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 مدرک
 دانشگاه / آموزشگاه محل تحصيل

 دانشگاه شهرکرد 78 مکانيک ماشينهای کشاورزی کشاورزی کارشناسي 1

 علوم تحقيقات تهران 84 مکانيزاسيون کشاورزی کارشناسي ارشد 2

 علوم و تحقيقات تهران 90 مکانيزاسيون کشاورزی دکترا 3

 :یکار سوابق مهمترین( 3

گان اصفهان( 1385ات 1380) از سال   سال20عضو هئیت علمی دااگشنه  هب مدت  -1  (ات اکنون دااگشنه آزاد راک 1385از سال  )دااگشنه خوراس
 )رپدیس  مکران(پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان و منتور مشاور -2

زی  و  و نیم  سال 4هب مدت و استان مرکزی  مدری مرکز رشد دااگشنه آزاد اسالمی  واحد اراک  -3  تفرش  و کمیجان  اقماری رد شهراهی  آشتیان ، فرااهن  و  دمرکز رش 4  راه اندا
 دو سال انیب رسیی  انجمن شرکتهای دانش بنیان استان مرکزی  -4

 سال 3بمدت آزاد اسالمی  استان مرکزی عضو کمیته  مالکیت فکری دااگشنه  -5
 بمدت هس سال عضو کمیته نظارت و کمک هب استقرار شرکتهای دانش بنیان  دااگشنه آزاد اسالمی  استان مرکزی  -6
کاری با اداره کل اقتصاد دانش بنیان   -7  مرکزی  رد حوزه کشاورزی هب مدت دو سال  سازمان هم
 ر( تولید کننده انواع فراورده اهی گیااهن داروییرسیی هدیت مدریه شرکت رسا)رویان سبز آیال -8

 دانش بنیان  معماران هب طرح  شاور شرکت م  -9
شت ارنژی بمدت  -10  دوره  3عضو هیئت داوران  کنفرانس نیب المللی رویکرداهی نوین رد نگهدا
 کمیته اجرایی  استاراتپ اهی  حوزه کشاورزی و شیالت پارک علم و فناوری چابهار  -11

 
 ها:ها و تخصص( مهارت4



 

 :های عمومی و تخصصیافزارآشنایی با نرم -4-1

 ميزان آشنايي زمينه کاربرد افزارعنوان نرم رديف

1 CATIA يشرفتهپ ☐ متوسط ☒ مقدماتي ☐ طراحي 

2 SPSS پيشرفته ☒ متوسط ☐ مقدماتي ☐ آناليز آماری 

3 OFFICE پيشرفته ☒ متوسط ☐ مقدماتي ☐ عمومي 

4 Design Expert پيشرفته  تخصصي  

 خارجی:های آشنایی با زبان -4-2

 ميزان آشنايي عنوان زبان خارجي رديف

 پيشرفته ☒ متوسط ☐ مقدماتي ☐ انگليسي 1

 پيشرفته ☐ متوسط ☒ مقدماتي ☐ ترکي 

 های فردی:ها و مهارتسایر توانمندی -4-3

 زمينه کاربرد عنوان رديف

مختلف فعاليتهای دانش بنيان   مشاوره در زمينه های 1  زمينه های مرتبط با فعاليتهای دانش بنيان همه د ر 

زيست توده(  -انرژی های  تجديدپذير)خورشيدی 2   

 مربوطهتجهيزات و   بهداشت و محيط زيست -غذايي -دارويي توليد و فراوری ميکروجلبکها 3

 صنعتي -کشاورزی طراحي و ساخت دستگاهها و ماشين آالت کشاورزی 4

 :شده گذرانده یآموزش یها دوره( 5

 مرجع/ سازمان/ مؤسسه صادر کننده گواهينامه دورهعنوان  رديف

ری تکنولوژی ) 1  پارک علم و فناوری  استان مرکزی (IPارزیابی  شرکتهای دانش بنیان و ارزش گذا

