مريم ابراهیمی ،علیرضا بصیری ،مجید جوانمرد ،روزبه عباس زاده .بررسی تغییرات رنگ ،بازده و افت پس از
فرايند در سرخ کردن فیله های مرغ تحت شرايط ماکروويو .چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های
کاربردی در علوم کشاورزی 19 .آذر  .1395تهران.
 )16مريم ابراهیمی ،علیرضا بصیری ،مجید جوانمرد ،روزبه عباس زاده .تاثیر سرخ کردن تحت شرايط ماکروويو بر
روی بافت ،محتوی رطوبت و روغن فیله های مرغ .چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در
علوم کشاورزی 19 .آذر  .1395تهران.
 )17پروانه ياوری مقدم ،روزبه عباس زاده .بررسی کاهش ضايعات سیب زمینی با استفاده از فناوری پالسما.
هفتمین همايش ملی مهندسی بازيافت و کاهش ضايعات محصوالت کشاورزی  19آبانماه  .1395تهران.
 )18محمد قوشچیان ،روزبه عباس زاده .بررسی استفاده از پالسمای غیر حرارتی به منظور ضدعفونی و حفظ
خواص فیزيکی کاهو .اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنايع غذائی ايران-27 .
 29مهر ماه  .1395تهران
 )19مريم احمدنیا ،مرتضی صادقی ،روزبه عباس زاده ،حمیدرضا قمی ،تأثیر جت پالسمای سرد بر عمر ماندگاری
و ويژگیهای کیفی توت فرنگی .دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و
مکانیزاسیون ايران 9-10 .شهريور  .1395مشهد.

 )20روزبه عباس زاده ،سیدمهدی موسوی ،سید رضا طباطبائی .مطالعه اثر روش های خاکورزی حفاظتی بر رطوبت
و وزن مخصوص خاک در يک فصل زراعی در منطقه دشتناز ساری .دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک
بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ايران 9-10 .شهريور  .1395مشهد.
 )21محمد قوشچیان ،روزبه عباس زاده .بررسی تأثیر میدان های الکترومغناطیس بر خصوصیات جوانه زنی بذر
تربچه .دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ايران9-10 .
شهريور  .1395مشهد.
 )22محمد قوشچیان ،روزبه عباس زاده ،بهنام گوهری ،مینا رستم زا ،بررسی تأثیر میدان های مختلف مغناطیسی بر
جوانه زنی گشنیز .همايش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی 31 .تیرماه1395
 )23محمد قوشچیان و روزبه عباس زاده .استفاده از تلفن همراه به منظور تعیین کیفیت میوه با روش پردازش
تصوير .همايش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی 31 .تیرماه 1395
 )24سیدمحمد شتاب بوشهری ،سیدعلی قائم مقامی ،روزبه عباس زاده .مطالعه اثر میدان مغناطیسی ايستا بر روی
درصد ايجاد کالوس حاصل از جنین های بذری درخت جینکو در شرايط آزمايشگاهی .نهمین کنگره علوم
باغبانی ايران 5-8 .بهمن  .1394اهواز.
 )25محمد زنگی ،مجید معصومیان ،روزبه عباس زاده .افزايش میزان فالونوئید گیاه آلوئه ورا با استفاده از میدان
مغناطیسی .همايش ملی کشت ارگانیک و ازدياد گیاهان دارويی 22 ،و  23مهر  .1394گرگان.
 )26روزبه عباس زاده ،مجید معصومیان ،شهريار صرامی ،علی زنوزی ،احمد نوروزيان ،فاطمه سادات میرصفی.
مطالعه اثر میدان الکترومغناطیس بر میزان تولید فنول گیاه آلوئه ورا .سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی
(کام) ايران 12-13 .آذرماه .1393
 )27روزبه عباس زاده ،مینا رستم زا ،راضیه سادات هاشمی و هماسادات مسعوديان .بررسی تأثیر میدان های
مختلف مغناطیسی بر جوانه زنی چمن ) .(Festuca arandinaceaاولین کنگره ملی گل و گیاهان زينتی
ايران 30 - 29 .مهرماه  .1393کرج.
 )28ندا رحیمی ،روزبه عباس زاده و اسدا ...اکرم .بررسی انرژی انسانی در کشاورزی ايران و ارائه راهکارهای
اندازه گیری و کاربرد آن .هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون11-9 .
بهمن  .1392مشهد.

