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 -3چاپ مقاالت

 -1درج خالصه مقاله و نصب پوستر تحت عنوان طراحي و ساخت ماشين خردكن سرشاخه هاي حاصل از هرس درختان،
دومين گنگره علوم باغباني ايران  29الي  31شهريور  ،1379كرج.
 -2چاپ مقاله تحت عنوان طراحي ،ساخت و ارزيابي ماشين خردكن سرشاخه هاي حاصل از هرس درختان ،1381 ،مجله
علمي پژوهش و سازندگي وزارت جهاد كشاورزي ،شماره .1381 ،55
 -3درج خالصه مقاله و نصب پوستر تحت عنوان طراحي بهينه و توليد نيمه صنعتي دروگرهاي جلو تراكتوري ،اولين كنگره
بين المللي گندم  15الي  18آذرماه ،1381كرج.
 -4ارائه سخنراني و چاپ خالصه مقاله تحت عنوان طراحي بهينه ،توسعه و مقايسه دستگاه درو -رديف ساز جلوتراكتوري و
درو -بافه بند  ،BCSخردادماه  ،1384دومين كنفرانس دانشجويي دانشگاه تهران ،دانشكده بيوسيستم.

 -5چاپ مقاله تحت عنوان "طراحي بهينه و توسعه دستگاه درو -رديف ساز جلوتراكتوري و درو -بافه بند ،1387 ،"BCS
نشريه علمي پژوهشي دانش كشاورزي -دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز ،شماره  4جلد  ،18ص . 233-223
 -6چاپ مقاله تحت عنوان تعيين و مقايسه مقاومت فشاري چهار رقم زيتون رايج در ايران ،1387 ،مجله علوم كشاورزي،
پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران ،دوره  39شماره  ،2ص .243-237
 -7چاپ مقاله تحت عنوان اثر سرعت دوراني واحد خرد -له كن و دماي واحد همزن بر كيفيت و كميت روغن زيتون
استحصالي از رقم روغني ،1387 ،مجله مهندسي بيوسيستم ايران (مجله علوم كشاورزي) ،پرديس كشاورزي و منابع
طبيعي دانشگاه تهران  ،دوره  39شماره  ،1ص .75-83
 -8درج خالصه مقاله و نصب پوستر در همايش ملي اصالح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي تحت عنوان مقايسه
سوخت مصرف شده در دو روش عمليات خاك ورزي و كاشت بذر 4 ،و  5آذر ماه  1388دانشكده كشاورزي دانشگاه
رازي كرمانشاه.
 -9درج خالصه مقاله و نصب پوستر در همايش ملي اصالح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي تحت عنوان طراحي
بهينه ،ساخت و ارزيابي ماشين خردكن سرشاخه هاي حاصل از هرس درختان مجهز به تيغ اره دوار 4 ،و  5آذر ماه
 1388دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه.
 -10درج خالصه مقاله و نصب پوستر در همايش ملي اصالح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي تحت عنوان طراحي
بهينه ،ساخت و ارزيابي ماشين چندكاره كشاورزي 4 ،و  5آذر ماه  1388دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه.
 -11چاپ مقاله تحت عنوان بررسي برخي عوامل موثر بر استحصال كيفي و كمي روغن در حرارت و زمانهاي مختلف به
همزدن خمير حاصل از دانه ي رقم روغني زيتون ،1388 ،مجله مهندسي بيوسيستم ايران (مجله علوم كشاورزي)،
پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران ،دوره  40شماره  ،1ص .9-14
 -12چاپ مقاله تحت عنوان تاثيرات دما و درصد افزايش آب به خمير زيتون بر خصوصيات كيفي و كمي روغن زيتون،
 ،1388مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،شماره هشتم ،ص -180
.174
 -13ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان مقايسه عملكرد كششي دو تيغه خاك ورز حفاظتي به منظور استفاده در يك ماشين
چندكاره كشاورزي (كمبينات) ،1388 ،همايش ملي آب ،خاك ،گياه و مكانيزاسيون كشاورزي 11 ،و  12اسفند ،1388
دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول.
 -14ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان مقايسه انرژي (سوخت) مصرف شده و ميزان عملكرد محصول در دو سامانه خاك ورزي،
 ،1389ششمين كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون 24 ،و  25شهريور  ،89پرديس كشاورزي و
منابع طبيعي دانشگاه تهران – كرج.
 -15ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان مدلسازي نيروي كشش يك تيغه خاكورز بالدا ر بر اساس سامانه استنتاج فازي و روش
رگرسيون خطي چند متغيره ،1389 ،ششمين كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون 24 ،و 25
شهريور  ،89پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران – كرج.
 -16چاپ مقاله تحت عنوان ،Performance Comparison of Three tillage systems in Wheat Farms
 ،2010در مجله علمي .AJCS 4(8):586-589 (2010) ،Australian journal of Crop Science
 -17ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان مقايسه ي انرژي مصرف شده و ميزان عملكرد محصول در سه سامانه خاك ورزي در
كشت جو ،1389 ،اولين همايش ملي مكانيزاسيون و فن آوري هاي نوين در كشاورزي 27 ،و  28بهمن  ،89دانشكده
كشاورزي ،اهواز.

