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  بسمه تعالي

  چلك محمود ميرزائيرزومه 

  مغان 1365متولد 

  كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل يمهندس نظام سازمان عضو

  0309003475: يمهندس نظامشماره 

  info@akin.irرايانامه: 

  09149531521همراه: 

  و امنيت شبكه يسينو برنامه، افزار سخت، افزار نرمفعال حوزه 

  ،يبردار نقشهفعال حوزه كشاورزي 

 فعال حوزه اقتصاد 

  فعاليت پژوهشي:

 با عنوان: كشور غرب شمال هاي استاناولين همايش تخصصي توسعه كشاورزي مقاله در  پذيرش 

  ؛مختلف گندم نسبت به بيماري زنگ زرد هاي ژنوتيپبررسي مقاومت و اجزاي مقاومت در 

  كشور): هاي كنفرانسلينك در سايت سيوليكا (مقاالت علمي 

ADNWP01_039.html-ADNWP01-http://www.civilica.com/Paper 

 با عنوان: كشور غرب شمال هاي استاناولين همايش تخصصي توسعه كشاورزي مقاله در  پذيرش 

  ؛برآورد خسارت ناشي از برداشت گندم به روش مدل متغيرهاي موهومي

 كشور): هاي كنفرانسلينك در سايت سيوليكا (مقاالت علمي 

ADNWP01_121.html-ADNWP01-http://www.civilica.com/Paper 
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 با عنوان: كشور غرب شمال هاي استاناولين همايش تخصصي توسعه كشاورزي مقاله در  رشپذي 

  ؛اثرات و راهكارهاي مقابله با خشكسالي كشاورزي

 كشور): هاي كنفرانسلينك در سايت سيوليكا (مقاالت علمي 

ADNWP01_154.html-ADNWP01-http://www.civilica.com/Paper 

 با عنوان: كشور غرب شمال هاي استاناولين همايش تخصصي توسعه كشاورزي مقاله در  پذيرش 

  بررسي كارايي فني، تخصصي و اقتصادي گندم ايران؛

 با  1387ران استان اردبيل در سال فرهنگ ايثار و شهادت اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگهمايش  مقاله در پذيرش

 و ترويج فرهنگ و شهادت. دفاع مقدس، خانواده شهدا، ايثارگران، جانبازان عنوان:

  هاي نوين در كشاورزي و منابع طبيعي با عنوان: ملّي ايدهاولين همايش پذيرش مقاله در 

در  704و  703در دو رقم ذرت بررسي تنش خشكي انتهاي فصل بر خصوصيات فيزيولوژيك و روابط منبع و مخزن 

  آباد پارس

  http://repository.uma.ac.ir/6392: لينك در سايت دانشگاه محقق اردبيلي

  هاي نوين در كشاورزي و منابع طبيعي با عنوان: ملّي ايدهاولين همايش پذيرش مقاله در 

  (مطالعه موردي استان اردبيل) GIS در محيط AHPهاي  اساس تحليلكشت سير بر  يابي مكان

  http://repository.uma.ac.ir/6395: لينك در سايت دانشگاه محقق اردبيلي

  هاي نوين در كشاورزي و منابع طبيعي با عنوان: ملّي ايدهاولين همايش پذيرش مقاله در 

  استان اردبيلدر  GIS هاي تصميم گير مكاني چند معياره و سيستم هاي بر اساس تحليل كشت آويشن يسنج امكان

  http://repository.uma.ac.ir/6394لينك در سايت دانشگاه محقق اردبيلي: 

  نوين در كشاورزي و منابع طبيعي با عنوان: هاي ملّي ايدهاولين همايش پذيرش مقاله در 

  آباد مغان ارزيابي رطوبت بر نرخ تغذيه شلتوك در سواحل رود ارس با تأكيد بر پارس

  http://repository.uma.ac.ir/6393: لينك در سايت دانشگاه محقق اردبيلي

  و باراني) دانشگاه پيام نور مركز گرمي يا قطرههوشمند كنترل آبياري (طرح پژوهشي سيستم  
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  :تأليفات

  آسا معجزهگياهان دارويي (آشنايي با برخي از گياهان( 

  يافزارها نرمكاربرد Mstat-c ،Spss ،Excel  وSas  ها رشته(در كشاورزي و ساير( 

  سوابق اجرايي:

  87در سال  وقت پاره صورت بهمسئول كتابخانه دانشگاه پيام نور مركز گرمي 

 اجراي كتابخانه الكترونيكي و مجازي در دانشگاه پيام نور مركز گرمي 

 87در سال  وقت پاره صورت به دانشگاه پيام نور مركز گرمي مسئوليت امور فرهنگي 

  87در سال  با فرمانداري شهرستان مغان (گرمي) (گرمي) مغانرابط فرهنگي دانشگاه پيام نور مركز 

