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»یباسمه تعال«
احترامبا عرض سالم و 

سید مهرداد هاشمیان اصفهانی: خانوادگیونامنام
اصفهان: تولدمحل، 30/2/1339:تولدتاریخ،363: شناسنامهشماره،حسن: پدرنام

.)کنترل و ابزار دقیق(دانشگاه صنعتی اصفهان 1366فارغ التحصیل ،)برق(آبادانشکده نفت دان1357ورودي
Mobile ١: ٠٩١٣ ١١٨ ١٢٣٧
Mobile ٢: ٠٩٣٥ ١١٨ ١٢٣٧
E-mail: smhashemyan@gmail.com
Website: www.meditech.ir

:و قابلیتهايخصوصیات فرد
با توانایی کار؛ منطقی؛ انتقاد پذیر، خلقخوش ؛ ت پذیرمسئولی؛ انعطاف پذیر؛ يقویروابط عموم

هاي تفعالیانجام؛ عملیاتيپیش بینی کننده انتها؛ خالقوتفکرم؛ راموباالدرانجامودقتآموزش،سریعيیادگیرقدرت؛ دیگران
.غیر قابل پیش بینی؛کاري متغیرفشارهاي غیرمنتظره وانطباق با موقعیتتوانایی ؛داوطلبانه

:و مهارتهاسوابق کاري
)1394مرداد (نت ویژه نخبگان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی آفرین همایش همفن-1
)1394اردیبهشت (نایب رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و پرورش دهندگان اسب استان اصفهان -2
)1393اسفند (مدي تک و دانشگاه گنبد کاووس تحقیقاتیعلمی پژوهشی بین تعاونیعقد تفاهم نامه-3
) 1393آذر(مدي تک و پژوهشکده زیست فنآوري دانشگاه صنعتی اصفهانتحقیقاتیبین تعاونیعلمی پژوهشی تفاهم نامه عقد-4
)1393آذر(به سازمان محیط زیست کشور در مورد  بهینه سازي دریاچه ارومیهدهنده تحقیقات صحیح انجام شدهارائه-5
)1393مهر(کمیته فنآوري و توسعه اتاق بازرگانی اصفهان ITPOارائه دهنده طرح شکارگاه مصنوعی در- 6
)1393مهر(رئیس انجمن اولیا و مربیان دبستان شهید ذاکر -7
)1393شهریور (عضو کمیته فنآوري و توسعه اتاق بازرگانی اصفهان -8
)1393شهریور (کشاورزي نوین و سالمتصالحینعضو و مسئول هسته-9

)1393شهریور(مدي تک و جهاد دانشگاهی واحد مشهد تحقیقاتیبین تعاونیعلمی پژوهشی تفاهم نامه عقد-10
)1392مهر ماه (عضو سازمان بسیج مهندسین -11
)1391،1394(هاي تولید الکل از سورگوم شیرین همکاري با دکتر المدرس جهت سیستم-12
اقتصاد وربدانشگاه آزاد نیشا1393اسفند 14(همایش علوفه هیدروپونیک ارگانیک و کاربردهاي مفید آن در تغذیه داممدرس-13

1393آذر 12() دانشگاه گنبد1393آذر 27() بسیج مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی نیشابور،مقاومتی از حرف تا عمل
14() کارگروه کشاورزي بسیج مهندسین استان سمنان1393شهریور 16()دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده شهید اعتباري 

خراسان 1391دي ماه23(و ) ربت حیدریهتهفته پژوهش 1392دیماه 22(و)نقاب خراسان رضويجوین،1393مردادماه 
نخستین ()1391تیرماه 13–شیراز ()اتاق بازرگانی قم1390اسفند10) (چهارمحال و بختیاري1391بهمن ماه25(و) رضوي

