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 حسینی نام خانوادگی:                              هادي نام: 

 06/01/1366 تاریخ تولد:                   عبدالواحدنام پدر: 

 آموزشی مربیمرتبه علمی: 

 و فناوري (کارشناس گروه فنی و مهندسی)معاونت علمی پست سازمانی: 

 تهران، خیابان آزادي، موسسه آموزش و ترویج کشاورزي آدرس محل کار: 

 1457896681صندوق پستی: 

 021-66430433دورنگار:            021-66595686 تلفن:

 h.hosseini@outlook.comآدرس پست الکترونیکی: 

 سوابق تحصیلی

 1395 تهران، ،هاي کشاورزيگرایش طراحی ماشین - مکانیک بیوسیستمتخصصی  دانشجو دکتري  

  1392 ،قزوین هاي کشاورزي،مکانیک ماشینکارشناسی ارشد 

 ینوعمص یو شبکه عصب ریبا کمک پردازش تصو يامحصوالت گلخانه يماریب صیتشخارشد: کارشناسینامه پایان

 )اریو آنتراکنوز خ يپودر دكیسف یقارچ يماری: بي(مطالعه مورد

M.Sc. Thesis: Diagnosis of Disease on Greenhouse Production using Image processing and Artificial 

Neural Networks (Case study: Fungal disease Powdery Mildew and Anthracnose Cucumber) 

  1387، کرج، هاي کشاورزيماشینساخت و تولید مهندسی کارشناسی. 

 1384هاي کشاورزي، کرج،  کاردانی ماشین . 
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 هاي تخصصی/ پژوهشی  زمینه
 افزار طراحی با نرمSolid Works  

  افزارنرم کاوي باو دادهپردازش تصویر Matlab 

  بویایی (و ماشین گازيحسگرهاي آشنایی با کاربردE-Nose(  
 الکتریک)يسنجی دبینایی/ طیفبویایی/ ماشین(ماشینهاي غیرمخرب غذایی با روشکشاورزي و سنجی محصوالت تقلب و کیفیت 

 ایی و اجرایی سوابق حرفه
 ز سال ا ايسازمان فنی و حرفه هاي کشاورزيعضو کارگروه تخصصی شناسایی مشاغل و تدوین استانداردهاي آموزشی ماشین

 تا کنون. 1398
 کشاورزي تدوین منابع آموزشی و بازنگري سواالت آزمون سنجش مهارت شاخه کاردانشهاي عضو کارگروه تخصصی ماشین 

 تا کنون. 1398از سال   وزارت آموزش و پرورش
 تا کنون.  1398سازي معاونت علمی و فناوري موسسه از سال عضو شوراي تصمیم 
 1398) سال رکنان جهادکشاورزيدفتر آموزش کا سازيعضو کارگروه آموزش رانندگان (ذیل کمیته آموزش و فرهنگ . 
 1399روندي موسسه آموزش و ترویج کشاورزي سال هبازرس موسسه در کارگروه حقوق ش . 
  1397عضو کمیته ملی تدوین استاندارد خودرو و نیرو محرکه سازمان ملی استاندارد ایران سال . 
 تا کنون. 1396ایی) از سال کشاورزي (شاخه فنی و حرفههاي هاي مکانیزاسیون و ماشینعضو کارگروه تدوین استانداردهاي رشته 
 آالت کشاورزي در دهمین همایش مقاالت دانشجویان مراکز تحقیقات و داور مقاالت تخصصی کارگروه فنی و مهندسی و ماشین

 . 1396سال  ،طبیعیآموزش کشاورزي و منابع
 ردي کارب-هاي آموزش عالی علمیهاي کشاورزي رشتهاشینریزي درسی، فنی، مهندسی و معضو و دبیر کارگروه هسته برنامه

 . 1396تا  1391جهادکشاورزي سال 
 تا  1395برداران از سال هاي کشاورزي دفتر آموزش بهرهعضوکارگروه تدوین و بازنگري استانداردهاي مکانیزاسیون و ماشین

 کنون. 
 کاردانش) وزارت آموزش و پرورش از هاي کشاورزي (شاخه ینهاي مکانیزاسیون و ماشعضو کارگروه تدوین استانداردهاي رشته

 تا کنون. 1395سال 
 وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی از قانون افزایش بهره 21هاي کشاورزي ماده عضو کمیته تخصصی فنی، مهندسی و ماشین