 -18چاپ مقاله تحت عنوان اثرات سرعت دوراني خردكن چكشي ،دما و زمان هم زدن بر كميت و كيفيت روغن زيتون رقم
روغني ،1390 ،مجله تحقيقات مهندسي كشاورزي ،جلد  ،12شماره  ،1ص  ،71-82وزارت جهاد كشاورزي ،سازمان
تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي.
 -19درج خالصه مقاله و نصب پوستر تحت عنوان اثر سرعت دوراني مارپيچ در يك پرس حلزوني دوار بر كيفيت و كميت
روغن كنجد استحصال شده در اولين گنگره ملي علوم و فناوري هاي نوين كشاورزي 19 ،الي  21شهريور ماه 1390
دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان.
 -20ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان توسعه رشته هاي ميان رشته اي افق جديدي در اشتغال دانش آموختگان بخش
كشاورزي  ،1390 ،اولي ن همايش ملي اشتغال دانش آموختگان بخش كشاورزي و منابع طبيعي  2 ،و  3آذر ،90
دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
 -21درج خالصه مقاله و نصب پوستر تحت عنوان مقايسهي انرژي مصرف شده در سه روش عمليات خاك ورزي و كاشت
بذر در هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون 14 ،الي  16شهريور  1391دانشكده كشاورزي
دانشگاه شيراز.
 -22درج خالصه مقاله و نصب پوستر تح ت عنوان طراحي بهينه و ساخت دستگاه خردكن سرشاخههاي حاصل از هرس
درختان مجهز به تيغ اره دوار در هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون 14 ،الي  16شهريور
 1391دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز.
 -23ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان اثر سرعت شافت مارپيچ و دماي محفظه پرس در يك پرس حلزوني دوار بر كيفيت و
كميت روغن كنجد در دومين كنگره ملي امنيت غذايي 26 ،و  27مهر ماه  ،1391دانشگاه آزاد سوادكوه.
 -24چاپ مقاله تحت عنوان  Study of fuel consumption in Three tillage methods. 2014.در مجله علمي
. RAE (2014) ، Vol. 60, 2014, No 4: 142-147 ،Research in Agricultural Engeneering
 -25ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان طراحي بهينه ،ساخت و ارزيابي ماشين مركب كمخاكورزي در هفتمين كنفرانس
دانشجويي مهندسي مكانيك ايران 1 ،الي  3اسفند  ،1391دانشگاه تهران ،دانشكده مكانيك.
 -26چاپ مقاله علمي تحت عنوان Modeling of draft force variation in a winged share tillage tool
 using fuzzy table look-up scheme, 2012,در مجله علمي Agric Eng Int: CIGR Journal, Vol
14, No 4, 262-268.
 -27چاپ مقاله تحت عنوان "بررسي سوخت مصرف شده و ميزان عملكرد محصول جو در سه روش خاكورزي"،1392 ،
مجله پژوهشهاي توليدات گياهي ،جلد  ،20شماره  ،1ص  ،210-203دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.
 -28درج خالصه مقاله و نصب پوستر تحت عنوان بررسي اثر هندسه ابزار خاكورز در گسيختگي خاك و نيروهاي وارد بر
آن به همراه ارزيابي يك مطالعه موردي در همايش ملي پژوهشهاي كاربردي در علوم و مهندسي 5 ،الي  6ارديبهشت
 ،1392دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاكستان.
 -29چاپ مقاله علمي تحت عنوانin three Economic comparison of tillage and planting operations
 tillage systems, 2013,در مجله علمي Agric Eng Int: CIGR Journal, Vol 15, No 4, 180-184.
 -30درج خالصه مقاله و نصب پوستر تحت عنوان استفاده از دستگاه چوب خردكن براي بازيافت سرشاخههاي حاصل از
هرس درختان ،بقاياي چوبي و سلولزي در سومين كنفرانس بينالمللي ايتك با تأكيد بر رويكردهاي نوين در نگهداشت
انرژي 11 ،و  12اسفند  ،1392دانشگاه تهران.