 )29آتنا قاسمپور ،الهام شريفی ،مجید معصومیان و روزبه عباس زاده .بررسی تأثیر روش های مختلف خشک
کردن بر زمان خشک کردن و میزان فنول گیاه دارويی گزنه ( .)Urtica dioica L.هشتمین کنگره ملی
مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون 11-9 .بهمن  .1392مشهد.
 )30روزبه عباس زاده و مجید معصومیان .استفاده از تنش های مغناطیسی و الکترومغناطیسی در بهبود رشد و
عملکرد غالت و دانه های روغنی .همايش پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی 29 .آبان  .1392جزيره قشم
 )31روزبه عباس زاده و احمد علیمددی .کشاورزی حفاظتی ،راهکاری برای حفظ ثروت های طبیعی و توسعه
پايدار .همايش ثروت ملی و توسعه پايدار 13-12 .آذر  .1391تهران.
 )32روزبه عباس زاده ،رضا لبافی ،علی رجبیپور و حجت احمدی .پیشبینی مشتری پسندی هندوانه براساس
دادههای ارزيابی حسی به کمک مدل فازی – خبره .هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و
مکانیزاسیون 16-14 ,شهريور  ،1391شیراز.
 )33روزبه عباس زاده ،علی رجبی پور ،مجتبی دلشاد ،محمد محجوب ،حجت احمدی .استفاده از پاسخ ارتعاشی
هندوانه به منظور تعیین سفتی بافت داخلی آن .هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون,
 16 -14شهريور  ،1391شیراز.
34) Rouzbeh Abbaszadeh, Ali Rajabipour, Mohammad Mahjoob, Hojjat Ahmadi, Mojtaba Delshad.
Prediction of Watermelon Firmness Based On Frequency Response Function. First International
Conference on Acoustic and Vibration.21-22 December 2011. Tehran, Iran.
35) R. Abbaszadeh, A. Rajabipour, H. Ahmadi, M. Delshad, M. Mahjoob. Assessment of
watermelon quality using vibration spectra. First International Conference on Innovative
Computing Technology. 13-15 December 2011. Karaj, Iran.

 )36روزبه عباس زاده ،علی رجبی پور ،مجتبی دلشاد ،محمد محجوب ،حجت احمدی .ارزيابی غیرمخرب
رسیدگی هندوانه بااستفاده از پاسخ ارتعاشی آن .ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و
مکانیزاسیون 24 ,و  25شهريور  ،1389کرج.
 )37فرهاد خوشنام ،روزبه عباس زاده ،يیبین يینگ .مروری برکاربردهای فناوری تصويربرداری فراطیفی درارزيابی
غیرمخرب کیفی محصوالت کشاورزی .اولین همايش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوين در کشاورزی18 .
تا  20اسفند  ،1389اهواز.

 )38روزبه عباس زاده ،رضا علیمردانی ،علیرضا کیهانی ،مجتبی نادری بلداجی .آزمون و ارزيابی دينامومتر اتصال سه
نقطه .پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون 6 ,و  7شهريور  ،1387مشهد.
 )39نیکروز باقری ،سید سعید محتسبی ،علیرضا کیهانی ،روزبه عباس زاده ،پیام جوادی کیا .ارائه مدل شبیه سازی
رايانه ای برای سیستم کنترل خودکار خشک کن خورشیدی ,پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و
مکانیزاسیون 6 ,و  7شهريور  ،1387مشهد.
 )40مجتبی نادری بلداجی ،رضا علیمردانی ،روزبه عباس زاده ،حجت احمدی .بررسی معادالت بار دينامیکی و
انتخاب معادله مناسب با اندازه گیری لغزش چرخ تراکتور ,پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و
مکانیزاسیون 6 ,و  7شهريور  ،1387مشهد.
41) Abbaszadeh R., Keyhani A. Cost evaluation of lack of attention to correct amount of probability
of a working day in mechanization. First International Conference on Agricultural Mechanization
Development Methods, 21-22 October. 2004. Karaj, Iran.
42) Abbaszadeh R., Akram A., Study of agricultural machinery standardization fitted mechanization
in Iran & region. First International Conference on Agricultural Mechanization Development
Methods, 21-22 October 2004. Karaj, Iran.

