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 سوابق اجرایی

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                        46 ماه شهریور لغایت 43 ماه خرداد از ایالم کشاورزی جهاد سازمان عمرانی های پروژه و طرحها مسئول- 1

 18 ماه آبان لغایت 46 ماه شهریور از ایالم کشاورزی حمایتی خدمات شرکت مدیر- 5

 18 ماه بهمن لغایت 18 ماه  آبان از کشور کشاورزی حمایتی خدمات شرکت تاسیسات و ساختمان اداره رئیس- 4

 11 ماه بهمن لغایت 18 ماه بهمن از کشور کشاورزی حمایتی خدمات شرکت آالت ماشین امور مسئول- 3

 13/1/12 لغایت 11 ماه بهمن از کشور کشاورزی حمایتی خدمات شرکت  استانهای امور هماهنگی کارشناس مسئول- 2

 13  ماه اسفند لغایت 15 ماه بهمن از شرکت اداری تحول و نوسازی کمیسیون دبیر- 6

 ( آالت ماشین)  شرکت های دارائی ارزیابی جهت شرکت مجمع منتخب کارشناس- 4

 شرکت به(  سابق)  توسعه بنگاه انتقال دوره در کشاورزی ادوات و آالت ماشین فنی کمیته مسئول- 1

 2/2/11 لغایت 13/1/13 از کشور حمایتی خدمات  شرکت آبیك شیمیائی کارخانجات عامل هیات عضو مدیرو - 9

 15/4/19 لغایت  2/2/11 کشوراز  حمایتی خدمات شرکت ی کشاورز های نهاده نگهداری و حمل ، توزیع معاون  - 18

 1/18/1492 تا   15/4/19از کشاورزی حمایتی خدمات شرکت   شیمیایی مجتمع مدیر- 11

 15/3/96 تا 5/18/1492 از  حمایتی خدمات شرکت بازرگانی  و  امورتولیدی  -فنی مشاور- 15

 1496تیرماه  یسرپرست مدیریت امور ماشین آالت و ادوات کشاورز          -14

 

 :بخشی از سوابق تالیف ، ترجمه ومقاالت

  کشاورزی های ماشین جایگزینی به تصمیم در اقتصادی عوامل تحلیل 1

  کشاورزی های ماشین خدمات از استفاده روشهای بررسی 5

 ها نقاله تسمه طراحی اصول ترجمه 4

 کشاورزی های ماشین هزینه بندی بودجه ترجمه 3

 مکانیزه کاشت های هزینه آنالیز 2

 کشاورزی های ماشین از برداری بهره های نظام بررسی 6



 هکتار 288 مزرعه احداث  پروژه اقتصادی و فنی برآورد 4

 کشاورزی های ماشین های تعاونی مقاله  ترجمه 1

 مکانیزاسیون در بحران مقاله ارائه  9

 دهلران عنبر نهر انحرافی سد پروژه اقتصادی تحلیل 18

 ایالم استان در مکانیزاسیون وضعیت بررسی 11

  ترکیه در کشاورزی مکانیزاسیونوضعیت  ترجمه 15

 البرز استان در TARGET MOTAD,  وMOTAD روش از استفاده با کشت بهینه الگوی درتعیین ریسك تاثیر 14

                         البرز استان گازرسنگ منطقه در کشاورزی  مکانیزاسیون توسعه  های شاخص 13

 دقیق کشاورزی در ای دانه غیر محصوالت عملکرد پایش روشهای 12

                                                        پسته بر ناکید با  باغبانی در دقیق کشاورزی روشهای 16

 (برداشت از پس مدیریت)کشاورزی محصوالت دانه کیفیت وحفظ نگهداری عملیات 14

 زمینی سیب برداشت از پس ژی تکنولو  11

 ...(و ها نباید  هاو باید) کشور کشاورزری مکانیزاسیون توسعه در ها یارانه نقش 19
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