).1391همایش صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی اول اردیبهشت
)اتاق بازرگانی اصفهان1391اردیبهشت 13(–معرفی طرح دستگاه تولید علوفه هیدروپونیک در دومین همایش چرخش مغزها -14
)4/4/1391(داراي پروانه فعالیت نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان اصفهان -15
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).1393تا 1391از (شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان شیخ بهایی –احیاگران قلب آسیا شرکتعضو هیئت مدیره-16
)1391از (ایرانمسئول پروژه آکواپونیک-17
).1393تا مهر 1391از مهر (هیات امنا دبستان شهید احسانی و رئیس عضو -18
.)1390- هیدروپونیک ایرانانجمن علمی (عضو  مرکز پژو هشی کشت بدون خاك -19
).1390از (شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان شیخ بهایی –عضو هسته احیاگران قلب ایران -20
.)1389از- تجهیزات و لوازم پزشکی(کارشناس رسمی دادگستري-21
:در طرحهاي زیر) 1382از (تعاونی تحقیقاتی مهندسی مدیتک R&Dمسئول -22

)1393بهمن (بازگرداندن مردم به روستاهاهتجروستایی اشتغالایجادوروستاهااحیاءسنجیامکانطرحمدیر-1
) 1393فروردین (چه ارومیهاحیاء دریابهینه سازي وهاي صحیحتحقیقات روشپنج گروهمدیر-2
آذر تا (137000کن خورشیدي با شوري گروه تحقیقاتی تولید گیاهان به روش هیدروپونیک با استفاده از آب شیرینعضو-3

)1393اسفند 
) 1392آذر تا اسفند (خیار،گوجه و بادمجان هايگیري مصرف مواد غذایی بوتهاندازهتحقیقاتیسرپرست گروه-4
)1392آبان (طراحی و ساخت دستگاه تلقیح مصنوعی انواع دامها -5
)1392مهر ( تولید آفالتوکسین بیوراکتورطراحی و ساخت - 6
)1392شهریور ( دامی براي اولین بار )تلقیح مصنوعی (artificial inseminatorطراحی و ساخت سامانه هوشمند -7
)1392خرداد ( پونیک ودرصدي تولید خوراك هیدر40در طراحی دستگاه تولید علوفه جهت افزایش تغییر-8
)1392()چمن پایدار (چمن غیرقابل کنده شدن از زمینطراحی -9

)1392و 1391(طراحی سیستم کنترل تجهیزات تولید الکل از سورگوم شیرین -10
)1391اردیبهشت (درصد اولیه 90مصرف برق تا تغییر در طراحی دستگاه تولید علوفه جهت کاهش مجدد-11
).1390(سرپرست گروه تحقیق تعیین میزان هزینه تخریب مراتع جهت حوزه معاونت والیت فقیه منابع طبیعی -12
).1390(طراحی و نصب کیت گلخانه هیدروپونیک دانشگاه پیام نور نجف آباد -13
) تا کنون1390اردیبهشتاز (تولید گیاهان صنعتی هاي صنعتی و شهري در سرپرست گروه استفاده از پساب-14
)1390اردیبهشت (درصد 40تغییر در طراحی دستگاه تولید علوفه جهت کاهش مصرف برق تا -15
)1389(براي اولین بار در ایرانTMSتوسعه ي کامل ساخت  -16
نصب در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژي دانشگاه اصفهان –مترمکعب به باال 90(طراحی و ساخت انکوباتورهاي فوق بزرگ -17

. )) 1388(و شرکت پاکان بذر اصفهان) 1385(
).1388(پتوي برقی با کنترل پیوسته دماطراحی و ساخت -18
).درحال ساخت(تشک خواب بادي ماساژور دارطراحی و ساخت -19
.)1387(هاي غیرطبیعیحوضچه زایمان در آب جهت زایمانطراحی و ساخت -20
.)1386- بیمارستان عیسی بن مریم اصفهانccuنصب در (طراحی و ساخت دستگاه مخاطبی بیمار با خارج از بخش -21
–دانشگاه آزاد خوراسگان (ها طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیري هواي ورودي و خروجی دهان و بینی جهت ارتودنسی-22