 -31ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان استفاده از ماشين چندكاره به منظور كاهش مصرف انرژي در سومين كنفرانس بين-
المللي ايتك با تأكيد بر رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي 11 ،و  12اسفند  ،1392دانشگاه تهران.
 -32ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان ساخت و ارزيابي يك واحد موزع مركب كارنده نيشكر در همايش ملي مباحث نوين در
كشاورزي 31 ،ارديبهشت ماه  ،1393دانشگاه آزاد شهر قدس.
 -33چاپ مقاله علمي تحت عنوان Simulation of draft force of winged share tillage tool using
 artificial neural network modelدر مجله علمي Agric Eng Int: CIGR Journal, Vol 16, No 4,
57-65. Dec. 2014.
 -34ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان " استفاده از ماشين كارنده مجهز به موزع مركب با آرايش كشت نردباني در مزارع
نيشكر" در اولين كنفرانس بينالمللي يافتههاي نوين در علوم كشاورزي ،منابع طبيعي و محيط زيست 25 ،اسفند .1393
 -35ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان "جايگزيني روش كاشت عرضي به جاي روش خطي در مزارع نيشكر" در همايش بين-
المللي پژوهشهاي كاربردي در كشاورزي 21 ،خرداد  ،1394دانشگاه آزاد شهر قدس.
 -36ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان " اثر سرعت شافت مارپيچ و دماي محفظه پرس حلزوني دوار بر كيفيت و كميت روغن
كنجد" در همايش بينالمللي پژوهشهاي كاربردي در كشاورزي 21 ،خرداد  ،1394دانشگاه آزاد شهر قدس.
 -37ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان "طراحي و ساخت پرس دوار (پمپ سانتريفوژ)" در همايش بينالمللي پژوهشهاي
كاربردي در كشاورزي 21 ،خرداد  ،1394دانشگاه آزاد شهر قدس.
 -38ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان "ساخت و ارزيابي يك مدل موزع مركب مجهز به پوشاننده دوار" در همايش ملي
پژوهشهاي كاربردي در كشاورزي 31 ،خرداد  ،1395دانشگاه آزاد شهر قدس.
 -39ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان "طراحي و ساخت دستگاه بوجاري مجهز به بستر سيال" در همايش ملي گياهان
دارويي 28 ،مرداد  ،1395دانشگاه آزاد شهر قدس.
 -40چاپ مقاله تحت عنوان "طراحي و ساخت يك مدل آزمايشگاهي موزع با ترتيب ريزش نردباني (عرضي) قلمه براي
استفاده در كارنده نيشكر" در نشريه علمي پژوهشي ماشين هاي كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد .جلد  ،7نيمسال اول
 ،1396ص .312-321
 -41ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان "ساخت و ارزيابي دستگاه جداساز دوار عمودي" در اولين كنفرانس ملي پژوهشهاي
كاربردي در علوم و مهندسي ،مرداد ماه  ،1396مؤسسه آموزش عالي اقبال الهوري ،مشهد.
 -42ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان "تأثير سرعت دوراني و شعاع سيلندر بر كيفيت تصفيه شدن روغن كنجد در دستگاه
جداساز دوار" در ششمين كنگره سراسري فناوريهاي نوين ايران ،مرداد ماه  ،1396مؤسسه آموزش عالي مهر اروند ،تهران.
 -43ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان "ساخت و ارزيابي واحد قابل تنظيم جداساز پوشال از دانه براي دستگاه بوجاري بستر
شناورساز" در دومين همايش بين المللي افقهاي نوين در علوم كشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست ،دي ماه ،1396
مؤسسه آموزش عالي مهر اروند ،تهران.
 -44ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان" كاهش مصرف انرژي در ايستگاههاي پمپاژ نفت با استفاده از مكانيزم كنترل فشار
عملياتي خطوط انتقال" چهارمين كنفرانس بين المللي فناوري و مديريت انرژي ،دهم و يازدهم بهمن  ،96دانشگاه شهيد
بهشتي ،تهران.
 -45ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان "ساخت و توليد نيمه صنعتي دستگاه پمپ جداساز دوار افقي" در سومين همايش بين
المللي افقهاي نوين در علوم كشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست ،دي ماه  ،1396مؤسسه آموزش عالي مهر اروند ،تهران.