 )43روزبه عباس زاده و علیرضا کیهانی .برآورد هزينه عدم توجه به مقدارصحیح احتمال وقوع يک روز کاری در
مکانیزاسیون .سومین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ايران 12-10 .شهريور .1383
کرمان.

طرح های پژوهشي (مجری)
 بررسی کشت الکتريکی گیاه آلوئه ورا
 بررسی تاثیر خاکورزی حفاظتی بر خصوصیات سیستم تولید و خاک و بهینه سازی آن متناسب با شرايط
بومی

 بررسی امکان استفاده از سیستم مکش به جای پمپ باد برای جمع آوری شب پره ها و تغییرات در روش
جمع آوری تخم زنبور و برش زدن کاغذهای حاوی تخم در راستای بهینه سازی انسکتاريوم تولید
زنبورهای تريکوگراما و براکون
 بررسی اثرات تنش های مغناطیسی و الکترومغناطیسی بر گیاه دارويی پروانش به منظور افزايش تولید
آلکالوئید و سرعت رشد
 طراحی و ساخت سامانه پالسمای سرد تحت میدانمغناطیسی و شرايطخالء و تاثیر آن بر باکتری های
اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس
 طراحی ،ساخت و بهینهسازی سامانه چند منظوره هواکشت
 افزايش عملکرد کاهوی کشت شده به روش هیدروپونیک با استفاده از تکنیک بیورزونانس
 امکانسنجی فناوری هیبريد نانو کاويتاسیون و تخلیه پالسما در پاستوريزاسیون آب میوه و کشت
هیدروپونیک

اختراعات
 طراحي و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه
 سيستم تحصيل داده برای اندازه گيری نيروی كششي و سرعت تراكتور
 دستگاه واسنجي دینامومتر اتصال سه نقطه نسبت به نيروهای موازات افق
 ویتامين  Dنانوكپسوله شده با مقاومت حرارتي باال به منظور افزایش زیست فراهمي و حالليت آن در
مواد غذایي غني شده
 سيستم مكانيزه جمع آوری شب پره ها در پرورش انسكتاریوم (انبوه حشرات مفيد)

 فرایند تهيه كشمش از انگور توسط پالسمای سرد

پایان نامه های تحصيالت تكميلي (راهنمایي یا مشاوره)
 )1علی حاجی زاده نمین ،بررسی و توسعه کاربرد فناوری ترکیبی پالسما و الکترومغناطیس در کشت
هیدروپونیک در سامانه کشت دوار
 )2مهدی رشوند ،بررسی و تحلیل مکانیکی میوه زيتون با استفاده از روش المان محدود به منظور طراحی،
ساخت و ارزيابی واحد برداشت
 )3علی خلج ،تاثیر تیمار پالسمای سرد بر میکروب زدايی و حفظ ويژگی های کیفی انگور ( Vitis vinifera
 )L.طی نگهداری در بسته بندی با اتمسفر کنترل شده
 )4نیلوفر خسروی فرد ،بررسی تاثیر پالسمای سرد در افزايش ماندگاری میوه نارنگی
 )5عسل صادق منش ،ارزيابی ترکیبات و تشخیص شیر دامهای مختلف (گاو ،گاومیش و شتر) با استفاده از
روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبديل فوريه ()FTIR
 )6معصومه حسینی ،بررسی اثر استفاده از فناوری پالسمای سرد بر شاخصهای کیفی رب گوجه فرنگی
 )7معصومه عبدالجباری ،بررسی اثر پالسمای سرد بر افزايش ماندگاری آريل های انار
 )8سوفیا اقبالی ،ارزيابی جوانه زنی جنس های چمنی فستوکا ،لولیوم وپوا تحت تنش خشکی وتیمار پالسمای
سرد
 )9پريا معظمی گودرزی ،بررسی امواج الکترومغناطیس بر ويژگی های رئولوژيکی ،پروفايل ريزساختار و
شاخص حاللیت در شیر بدون چربی غنی سازی شده با قاووت
 )10ندا فالحی ،اثرپالسما غیرحرارتی برحفظ کیفیت گوجه فرنگی و میزان ويتامین ث ولیکوپن موجود در آن
 )11طناز رهنمای آخری ،تاثیر پالسمای سرد در استريلیزاسیون و تغییرات رنگ ،محتوی آنتوسیانین و کیفیت
میکروبی آب زرشک
 )12میکائیل جعفرخانی ،بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد واحد شناور ساز در دستگاه بوجاری
 )13طاهره سوری ،بررسی اثر پالسمای سرد بر ماندگاری میگو