 تا کنون.  1394سال 
 هاي علمی کاربردي بخشها و مزارع آموزشی رشتهلوت، کارگاهها، پایعضو کمینه فنی طراحی و تدوین استانداردهاي آزمایشگاه 

 . 1393تا  1391کشاورزي از سال 
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 یشغلی مرتبط با حوزه ی/ تخصصسوابق آموزشبرخی 
 ) ساعت 36گذراندن دوره آموزشی تحلیل محتوایی مواد آموزشی( 
  ساعت)  30( کاربردي کشاورزيهاي علمی دوره آموزشی آشنایی با روش مزرعه محور در دورهگذراندن 
 ساعت)  8( گذراندن دوره آموزشی آشنایی با دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی کشور 
 ساعت) 24( گذراندن دوره آموزشی بازنگري استانداردهاي آموزشی (مهارتی) شاخه کاردانش کشاورزي 
  19/06/91مورخ  204مصوب جلسه  "هاي زراعی و باغیمکانیک ماشین"تدوین و بازنگري رشته کاردانی فنی 

  ریزي آموزشی و درسی علمی کاربرديشوراي برنامه
  شوراي  19/06/91مورخ  204مصوب جلسه  "مکانیزاسیون کشاورزي"تدوین و بازنگري رشته کاردانی فنی

  ریزي آموزشی و درسی علمی کاربرديبرنامه
  19/06/91مورخ  204مصوب جلسه  "خوراك دامهاي فراوري ماشین"کاردانی فنی تدوین و بازنگري رشته 

  ریزي آموزشی و درسی علمی کاربرديشوراي برنامه
  شوراي  19/06/91مورخ  204مصوب جلسه  "طبیعیمنابعهاي ماشین"تدوین و بازنگري رشته کاردانی فنی

  ریزي آموزشی و درسی علمی کاربرديبرنامه
  شوراي  19/06/91مورخ  204مصوب جلسه  "طبیعیمنابعهاي ماشین"تدوین و بازنگري رشته کاردانی فنی

  ریزي آموزشی و درسی علمی کاربرديبرنامه
  شوراي  19/06/91مورخ  204مصوب جلسه  "مکانیک شناورهاي صیادي"تدوین و بازنگري رشته کاردانی فنی

  ریزي آموزشی و درسی علمی کاربرديبرنامه
  16/07/91مورخ  206مصوب جلسه  "مکانیزاسیون زراعی و باغی" مهندسی فناوريتدوین و بازنگري رشته 

  ریزي آموزشی و درسی علمی کاربرديشوراي برنامه
  مورخ  204مصوب جلسه  "هاي زراعی و باغیساخت و تولید ماشین" مهندسی فناوريتدوین و بازنگري رشته

  ریزي آموزشی و درسی علمی کاربرديشوراي برنامه 16/09/91
 مورخ  204مصوب جلسه  "هاي آبیاريساخت و تولید ماشین" مهندسی فناوريبازنگري رشته  تدوین و

  ریزي آموزشی و درسی علمی کاربرديشوراي برنامه 16/09/91
  ها و مزارع ها، پایلوت، کارگاهاستانداردهاي آزمایشگاههمکاري در طراحی و تدوین بیش از شش عنوان از

 هاي کشاورزيزیر بخش مکانیزاسیون و ماشین کاربرديهاي علمی آموزشی رشته
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 دانشگاهی  تخصصی تدریس سوابق
  مقطع کارشناسی، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ، نیم سال "هاي زراعی و باغیکارگاه مونتاژ ماشین"تدریس ،

 . 94-95-2تحصیلی 
  مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ، نیم کاردانیمقطع ، "زمین)هاي زراعی (تهیهشناخت و کاربرد ماشین"تدریس ،

 .96-97-2سال تحصیلی 
  97-98-1، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ، نیم سال تحصیلی کاردانی سراسريمقطع ، "عملیات کارگاهی"تدریس. 
  م م خمینی (ره) ، نی، مرکز آموزش عالی اماکاردانیمقطع ، "زمین)هاي زراعی (تهیهشناخت و کاربرد ماشین "تدریس

 .97-98-2سال تحصیلی 
 شده در مجالت خارجی مقاالت علمی چاپ

- 

 داخلی شده در مجالت  مقاالت علمی چاپ

 .سامانه تشخیص بیماري قارچی سفیدك پودري و آنتراکنوز برگ خیار با 1396، محمدزمانی، د. و ارباب، ع.، حسینی، ه .
  .15-28 ، صفحه1396، زمستان 4، شماره 40دوره  مصنوعی.پردازش تصویر و شبکه عصبی تکنیک 

 مقاالت چاپ شده در مجالت ترویجی معتبر
  فصلنامه مروج دفتر ترویج باغی آسیب دیده از سیل-ترمیم تراکتورها، ادوات و تجهیزات زراعی حسینی، ه.صادقی، ا.، و .