   APO -)تهران( مدرییت پس از ربداشت  میوه و سبزی  2

 دااگشنه آزاد اسالمی  دالیل شکست استاراتپ اه  رد اریان 3
رد سازی ماشینهای کشاورزی  4 کانیزاسیون آموزش آزمون  واستاندا  مرکز توسعه م
گاه نیرو -تهران کارربد گازاهی حاصل از منابع زیست توده  رد تولید سوختهای ماعی 4  ژپوهش

گاه نیرو -تهران مدرییت آلودگیهای صوتی  5  ژاپن -زپوهش

گاه نیرو -تهران مدرییت و راهبری نیروگاههای بیوگاز 5  ژپوهش

 سازمان مرکزی -اراک ارزیابی کنفرانسها و مقاالت بی اعتبار نیب المللی 6

 استکهلم سوئد -تهران مدرییت مواد زاید الکترونیکی 7

 دااگشنه خوارزمی –تهران  رپوپوزال نویسی طرحهای کیفی 8



 

 ) نظا م مهندسی( -کرج استراژتی بهبود عملکرد  گلخاهن اه 9

گاههای مهندسی زراعی 10  کرمان ارپاتوری دست

 اصفهان GPSسنجش از دور  و استفاده از  11

 اصفهان GISاستفاده از سیستم  12

 اصفهان رزنت(-)اينترنت استفاده از کتابخاهن داتيجيلی 13

 اصفهان آشنایی با رنم افزاراهی آفیس و ربانهم ای آماری  14

 اصفهان آئين کارگزاری رد اسالم 15

 تهران تعمیر موتور و گیربکس رپاید 16

 کرج آشنایی با سیستمهای دیاگ )میظنت موتور( 17

 تهران تعمیر سیستم سوخت رسانی موتوراهی اژنکتوری  18

 تهران تعمیر سیستم الکترکی موتور رپاید 19

 تهران تعمیر موتور اهی  گاز سوز 20

21 Condition monitoring  صنعت شریف 

گلیسی 22 گارش مقاهل تحقیقاتی هب زبان ان  اراک نحوه ن

 استکهلم سوئد -تهران مدرییت مواد زاید الکترونیکی 23

 ژپوهشکده نیرو گازاهی حاصل از منابع زیست توده و تولید سوخت ماعی کاررید 24

 دااگشنه آزاد اراک -اراک روانشناسی رتبیتی 25

 دااگشنه آزاد اراک -اراک بصیرت افزایی علوم دینی 26

 دااگشنه اراک -اراک اخالق حرهف ای( -معرفت افزایی) معرفت دینی 27

گاری فرهنگی  28  دااگشنه اراک -اراک ویپست ن

29 
Workshop of socio-ecological Aspects of ARAk region آلمان -دااگشنه اراک -اراک 

  

 

 

 

 سوابق  ژپوهشی:



 

 طراحی و ساخت فتوبیوراکتور جهت  تولید میکرو جلبک -1
 زاد اراکآاتسیس و راه اندازی آزمااگشیه میکرو جلبک رد دااگشنه  -2

 آزاد اسالمی اراکه مدری گروه زیست فناوری  مرکز تحقیقات علوم گیااهن کارربدی  دااگشن  -3
کار آزمون استاندارد 12نهایی  ماشینهای کشاورزی هب تعداد  صدور اتدییهی -4 گاه بعنوان هم  دست

گان  1394لغایت  1382طرح از سال   13اجرای طرحهای ژپوهشی مرتبط با کشاوری هب تعداد  -5 کار و کارشناس طرح رد دااگشنه آزاد اسالمی خوراس  هب عنوان مجری ،  هم
گاه ربداشت و خردکن چوب ، الحاقی هب رتا   -6  کتور طراحی  و ساخت دست
 7000طراحی و ساخت حسگر خازنی رد اندازه گیری عدد قلیایی روغن موتور ردوگر نیشکر  -7
 اصفهان اورزی استانربرسی وضعیت کارگاههای تولیدی ادوات کش -8