.)1384ن اصفها
).تنها کشور خارجی دارنده این تکنولوژي، امریکا است) (1386(طراحی و ساخت دستگاه پتو با باد گرم-23
).تنها کشور خارجی دارنده این تکنولوژي، فرانسه است) (1387(طراحی و ساخت دستگاه تزریق بدون سوزن-24
).1385(عنوان منابع اشتغال و تولید غذاه ها باستفاده از پناهگاهطراح -25
).1389()صنعتی–خانگی (وانه ها طراحی و ساخت دستگاه تولید انواع ج-26
).1384(طراحی و ساخت دستگاه تولید علوفه به روش هیدروپونیک و ارگانیک-27



٣

).1389()صنعتی–خانگی (طراحی و ساخت دستگاه تولید سبزي به روش هیدروپونیک -28
).1389(طراحی و ساخت دستگاه تولید آب اکسیژن دار با انواع طعم-29
).1388(اتوماتیک جهت حجامت و بادکشوکیومطراحی و ساخت دستگاه -30
).1389()بیماري به روش غیر تهاجمینوع 70جهت بهبود و درمان (طراحی و ساخت دستگاه وکیوم تراپی-31
).در حال ساخت(طراحی و ساخت دستگاه وکیوم جهت شناخت نقاط حساس بدن-32
).1388(...)ی کفش، زانوبند ودستبند، برس، گن، کف(هاي مغناطیس درمانی طراحی و ساخت سیستم-33
).1389(صندلی نماز قابل حملو ساختطراحی-34
).در حال ساخت(گاه مغناطیس تراپی طراحی دست-35
.)در حال ساخت(TMSطراحی دستگاه -36
.)1389(هاي سالمت ها و دهکدهتحقیقات چگونگی ساخت شهركسرپرست تیم -37
.)تحقیقدر حال(تحقیقات تولید گیاهان با آب مغناطیسیسرپرست تیم -38

)1372- 1392(سال 15به مدت مدارس مختلفعضو انجمن اولیا مربیان و هیات امنا-23
.)1364- 1368(مهان يت مدیره شرکت مهندسی انتقال نیروایعضو ه-24

.یکالکترونتعمیرات تجهیزات کنترل و -1
.تعمیرات و ساخت  تجهیزات پزشکی-2

.)1368-1390(مدیر عامل شرکت مهندسی انتقال نیروي مهان -25
.)1375(مسئول تشکیل تعاونی دویار ناشنوایان -26
.)1367-1370(مسئول تعمیرات تجهیزات پزشکی معاونت خودکفایی سپاه اصفهان-27

:افتخارات

)1394مرداد (آوري ریاست جمهورنت بنیاد نخبگان و دریافت لوح تقدیر از معاون فنشرکت در همایش هم-1
)1394خرداد (هاي سبز مقاومتی غرفه کشاورزي نوین با استفاده از انرژيشرکت در همایش اقتصاد -2
سال (کارآفرین برتر استان اصفهان ایجاد مشاغل خانگی تولید جوانه خوراك انسان و تولید طیور ارگانیک با جوانه خوراك طیور -3

93(
,GMP,31000,50001,22000)در زمینهISOمدرك 15دریافت  -4 HSE,18001,9001,IMS,EFQM)

(10004,10668,10002,15189,14001,HACCP)
) .1392سال (کارافرین برتراستان اصفهان در زمینه ساخت سامانه تولید علوفه تازه و غنی شده ارگانیک -5
.)1392اسفند EC()5=137000تولید گیاهان با آب شور (نفر اول بسیج مهندسین در روز مهندس- 6
.)سالن همایشهاي صدا وسیما92اردیبهشت  14(91از مدیران کارآفرین و توانمند در عرصه استاندارد سازي سال -7
1391اردیبهشت 13(طرح دستگاه تولید علوفه هیدروپونیک –یکی از پنج نخبه معرفی شده در دومین همایش چرخش مغزها -8