 ديناميكي و آيروديناميكي زيتون " در سومين همايش بين، ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان " ارزيابي خواص فيزيكي-46
. تهران، مؤسسه آموزش عالي مهر اروند،1396  دي ماه،المللي افقهاي نوين در علوم كشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست
 ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان "بررسي تأثير زاويه كانال تغذيه بر عملكرد يك دستگاه چوب خردكن" در-47
. شيراز،97  خرداد31  و30 ، محيط زيست و توسعه پايدار،چهارمين كنگره بين المللي مهندسي كشاورزي
Design, fabrication and evaluation of horizontal rotary separator  چاپ مقاله علمي تحت عنوان-48
Agric Eng Int (CIGR Journal), July 2019,  در مجله علميof olive oil (Three-Phase Decanter),
.Vol.21, No. 2, 180-187 ,
An evaluation of physical, dynamic and aerodynamic properties  چاپ مقاله علمي تحت عنوان-49
.Research in Agricultural Engineering (RAE Journal), 65, 2019 (2): 48-55,  در مجله علميof olive,
 درFabrication and evaluation of Rotary Separator of Sesame Oil,  چاپ مقاله علمي تحت عنوان-50
International Journal of Food Science and Biotechnology, 2018; 3(3): 77-82. مجله علمي
Application an Euler–Euler Multiphase-Flow Model for

 چاپ مقاله علمي تحت عنوان-51

American Journal of Fluid  در مجله علميSimulation Flow in a Centrifugal Separator Machine,
.Dynamics, 2018, 8 (4): 112-115.
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 -4تأييديهها

 -1اخذ گواهي نامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي مربوط به دستگاه درو – رديفساز جلو
تراكتوري غالت و اخذ تأييديه علمي آن از مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.
 -2اخذ گواهينامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مربوط به دستگاه خردكن سرشاخههاي حاصل
از هرس درختان مجهز به تيغ اره دوار و اخذ تأييديه علمي آن از مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي
ايران.
 -3شركت در جشنواره ملي نوآوري و شكوفايي در نمايشگاه بزرگ اختراعات و نوآوري هاي ايران (مصالي امام خميني ره)
و برگزيده شدن طرح اختراعي اينجانب تحت عنوان طراحي بهينه ،ساخت و ارزيابي ماشين خردكن سرشاخههاي حاصل
از هرس درختان مجهز به تيغ اره دوار و دريافت تسهيالت رتبه سه از بنياد نخبگان براي توسعه طرح مذكور.
 -4اخذ گواهي نامه اختراع در همايش ملي اصالح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي تحت طراحي بهينه ،ساخت و
 -5ارزيابي ماشين چندكاره كشاورزي 4 ،و  5آذر ماه  1388دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه.
 -6اخذ گواهي نامه اختراع در همايش ملي اصالح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي تحت عنوان طراحي بهينه،
ساخت و ارزيابي ماشين خردكن سرشاخه هاي حاصل از هرس درختان مجهز به تيغ اره دوار 4 ،و  5آذر ماه 1388
دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه.
 -7اخذ گواهي انتخاب اختراع برتر در همايش ملي اصالح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي تحت عنوان طراحي
بهينه ،ساخت و ارزيابي ماشين خردكن سرشاخههاي حاصل از هرس درختان مجهز به تيغ اره دوار 4 ،و  5آذر ماه 1388
دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه.
 -8اخذ گواهينامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مربوط به دستگاه استخراج روغن از ميوه
زيتون.1390 ،
 -9اخذ گواهينامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مربوط به دستگاه پمپ دوار (سانتريفوژ)،
 1390و اخذ تأييديه علمي آن از مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.1398 .