 طراحی و ساخت انهمواری سنج)ریالیفمتر( -9
 طراحی و ساخت سنسور میزان آلودگی رد سیستم صافی هوا رد موتوراهی احتراقی -10
 رد تولید کاغذ از کاه و کلش )بازیافت(   Continueطراحی سیستم  -11

 CMت زهینه اهی تعمیر و نگهداری رد ماشینهای کشاورزی با استفاده از فناوری ی مدری -12
 تعیين مدل ریاضی ربای شیپ ینیب میزان زهینه اهی تعمیر و نگهداری و زمان خرابی موتوراهی احتراقی و ماشینهای کشاورزی   -13
 ه اتکستان(مشاور پایان انهم رد مورد طراحی سایت بیوگاز رد استان آرذبایجان رغبی)دااگشن  -14

 دااگشنه اتکستان() مشاور پایان انهم رد مورد ارزیابی روشهای مختلف کشت ) کشت مستقیم ، مرسوم و ..( گندم -15
 راهنمایی پایان انهم رد خصوص  کمباین ربداشت ربنج) مقایسه کمباین اهی ربداشت ربنج()دااگشنه زدفول( -16
 و سفید کن ربنج) دااگشنه زدفول( راهنمایی پایان انهم رد خصوص   روشهای مختلف آسیاب -17
کان استفاده از بیوگاز بجای سوختهای فسیلی رد استان مرکزی -18  راهنمای پایان انهم رد خصوص ام

 پایان انهم رد استفاده از ارنژی اهی نو رد کشاوررزی و غیر کشاورزی رد سطوح کارشناسی ارشد  و دکترا 25داوری شیب از  -19
 ( )دااگشنه ارومیه(CMفاده از ربانهم مراقبت وضعیت رد ماشینهای کشاورزی)مشاور پایان انهم رد مورد است  -20
 دااگشنه آزاد بناب -ن انهم رد زمینه ربرسی وضعیت موتوراهی دزیلی با آانلیز روغنامشاور پای -21

 مشاور پایان انهم رد مورد طراحی سایت بیوگاز رد کشت و صنعت مغان -22
 ساخت فتوبیوراکتور جهت تولید میکرو جلبک ربای استخراج سوختاستاد راهنمای رساهل دکترا با موضوعیت   -23



 

 استاد راهنمای رساهل دکترا با موضوعیت  استفاده از میکرو جلبکها جهت تصفیه افضالبهای صنعتی  -24
 MILKINGجلبک بصورت طراحی و ساخت  فتوبیوراکتور ویپسته تولید ماده مورثه از میکرواستاد راهنمای رساهل دکترا با  موضوعیت  -25
 موضوعیت استفاده از میکرو جلبکها جهت  پیدا کردن بهترین شرایط ربای باال ربدن کمیت و کیفیت سوخت استحصالی از میکرو جلبکهااستاد راهنمای رساهل دکترا با   -26
 دسمودسموس و  طراحی  ساخت  فتو بیوراکتور بیوفیلم با کشت هیبرید  دو گوهن میکروجلبک  سندسموساستاد مشاور رساهل دکترا  با موضوعیت   -27
گاه تصفیه بیولوژیکی پسابهای صنعتی  با اس  -28  جلبک و باکتری روتفاده از میک استاد مشاوره رساهل دکترا با موضوعیت طراحیو و ساخت دست

 ردکشور رنوژ   Comademشرکت رد کنفرانس نیب اللملی  -29
 رد کشور کااندا   CIGRشرکت رد کنفرانس نیب الملی  -30
 رد کشور استرالیا COMADEMشرکت رد کنفرانس نیب المللی  -31

گاههای نیشکر  رد خوزستان -32  راهنمای  پایان انهم دکتری ردخصوص پایش انالین وضعیت دست
 با استفاده از پوشش اننویی استاد راهنمای رساهل دکترا ردخصوص طراحی و ساخت خشک کن کن -33
 رد زمینه   کشاورزی  ISIمقاهل نیب المللی  5چاپ  -34