 )14هاجر عقیلی ،اندازه گیری محتوای رطوبتی میوه خرما در طول فرايند خشک کردن با استفاده از روش
تصويربرداری از نور پراکنش يافته لیزر
 )15بهناز رضائی خاتونی ،بررسی اثر پالسمای سردتولید شده در زمانها و باتوانهای مختلف بر بار میکروبی و
خواص فیزيکو شیمیايی زيره سیاه تحت فشار اتمسفری
 )16انوشه ذاکری ،اثرات برهمکنش میدان مغناطیسی بر پاسخ های بیوشیمیايی و فیزيولوژيکی گیاه بادرنجبويه
Melissa officinalis L.

 )17محمد گلچین پورلیلی ،تاثیر پالسمای سرد بر کاهش بار میکروبی باکتری شاخص اشريشیا کلی و ويژگی
های شیمیايی و فیزيکی و ارگانولپتیک آويشن خشک
 )18عاطفه شريفیان ،بررسی اثر پالسمای غیرحرارتی بر ويژگی های فیزيکوشیمیايی و عملکردی پروتئینهای
میوفیبريالر از گوشت قرمز
 )19فاطمه رهنما ،ارزيابی کاربرد پالسمای غیر حرارتی در استريل پسماندهای عفونی
 )20مريم احمدنیا ،تاثیر پالسمای سرد تحت فشار اتمسفر بر پايه تخلیه سد دیالکتريک بر ويژگیهای کیفی و
عمر ماندگاری توت فرنگی
 )21مهدی ايزدی ،تحلیل شاخصهای اقتصادی و انرژی روشهای مختلف خاکورزی حفاظتی برای گندم و
ذرت متناسب با شرايط بومی در کشت و صنعت دشت ناز ساری
 )22سعید رضايی ،ساخت ،بهینه سازی و ارزيابی سامانه اعمال میدان مغناطیسی به بذر محصوالت کشاورزی-
مطالعه موردی بذر پیاز
 )23سید مهدی موسوی جمالی ،بررسی تاثیر خاکورزی حفاظتی بر عملکرد گندم و ذرت و خصوصیات خاک و
انتخاب روش بهینه متناسب با شرايط بومی منطقه دشت ناز ساری
 )24آسیه محمودی ،تثبیت آنزيمهای اينولیناز بر روی نانو پپتیدهای مغناطیسی هیدرولیزاتهای گلوتنی گندم با
هدف تولید تک مرحلهای شربت پروفروکتوز
 )25محدثه میکانی ،تهیه تک مرحله ای شربت فروکتوز با استفاده از تثبیت آنزيم اينولیناز روی نانوذرات
مغناطیسی ايزوله پروتئین سويا همراه با سرم آلبومین گاوی
 )26الهام يزدخواستی ،ارزيابی اثرات ضدمیکروبی عصاره ضايعات انار و انگور بر فلفل سیاه و زيره سبز
 )27مريم ابراهیمی ،بررسی تاثیر پوشش و روشهای سرخ کردن بر ويژگیهای فیزيکی فیله مرغ سوخاری

 )28الهام حسنوند ،ساختوبررسی ويژگیهای فیزيکوشیمیايی نانوکپسولهای ويتامین Dبهمنظورغنیسازی شیر
 )29علی رجائی ،تاثیر میدان مغناطیسی بر تولید فالونوئید در قره قات
 )30محمد زنگی ،تاثیر میدان مغناطیسی بر تولید فالونوئید در آلوئه ورا