 -10عضو كارشناس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور با رتبه ممتاز (شماره نظام مهندسي
.)0709023529
 -11اخذ گواهينامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مربوط به دستگاه پرس مداوم حلزوني با خان-
هاي موازي و اخذ تأييديه علمي آن از مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.1391 .
 -12اخذ گواهينامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مربوط به دستگاه موزع مركب كارنده نيشكر و
اخذ تأييديه علمي آن از مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.1393 .
 -13اخذ گواهينامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مربوط به دستگاه بوجاري دانههاي گياهي
مجهز به بستر سيال و اخذ تأييديه علمي آن از مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.1397 .
 -14اخذ گواهينامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مربوط به دستگاه جداساز (دكانتر) دوار عمودي
با محفظه مشبك براي تصفيه روغن كنجد و اخذ تأييديه علمي آن از مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي
ايران.1397 .
 -15اخذ گواهينامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مربوط به روش و دستگاه اطفاء حريق جنگلها و
مراتع با استفاده از مخلوط رقيق آب و خاك محل حريق و اخذ تأييديه علمي آن از مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران.1397 .
 -16اخذ گواهينامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مربوط به روش و دستگاه جداكننده پوست از
دانه كنجد با استفاده از سايش سطوح استوانههاي دوار مشبك مضرس و اخذ تأييديه علمي آن از مالكيت فكري سازمان
پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.1397 .
 -17اخذ گواهينامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مربوط به دستگاه جمعآوري ،خردكن و دفن
بقاياي گياه نيشكر و اخذ تأييديه علمي آن از مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.1397 .
 -5همکاري در ساير فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي

 -1ارائه خدمات مشاورهاي و پژوهشي به ارگانها و نهادهاي مختلف
 -2بررسي و كارشناسي طرحهاي تأييدي ارجاعي
 -3بررسي و كارشناسي طرحهاي جشنواره جوان و بين المللي خوارزمي
 -4ارائه سخنراني در پژوهشكده
 -5شركت در دورههاي تخصصي آموزشي
 -6بررسي و ناظر طرحهاي حمايتي از سوي وزارت صنايع و معادن( طرح اعطا)
 -7رئيس كميته تخصصي كشاورزي هشتمين ،نهمين ،دهمين ،دوازدهمين و سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي،1385 ،
 1389 ،1387 ،1386و .1390
 -8رئيس كميته تخصصي كشاورزي بيستمين ،بيست و يكمين ،بيست و دومين ،بيست و چهارمين و بيست و پنجمين
جشنواره بين المللي خوارزمي 1389 ،1387 ،1386 ،1385( ،و .)1390
 -9عضو هيئت داوران جشنواره ملي "نوآوري و شكوفايي" سال .1387
 -10عضو كميته منتخب طرحهاي برتر جشنواره جوان و بين الملل خوارزمي .1387

 -11عضو هيئت داوران بنياد ملي نخبگان.
 -12عضو كميته تخصصي كشاورزي جشنواره جوان و بينالمللي خوارزمي  1376الي .1390
 -13عضو كميته تخصصي مكانيك جشنواره جوان و بينالمللي خوارزمي سال  91تاكنون.
 -14مسئول مركز آزمون و ارزيابي ماشينهاي كشاورزي 1390 ،تاكنون.
 -15مشاور رئيس مركز بررسي طرحهاي كالن ملي (معاونت فناوري رياست جمهوري) 1391 ،تاكنون.
 -16ناظر طرحهاي كالن ملي در زمينه ساخت ماشينهاي كشاورزي.
 -17عضو پنل علمي در همايش ملي مباحث نوين در كشاورزي 31 ،ارديبهشت ماه .1393
 -18عضو پنل علمي در همايش بينالمللي پژوهشهاي كاربردي در كشاورزي ،خرداد  1394و تير ماه .1395
 -19سرداور اداره كل مالكيت فكري و معنوي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.
 -20ناظر طرحهاي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور.
 -21معاون پژوهشكده مكانيك  1397الي . ...
 -22رئيس كميته تخصصي مكانيك  20مين جشنواره جوان و  32مين جشنواره بين المللي خوارزمي.