.)اتاق بازرگانی اصفهان
.)1390اسفند (کاهش مصرف انرژي در TUVمدركدریافت-9

.)1389(یکی از مدیران برتر صنایع کشاورزي ایران -10
.)1389(تقدیر نامه از دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر در همایش مهندسی پزشکی حال و آینده -11
.)1388(ونیک در سال اصالح الگوي مصرف جهت طرح تولید علوفه به روش هیدروپتقدیر نامه از انجمن نخبگان جوان -12
با همکاري استاندار و نمایندگان اصفهان و به ثمر رسیدن پیگیري با ) دانشگاه علوم پزشکی(85پیگیري مسئلۀ کنکور سال -13

.)1385- 1386(نفر از داوطلبین کنکور 140جابجایی بیش از 
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.)6/3/70(از مدیریت تحقیقات و خودکفایی سپاه اصفهان تقدیرنامه-14

:مقاالت
:هاهمایش

شهریور 20تا 18اي سومین کنگره هیدروپونیک و تولیدات گلخانه(مدیریت هوشمند آب و انرژي در سامانه تولید علوفه غنی شده ارگانیک مدي تک - 1
1393(

تغذیه هوشمند بز سانن در زمان شیر دهی با استفاده از علوفه ارگانیک به روش هیدروپونیک توسط سامانه ساخته شده توسط تعاونی مدي تک - 2
)1393شهریور 20تا 18اي کنگره هیدروپونیک و تولیدات گلخانهسومین (

هاي غذایی اولین همایش ملی میان وعده( ه سنین مختلف مردم ستفاده از جوانه خوراکی ارگانیک به عنوان یک میان وعده مغذي در تغذی- 3
11/2/1393(

)28/1/1393همایش ملی توسعه پرورش شتر ایراناولین(شترتغذیهدرهیدروپونیکروشبهارگانیکعلوفه تازه تولیدارزیابی سامانه- 4
اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزي و محیط ( دستگاه آموتیک براي استفاده از گاز آمونیاك موجود در سالنهاي مرغداري و اصطبلهاي اسب ساخت - 5

)15/12/1392زیست 
)14/12/1392آب بهینه سازي مصرفهمایش ملیاولین ( مدیریت هوشمند آب در سامانه تولید علوفه تازه غنی شده ارگانیک مدیتک- 6
اولین همایش سراسري کشاورزي و (سامانه استفاده از جلبک هاي تک سلولی براي تولید زیست دیزل توسط شرکت تحقیقاتی مدي تک ساخت- 7

)تهران 20/11/1392منابع طبیعی پایدار 
شاورزي و منابع طبیعی پایدار اولین همایش سراسري ک( ایجاد دستگاه تولید کلسیم خوراکی از ضایعات پوسته تخم مرغ در فارمهاي مرغ مادر - 8

)تهران 20/11/1392
9 -Production of aflatoxin production bioreactor used for purification of aflatoxin in agricultural

experiments (New Ideas in Agriculture NIAC2014 1392/11/6 )
)2/11/1392همایش ملی مباحث نوین در کشاورزي (هاي پرورش جوجه گوشتی در هواي گرم مروري بر تحقیقات انجام شده سالنمدیریت- 10
)2/11/1392همایش ملی مباحث نوین در کشاورزي (خالص سازي سموم تشکیل شده در غالت توسط بیوراکتور تولید شده در شرکت مدي تک - 11
)2/11/1392همایش ملی مباحث نوین در کشاورزي (هاي گوشتی در تنش گرماییمدیریت تغذیه مرغان مادر و جوجه- 12
)2/11/1392همایش ملی مباحث نوین در کشاورزي (1390و 1380بررسی و مقایسه دو گانگی بخش کشاورزي استانهاي ایران طی سالهاي - 13
)2/11/1392همایش ملی مباحث نوین در کشاورزي (هاي گوشتی تاثیر طول دوره گرسنگی و تغذیه زود هنگام بر عملکرد جوجه- 14
همایش ملی مباحث نوین در کشاورزي (هاي مرغداري با استفاده از  دستگاه آموتیک شرکت تحقیقاتی مدیتک استفاده از آمونیاك تولید شده در سالن- 15