سایر سوابق :
 سرپرست معاونت تجاری سازی و بازاريابی پارک علم و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
 معاون پژوهشکده کشاورزی
 مدير گروه فناوری تولیدات گیاهی پژوهشکده کشاورزی
 عضو هیات مديره و خزانه دار انجمن علمی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ايران و مسئول
کمیته گردهمايی های علمی
 عضو حقیقی شورای علمی پژوهشکده کشاورزی
 عضو کمیته علمی-تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جشنواره های جوان و بین المللی خوارزمی
 داوری و امتیازدهی پرونده های اختراعی در همکاری با دفتر مالکیت فکری سازمان پژوهش های علمی و
صنعتی ايران و سامانه ارزيابی اختراعات
 دبیر کارگروه آب سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
 استفاده از فرصت مطالعاتی در کشور چین (فعالیت پژوهشی در گروه بیوسیستم دانشگاه -Zhejiang
گذراندن دوره زبان چینی)
 عضو کمیته علمی انجمن دوستی ايران و چین
 دريافت بورسیه از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 شرکت در برنامه مطالعاتی اتحاديه دانشگاه ها و دانشکده های کشاورزی آسیا در مالزی( )2011به عنوان
تنها نماينده منتخب از طرف دانشگاه تهران
 برگزيده از طرف انجمن جهانی سازمانهای تحقیقات صنعتی و تکنولوژيک ( )WAITROجهت شرکت در
کارگاه  )2017( INTRODUCTION TO THE INNOVATION PROGRAMدر کشور مالزی (تنها
نماينده منتخب از ايران)
 منتخب فستیوال نوآوری های صنايع غذايی
 يکی از ايده های برگزيده در رويداد الگوها و راهکارهای نوين در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
 کسب عنوان مقاله برتر در يکی از کنفرانس های )INCT 2011( Springer
 داوری ژورنالهایInternational Journal of Food Science & Technology،Transactions of ASABE
Optics and Lasers in ،Computers and Electronics in Agriculture ,Biosystems Engineering
Journal of Food Processing and ،International Journal of Food Engineering ،Engineering

 Preservationنشريات علمی-پژوهشی مهندسی بیوسیستم ايران ،کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز،
ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ،مجله علوم و فناوریهای نوين غذايی.
 عضويت در شورای مرکزی انجمن علمی-دانشجويی گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
 عضويت در کار گروه توسعه ظرفیت ها و منابع سازمان
 عضويت در شورای برنامهريزی و نظارت بر عملکرد روابط عمومی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی
ايران
 دبیر هم انديشی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران
 مسئول آزمايشگاه بیوسیستم پژوهشکده کشاورزی

 نماينده سازمان در امور مربوط به برگزاری برنامه های ضیافت انديشه استادان
 نماينده تجاری سازی و ارتباط با صنعت و درگاه فناوری پژوهشکده کشاورزی
 مسئول برگزاری کارگاهها و کنفرانس های علمی پژوهشکده کشاورزی
 عضويت در شورای همفکری فرهنگی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران
 مسئول کمیته گردشگری و زيارتی شورای رفاهی اعضای هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و
صنعتی ايران
 همکاری با کمیته ارزيابی و تشخیص صالحیت دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و داوری
ارزيابی ثبت اختراع مرکز ارزيابی واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 همکاری با گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران به عنوان پیمانکار در ترجمه فارسی به انگلیسی
سرفصل های دروس
 همکاری با گروه آزمون ماشین های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و کارگروه مکانیزاسیون وماشین
های کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 سابقه عضويت در انجمن آکوستیک و ارتعاش ايران و انجمن گل و گیاهان زينتی ايران
 همکاری در برگزاری همايش ها ،فعالیت در نشريات و باشگاه خبرنگاران جوان صداوسیما ،نگارش
يادداشت هايی در همشهری آنالين ،برگزيده شرکت در مرحله پايانی مسابقه تلويزيونی ملکوت سخن
(مشاعره قرآنی)و داور اختراعات مسابقه تلويزيونی ثروت آفرينان.