 -6فعاليتهاي آموزشي

 -1تدريس در گروه آموزشي فني و تخصصي اداره كل مهندسي زراعي كرج (سال 1371لغايت نيمه اول .)1373
 -2تدريس دروس تخصصي ماشينهاي كشاورزي در آموزشكده كشاورزي كرج (سال .)1373
 -3تدريس دروس تخصصي ماشينهاي كشاورزي در دانشگاه آزاد اسالمي اهواز (سال  1374و .)1375
 -4تدريس دروس تخصصي ماشينهاي كشاورزي در دانشكده كشاورزي -دانشگاه شهيد چمران اهواز (نيمه دوم 1373
لغايت نيمه اول .)1376
 -5تدريس دروس تخصصي ماشينهاي صنعتي و كشاورزي در آموزشكده كشاورزي كرج (سال 1383و .)1384
 -6برگزاري كالسهاي آموزشي براي كشاورزان منطقه شهريار ،بي بي سكينه و اختر آباد (.)1388
 -7تدريس دروس تخصصي ماشينهاي صنعتي و كشاورزي در مركز آموزش عالي امام خميني كرج (سالهاي ،89،90
.)92
 -8تدريس دروس تخصصي ماشينهاي كشاورزي در دانشگاه آزاد اسالمي شهر قدس (سال  1386تا كنون).
 -9تدريس دروس تخصصي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك بيوسيستم در سازمان پژوهشهاي علمي و
صنعتي ايران (سال  1394تا كنون)
 -10تدريس دروس تخصصي دوره دكتري رشته مهندسي مكانيك بيوسيستم در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
(سال  1394تا كنون)
 -11همكاري با دانشكدههاي كشاورزي و مهندسي به عنوان اساتيد راهنما و مشاور در مقاطع ارشد و دكتري (از سال  86تا
كنون)
 -12استاد مشاور در رساله آقاي محمدعلي وسدي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه سمنان تحت عنوان طراحي و
ساخت خشك كن بستر سيال شلتوك برنج تاريخ دفاع تير .1388

 -13استاد مشاور در رساله خانم نسيبه ايزدي خواه دانشجوي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه تهران تحت عنوان مقايسه
عملكرد خردكن چكشي بهينه شده در استحصال روغن زيتون تاريخ دفاع شهريوي .1388
 -14استاد راهنماي دوم در رساله آقاي اصغر محمدي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه تهران تحت عنوان طراحي
بهينه و مدلسازي واحدهاي خاك ورزي و كاشت ماشين چندكاره كشاورزي تاريخ دفاع بهمن .1389
 -15استاد مشاور در رساله آقاي سعيد يونسي سلطاني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه تهران تحت عنوان طراحي
بهينه و ارزيابي دستگاه بوجاري بستر سيال تاريخ دفاع شهريور .1396
 -16استاد راهنماي رساله آقاي ميكائيل جعفرخاني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي
ايران تحت عنوان پارامترهاي مؤثر عملكرد واحد شناورساز در دستگاه بوجاري كنجد تاريخ دفاع .1396
 -17استاد راهنماي رساله آقاي محسن شهابي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد علوم تحقيقات تهران تحت عنوان مدلسازي و
بررسي راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در مركز انتقال نفت سمنان تاريخ دفاع اسفند .1396
 -18استاد راهنماي رساله آقاي مهدي رشوند دانشجوي دوره دكتري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران تحت عنوان
بررسي و تحليل مكانيكي زيتون با استفاده از روش المان محدود به منظور طراحي ،ساخت و ارزيابي واحد برداشت
تصويب رساله سال .1397
 -19استاد راهنماي رساله آقاي علي حاجي زاده نمين دانشجوي دوره دكتري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
تحت عنوان "بررسي و توسعه كاربرد فناوري تركيبي پالسما و الكترومغناطيس در كشت هيدروپونيك در سامانه كشت
دوار" تصويب رساله سال .1398

 -7طرح هاي پژوهشي تدوين و تعريف شده ،انجام شده و در حال اجرا
عنوان طرح
طراحي بهينه و ساخت دروگر جلوتراكتوري
غالت
طراحي و ساخت دروگر جلوتراكتوري علوفه
طراحي ،ساخت و ارزيابي ماشين خردكن
سرشاخه هاي حاصل از هرس درختان
بهينه سازي و توليد ده دستگاه دروگر
جلوتراكتوري غالت
طراحي ،ساخت و ارزيابي خط فرآوري روغن
زيتون
طراحي بهينه ،ساخت و ارزيابي پنج دستگاه
كمبينات كشاورزي
بهينه سازي و ارزيابي ماشين خردكن سرشاخه
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پنبه
پوشش دهي مغز پسته با استفاده از پروتئين
آب پنير
طراحي ،ساخت و ارزيابي پرس مداوم حلزوني
تکميل و راه اندازي دو واحد گلخانه مجتع براي
توليد انبوه گياهان دارويي
طراحي و ساخت يک مدل آزمايشگاهي كارنده
نيشکر