  90تا  86 هاي سالمسئول فضاي مجازي و سايبري بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور مركز گرمي بين 

  90تا  86 هاي سالبين مسئول انجمن علمي مهندسي كشاورزي دانشگاه پيام نور مركز گرمي 

 91- 92مي در فصل زراعي كارشناس مجري طرح الگويي كاشت گندم شهرستان گر 

  اراضي زراعي شهرستان مغان (گرمي) در نيمه اول سال  يبردار نقشهدر طرح مساحي و  بردار نقشهكارشناس مساح و

كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل با همكاري اداره كل جهاد كشاورزي استان  يمهندس نظام(طرح سازمان  92

 اردبيل)

  مولتي وندور اكين به آدرس: اپليكيشن استارتاپ يسينو برنامهطراحي وwww.akin.ir 

  به آدرس:  66عدل استارتاپ اپليكيشن حقوقي  يسينو برنامهطراحي وwww.adl66.ir 

  صفري در سال  آقا حاج ينوالمسلم االسالم حجتمحبوب شهرستان گرمي  جمعه امام يتسا وب يسينو برنامهطراحي و

 www.taib.irبه آدرس:  92

  به  و اپليكيشن متصل به آن شهرستان گرمي جمعه امامفروشگاه محصوالت فرهنگي دفتر  يسينو برنامهطراحي و

 آدرس:

www.shop.taib.ir 

  به آدرس: و سامانه نيروي انساني جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي استان اردبيل يتسا وب يسينو برنامهطراحي و 

www.jebheard.ir 
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  چندين ساله نماينده مردم شريف شهرستان گرمي در مجلس شوراي يسي اپليكيشن عملكرد نو برنامهطراحي و

 اسالمي جناب آقاي سيدحمايت ميرزاده

 2و  1قرآن فارسي نسخه  يسينو برنامه 

 براي اولين بار در كشور جمهوري اسالمي ايران سرود ملي افزار نرم يسينو برنامه 

 موبايل و فروش در بازار به آدرس: هاي طراحي اپليكيشنو  يسينو برنامه 

 https://cafebazaar.ir/developer/akinir  
  تا حال 94كارگزار شركت حلما گستر خاورميانه (عصرتلكام) در شهرستان گرمي از سال 

  و...

  افتخارات:

  دانشگاه پيام نور مركز مغان (گرمي) 90و  88كسب عنوان دانشجوي ممتاز در سال 

  استان اردبيل 90كسب عنوان دانشجوي ممتاز در سال 

  97 تا 94سال  از اردبيل استان يسينو برنامهرتبه برتر 

  و اپليكيشن با اثر اكين در اولين دوره همايش فعاالن فضاي مجازي استان  افزار نرمكسب عنوان برگزيده برتر در بخش

 1397اسفند  16اردبيل در 

  و ...
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  :ها توانايي

 مشاوره كشاورزي 

  بدون مراجعه به زمين كشاورزي (آنالين) يبردار نقشهمساحي و 

  با دستگاه  يبردار نقشهمساحي وGPS 

 مسلط به زبان انگليسي 

 افزار نرم مسلط به Map Source  وAuto CAD و تفكيك اراضي جهت ويرايش نقشه 

  افزار نرممسلط به Adobe Photoshop جهت كارهاي گرافيكي 

  افزار نرممسلط به Corel Draw جهت كارهاي گرافيكي 

  افزار نرممسلط به Adobe Illustrator جهت كارهاي گرافيكي 

  افزار نرممسلط به مجموعه Microsoft Office  و طراحي بانك دادهAccess 

  بانك داده  يسينو برنامه بهمسلطSQL  وMySQL 

  هاي كامپيوتري شبكهمسلط به 

 افزار نرمتحت وب و مسلط به  يسينو برنامه Expression Web  وDreamweaver 

  افزار نرممسلط به MMB هاي مالتي مديا جهت اجراي پروژه 

  افزار نرممسلط به Flash  وSwish Max هاي فلش براي پروژه 

  يسينو برنامه هاي زبانمسلط به Html ،Html v5 ،PHP ،Java ،C ،C++ ،C# ،Css ،Css3 ،Delphi ...و 

  كاربردي يافزارها نرممسلط به اكثريت 

  پهپادخلبان 

  :تارنما

www.akin.ir 

  و من اهللا التوفيق
  محمود ميرزائي چلك