2/11/1392(
)2/11/1392همایش ملی مباحث نوین در کشاورزي (قات انجام شده نقش اسیدهاي آلی ، پروبیوتیک ، پري بیوتیک در تغذیه طیور مروري بر تحقی- 16
)13/10/1392همایش ملی تغذیه دام و طیور مراغه  ( کارایی روغن میخک بر سیستم ایمنی - 17
)5/9/1392ی همایش ملی کاریرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنت(گیاه دارویی به لیمو گیاهی با خاصیت اعجاب آور بر سالمتی انسان - 18
)1392ك/5/9و4دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا وتوسعه پایدار (ساخت سامانه تولید سبزي خوراکی و ارگانیک براي انسان - 19
غیر پدافند(استفاده از تولید علوفه به روش هیدروپونیک به عنوان یک دستآورد بسیار حیاتی و مهم در عرصه پدافند غیر عامل در بخش کشاورزي - 20

)1392عامل در بخش کشاورزي جزیره قشم آبان 
همایش ملی آخرین دستاوردهاي علمی و ( ز زعفران توسط سامانه تولید هوشمند نشاء ارگانیک شرکت تحقیقاتی مدیتک تولید و تکثیر ارگانیک پیا- 21

)8/8/1392پژوهشی زعفران 
اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزي پایدار ( هاي گوشتی جوجهتاثیر روغن میخک در کاهش اثرات سوء آفالتوکسین بر عملکرد - 22

18/7/1392(
اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزي پایدار ( هاي گوشتی ارزیابی کارایی دارچین در کاهش اثرات سوء آفالتوکسین بر سیستم ایمنی جوجه- 23

18/7/1392(
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همایش کشوري کشاورزي ، تولید ملی با ( هبود محیط زیست آمد کردن بیابان از نظر تولید و بتژیک و کاراستفاده از جوجوبا به عنوان یک گیاه استرا- 24
)10/12/1391محوریت آمایش سرزمین 

همایش کشوري کشاورزي ، تولید ملی با محوریت آمایش ( اثرات مایکوتوکسین بر واکنش ایمنی در پرورش آبزیان مروري بر تحقیقات انجام شده - 25
)10/12/1391سرزمین 

)10/12/1391همایش کشوري کشاورزي ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین ( مهمترین نقص سیستم کشاورزي و تولید ناپایدار در ایران - 26
تولید همایش کشوري کشاورزي ،( هاي گوشتی  ر در کاهش اثرات سوء آفالتوکسین بر سیستم ایمنی جوجهبررسی کارایی عصاره گل همیشه بها- 27

)10/12/1391ملی با محوریت آمایش سرزمین 
همایش کشوري کشاورزي ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین ( کاهش قابل توجه میزان مصرف آب در سامانه ابداعی تولید علوفه ارگانیک - 28

10/12/1391(
همایش کشوري کشاورزي ، تولید ملی با ( بیعی در دام اثر مطلوب اقتصادي و مالی و مدیریتی علوفه سبز هیدروپونیک بر خالف علوفه سبز ط- 29

)10/12/1391محوریت آمایش سرزمین 
)20/11/1391از مزرعه تا سفره(کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی (دستگاه تولید جوانه خوراکی ارگانیک براي انسان - 30
)1/2/1391نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت با منشاء دامی (عی در دام اثر مطلوب علوفه سبز هیدروپونیک همانند علوفه سبز طبی- 31
)28/11/1390نخستین کنگره ملی گاو شیري ، لبنیات و صنایع وابسته (ساخت دستگاه تولید علوفه ارگانیک براي دام - 32
نخستین کنگره ملی گاو شیري ، لبنیات و صنایع (جایگزینی علوفه سبز ارگانیک به روش هیدروپونیک دانه جو به جاي بخشی از دانه جو در جیره- 33

) 28/11/1390وابسته 
)10/9/1390نخستین همایش سراسري بیو الکترومغناطیس ( ي ریزش مو برس القاي مغناطیسی مدیتک درمان کننده- 34