طراحي و ساخت پمپ دوار عمودي براي تصفيه
روغن كنجد
طراحي و ساخت دستگاه بوجاري
طراحي و ساخت پمپ دوار افقي (دكانتر) براي
تصفيه روغن زيتون
طراحي و ساخت واحد قابل تنظيم جداساز
پوشال از دانه براي دستگاه بوجاري بستر سيال
تحقيق ،طراحي ،ساخت و راه اندازي و
اتوماسيون خط توليد محصوالت
دستيابي به روش مناسب و ساخت دستکاه جداساز
مواد زائد در فرآيند پوست كني دانه كنجد

مجري

معاونت فناوري
رياست جمهوري
سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران
معاونت فناوري
رياست جمهوري
معاونت فناوري
رياست جمهوري
معاونت فناوري
رياست جمهوري
بخش خصوصي
صندوق حمايت از
پژوهشگران و
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فناوران
سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران
صنايع شهيد ستاري

1395

1396

1395

1396

بخش خصوصي
(شركت ستاره
درخشان)

1397

1398

توضيحات

محل اجرا در سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران
محل اجرا در سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران
محل اجرا در سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران
محل اجرا در سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران
محل اجرا در مركز رشد سازمان
پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

محل اجرا در سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران
محل اجرا در سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران
مركز تحقيقات جهاد كشاورزي
استان خراسان رضوي
مركز تحقيقات جهاد كشاورزي
استان مازندران
محل اجرا در سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران
محل اجرا در سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران
محل اجرا در سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران
محل اجرا در سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران
محل اجرا در سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران
محل اجرا در سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران

 -8شركت در دورههاي آموزشي و پژوهشي
 -1شركت در دوره آموزشي  Autolispو  VBAبه مدت دو ماه و نيم.1380 ،
 -2شركت در دوره آموزشي دو روزه ارزيابي عملكرد.1386 ،
 -3شركت در دوره آموزشي يك روزه مهارتهاي تدوين و انتشارات مقاالت علمي و پژوهشي به زبان انگليسي.1387 ،
 -4شركت در دوره آموزشي دو روزه ارزش گذاري و نتايج تحقيقات.1388 ،
 -5شركت در دوره آموزشي يك روزه مستند سازي فرآيندها.1389 ،
 -6شركت در دوره آموزشي يك روزه مديريت خالقيت و نوآوري.1389 ،
 -7شركت در دوره آموزشي سه روزه فرآوري گياهان دارويي (استخراج ،استانداردسازي ،پروسس و ،) ...كارگاه بين الملليJune 19-،
.2010 ،21
 -8شركت در دوره آموزشي يك روزه دوركاري.1390 ،
 -9شركت در دوره آموزشي يك روزه آشنايي با روشهاي استخراج اسانس و عصاره گياهي.1390 ،
 -10شركت دو روزه در كنگره سراسري همكاري دولت ،دانشگاه و صنعت.91 ،
 -11شركت در دوره آموزشي دو روزه تكنيكهاي جديد در بسته بندي و نگهداري محصوالت كشاورزي ،كارگاه بينالملليFeb 2-3 ،
. 2013 ،
 -12شركت در دوره آموزشي يك روزه دسترسي آزاد به اطالعات پتنت.92،
 -13شركت در دوره آموزشي سه روزه توسعه كارآفريني بخش كشاورزي.92 ،
 -14شركت در دوره آموزشي مستندسازي دانش و تجارت.92 ،
 -15شركت در دوره آموزشي سه روزه استانداردهاي مورد نظر در غذاي حالل ،كارگاه بينالمللي. 2014 ،Sep. 8-10 ،
 -16شركت در دوره آموزشي يك روزه ارزيابي اختراعات.93 ،
 -17شركت در كارگاه سامانه اطالعاتي پايش فرآيند توليد محصوالت كشاورزي و .93 ،...
 -18شركت در دومين جشنواره و نمايشگاه گياهان دارويي ،فرآوردههاي طبيعي و طب سنتي به عنوان ارائه كننده فن بازار.93 ،
 -19شركت در دوره آموزشي دو روزه تكنولوژيهاي روز در بسته بندي و نگهداري محصوالت كشاورزي ،كارگاه بينالملليSep. 8- ،
. 2014 ،10