 مقاهل کنفرانس خارجی  7چاپ   -35
 مقاهل کنفرانس ملی  داخلی 6چاپ  -36
 دستورالعمل ارزیابی فنی   ماشینهای کاشت )خطی کاراه( چاپ کتاب  با عنوان  -37
 هی ساماهن اهی ارنژی دریاستاری علمی کتاب دااگشن -38

کانیزاسیون  تحقیقات داور مجله  -39  کشاورزی ساما هن اه و م
 افتخارات کسب شده:

 1396مدری مرکز رشد ربرت استان  مرکزی رد سال  -1
 رتبه دوم  دانشجویی رد مقطع کارشناسی -2

 شدرتبه اول دانشجویی رد مقطع کارشناسی ار  -3
 رتبه دوم لیگ زری ردیایی مسابقات کشور ی  رباتیک -4

 رد کشور رنوژ comadem 2011 مقاهل   ربرت  رد همایش نیب المللی -5

صصی:  شرکت رد جشنواره اه و نمااگشیههای تخ



 

 دوره متوالی 3هف مرکز رشد  و هس رغهف هسته اه و شرکتهای زری مجمو(ه( و کسب مقام پنمم رد  رغهف ) رغ 4نمااگشیه ملی گیااهن دارویی  بعنوان مدری مرکز رشد با  -1
صصی ماشینهای کشاورزی  و اتسیسات گلخاهن ای   هب همراه  شرکت فناور)ورسک( -2  نمااگشیه تخ

کاری مرکز تحقیقات، دااگشنه علوم زپشکی و  -3  دااگشنه سراسری اراک ربگزاری جشنواره گیااهن دارویی و طب سنتی  با هم
 شرکت رد فن  بازار اهی مختلف استانی و کشور با  شرکتهای مستقر رد مرکز رشد -4

 نندگان ماشینهای کشاورزی شرکت رد نمااگشیه کشاورزی  رتکیه  هب  همراه تولید ک   -5

 ربون دااگشنهی:  سوابق اجرایی

کانیزاسیون استان البرز -1 صصی م  عضو کارگروه تخ
 عضو کارگروه شیالت چابهار -2

 عضو هیئت موسس مرکز نوآوری شیالت  رد چابهار -3
 گیااهن دارویی استان مرکزی عضو کارگروه -4

 (عضو کارگروه استپس) رپوژه زیست بوم  سبز کا رآفرینی با رویکرد توسعه شایستگی اهی کارآفرینی رد آموزشهای پاهی  -5
کار ارزیاب  شرکتهای  دانش بنیان   -6  هم
 شرکت دانش بنیان ورسک اتصال مشاور -7
 رسیی هیئت مدریه شرکت دانش بنیان رسا -8

 1387 -1385 مشاور و طراح  شرکت ماشين سازی  سهند کرج  تولید کننده ماشینهای بازیافت و تولید کاغذ از کاه و کلش -9
 1388 فوالد اکسين اهواز      PM و سررپست رپوژه  کدینگ و  گذاری مشاور کد -10
 1390فوالد رهمزگان  PMمشاور کدگذاری و اجرای ربانهم  -11

کانیزاسیون کشاورزی ازجمله مباحث مرتبط با ارنژی -12  مدری عامل شرکت مشاوره ای ارم البرز اریانیان  رد زمینه اهی مختلف م
گان -31  سال 2بمدت  جوان مدری یت فنی  سایت  علمی نخب

کانیزاسیون کشاورزی و مباحث  فن  اجرای  ربانهم اهی زنده  تلوزییونی از شبکه اهی مختلف سیما )شبکه دوم و شبکه بازار ( و شبکه استانی -31  اهی نوین وری آرد خصوص م

کار انجمن مخترعين اریان -15  عضو و  هم
کار تحقیقاتی موسسه اننو کاوان نباء -16  هم