:مجالت 
:کشاورزي و صنعت 

)93دي 177شماره ( هاي آنزیمی و غیر آنزیمی بر کیفیت اسپرماکسیدانارزیابی اثر آنتی- 1
)93آبان و آذر 176شماره ( وم در توسعه سیستم ایمنی نشخوارکنندگان یاهمیت سلن- 2
)93مهر و آبان 175شماره ( اثر مواد آنتی اکسیدان بر کیفیت اسپرم - 3
)93خرداد و تیر 171شماره (استفاده روش اکسیژن درمانی به صورت خوراکی - 4
)93فروردین 169شماره ( )ROS(انواع مشتقات اکسیژنتاثیر اکسیژن بر اسپرم و - 5
)92اسفند 168شماره ( استفاده از زمان مناسب  تلقیح  به عنوان موثرترین روش مدیریت تولید مثلی - 6
)92بهمن و اسفند 167شماره ( استفاده ازمحصوالت ارگانیک به عنوان یکی از راههاي پیشگیري از انواع سرطان- 7
)92دي و بهمن 166شماره ( چشمگیر مدیریت با استفاده  از دستگاه  تولید علوفه هیدروپونیک در تولید دام بهبود - 8
)92آبان و آذر 164شماره ( هاي ژنتیکی در بهبود خصوصیات تولید شیر استفاده از تکنیک- 9

)92مهر و آبان 163شماره ( هاي آن انتقال جنین و شیوه- 10
)92تیر 160شماره ( هاي گوشتی گل همیشه بهار در کاهش اثرات سوء آفالتوکسین بر سیستم ایمن جوجهبررسی کارایی عصاره - 11
)91دي و بهمن 157شماره ( اثرات مایکوتوکسین بر واکنش ایمنی در پرورش آبزیان - 12
) 91آبان و آذر 156شماره ( نقش لیپوایز لیپیدها در شکمبه  - 13
)91مهر 155شماره  ( ه روش هیدروپونیک جهت تغذیه اسب تولید علوفه  یوالف ارگانیک ب- 14

:دهاتی 
راهکارها و نکات کلیدي در پرورش بلدرچین- 1
جایگاه مناسب معمولی ترین مشکل گاوداریها- 2
اتاق کشت راه حلی در کشاورزي  نوین - 3

:دامپرور 
و نکات کلیدي آنپرورش صنعتی بوقلمون- 1
هاگنادوتروپیندر گوسفند و انواع تکنیک هاي آن با استفاده از سوپراووالسیون - 2
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: خوشه 
تعادل در مدیریت مراحل مختلف پرورش بوقلمون اساسی ترین راهکار سوددهی در این عرصه- 1

تاثیرات و مکانیسم هاي رادیکال هاي آزاد بر سلول و اسپرم- 2
:کشاورزي و غذا 

جوجه هااستفاده از نور لیزر و تاثیر آن در - 1
گوسفند عوامل موثر در تولید و کیفیت جنین- 2
هاي حذف و کاهش آفالتوکسینروش- 3
هاي تشخیص و شناسایی آفالتوکسینروش- 4
اثر متقابل آفالتوکسین با مواد مغذي  خوراك- 5

:سومین کتاب صنایع غذایی ایران
فاکتورهاي مدیریتی در بهبود انتقال ایمنوگلوبولین در گوساله ها- 1

:یدانشجویدوران 
).بعد از انقالب تا جنگ تحمیلی(عضو و مسئول تبلیغات انجمن اسالمی دانشکده نفت آبادان )1
.مسئول تبلیغات اداره کار در زمان جنگ تحمیلی)2
.اي اصفهان در زمان جنگ تحمیلیبرق منطقهمسئول ساخت آزمایشگاه بختیار دشت در ستاد سازندگی و آموزش)3
.نشگاهی دانشگاه صنعتی در زمان جنگ تحمیلیمسئول تبلیغات جهاد دا)4
.و صوتی تصویريتعمیرات و راه اندازي لوازم الکترونیک)5
.FMتولید و فروش فرستنده )6

.فروش قطعات الکترونیک)7