 . 56-65، صفحه 1398، بهار 156دانش و فناوري کشاورزي، شماره 

 خارجی و داخلی يهاشده در کنفرانس مقاالت ارائه

  ان فناور یمل شیهما نینهم، شکریبرداشت ن يهانیدر مراحل ساخت ماش یمصرف يانرژ زانیم.، حسینی، هعمرانی، ع. و

 .اهواز، 1397اسفند  2-1،  رانیا شکرین

 ا سامانه تشخیص لبه محصول ب یارند، م.حسینی، م.، ملکصداقتزاده، م.، صادقی، ا.، قاضی حسینی، ه.،منفرد، ه.، صائبی

بینایی به منظور هدایت کمباین. دومین همایش ملی فناوري نوین برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزي، فناوري ماشین

  مشهد. ،1396مهرماه  19و  20راسان رضوي، کشاورزي و منابع طبیعی خ آموزشمرکز تحقیقات و 

 

http://journals.scu.ac.ir/issue_1566_1658_.html
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 تحقیقاتی هايپروژه و هاطرح
 1395، )2-0101-006-950764بینایی (کد مصوب تعیین عرض برش هد کمباین برداشت غالت براساس فناوري ماشین .

 (همکار طرح)

 تحلیلی/فنی/علمی يهاگزارش

  ،.گزارش فنی نیازسنجی و مدیریت .  و ابراهیمی، ا. حسینی، هعباسی، ك.، صادقی، ا.، الماسی، م.، رفیعی، ش.، جعفري، ع
، چاپ اول زمستان 95-96سال تحصیلی هاي کشاورزي منابع انسانی آموزش عالی کشور در زیربخش فنی، مهندسی و ماشین

1394 . 
  ،.گزارش فنی نیازسنجی و مدیریت ماسی، م.، رفیعی، ش.، جعفري، ع.، و ابراهیمی، ا. .، الحسینی، هعباسی، ك.، صادقی، ا

، چاپ اول زمستان 96-97سال تحصیلی هاي کشاورزي منابع انسانی آموزش عالی کشور در زیربخش فنی، مهندسی و ماشین
 978-600-6570-67-9، شابک 1396

 یران) (سازمان ملی استاندارد ا شده تدوین ملی استاندارد
 دهی (هاي توان براي محور توان: آزمون1قسمت  -هاي آزمونروش -تراکتورهاي کشاورزيPTO 8047-1) (شماره استاندارد( 
 8047-2: ظرفیت باالبري اتصال سه نقطه عقب (شماره استاندارد 2قسمت  -هاي آزمونروش -تراکتورهاي کشاورزي( 
 8047-9بند (شماره استاندارد هاي توان براي مال: آزمون9قسمت  -هاي آزمونروش -تراکتورهاي کشاورزي( 
 7257-5 استاندارد گرد (شمارهورز توانهاي خاك: ماشین5قسمت -ایمنی-هاي کشاورزيماشین( 

 کتاب تدوین /ترجمه تالیف،

  عالی علمی کاربردي وهاي ثابت زراعی (دستگاه بوجاري)، انتشارات موسسه آموزش .  کارور ماشینحسینی، هصادقی، ا. و 
  .978-600-6570-93-8، شابک: 1398مهارتی جهادکشاورزي، چاپ اول، 

 ادبی متون  -علمی /داوريویراستاري

  2067/96شماره ثبت  "ها در کشاورزيهاي نرخ متغیر و کاربرد آنانواع کودپاش "جزوه آموزشی علمی داوري 
  هاي ترویجیدفتر شبکه دانش و رسانه) 1903-1735کد ( "استفاده از نور تکمیلی گلخانه مبانی"دستنامه ترویجی علمی داوري.  

 


