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 کارهاي پژوهشي

  باالن راست بنده رده "پروژه کارشناسی با عنوان (orthoptera)"  تهران  پزشکیگياه تحقيقات مرکز-

 نيستانک  مفيدیمحسن  دکتر

  دانشگاه تهران "ات سبزيج و يوهم از برخی در ماالتيون کاهش بررسی "پروژه کارشناسی ارشد با عنوان- 

 دکتر خليل طالبی جهرمی
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 تجربيات کاري

       تاکنون 95بهار                              گلسم گرگان و رهااندیش کاوان 

 دستيار مديريت بخش سم و کارشناس ارشد فنی و فروش )مهندسی فروش(          

 زمينه های فعاليت:       

o برنامه ريزی و مهندسی فروش آفت کش ها برای تمامی کارشناسان استانی. 

o وارداتی جديد پيگيری فروش کاالهای. 

o و فعاليت های تبليغاتی در راستای ترويج برگزاری سمينار ها و نمايشگاه های کشوری 

 .کاالهای وارداتی

o فعاليت در بخش تحقيق و توس.مونيتورينگ و نمونه برداری سموم( عهR&D.) 

o .شناسايی مشتريان دارای ظرفيت خريد باال 

o ،انجام کارهای تحقيقاتی و همکاری با دانشگاه ها توسعه محصوالت از طريق آزمايشات. 

o  بررسی وضعيت رقبا در بازار و قيمت گذاری محصوالت. 

  
 



 94زمستان تا  92زمستان       آرمان سبز آدینه 

، کرمان، اردبيل ،، آذربايجان غربی، آذربايجان شرقیگلستانگيالن، مازندران، ) فروش و فنی منطقه مدير 

  .(جنوبی، سيستان و بلوچستان-شمالی-خراسانات رضوی

 زمينه های فعاليت:

o وسعه و مديريت منطقهت. 

o دست آوردن بازار های جديدب. 

o ل مشکالت مشتريانح. 

o اطالعاتماده سازی آ. 

o جستجوی بازار های جديد. 

o ( فعاليت در بخش تحقيق و توسعهR&D). 

o عضو هيئت تحريريه. 

o شناسايی مشتريان دارای ظرفيت خريد باال. 

o  اتاز طريق آزمايش محصوالتتوسعه. 

o برگزاری سمينارها و فعاليت های تبليغاتی. 

  

 92تا زمستان  90پاییز       دانشگاه تهران 

 )آزمايشگاه سم شناسی( و دستيار آموزشی پژوهشگر 

 زمينه های فعاليت:

o عرفی کروماتوگرافی برای دانشجويان.م 

o  مانده آفت کش.باقیتحقيقات در 

o با کارايی باال مايع کروماتوگرافی در تحقيقات (HPLC). 

o جامد فاز استخراج در تحقيقات. 

 

 92 تا زمستان 91زمستان      شرکت نگین دشت 

 مهندس مشاور

 های ورمی کومپوست فعاليت دارد.دشت در زمينه توليد کودنشرکت نگي

 زمينه همکاری:

o شاوره فنی و مهندسی.م 



 ولنجک پزشکیگیاه تحقیقات مرکز (IRIPP)    89بهار تا تابستان 

 کارآموز

حفاظت از محصوالت کشاورزی و  به منظور تهای مديريت آفاروی روشبتحقيقات  IRIPPفعاليت 

 .گرددمنجر به کشاورزی پايدار میانجام فعاليت هايی است که 

 

 زمينه همکاری:

o کارآموز. 

o باالن راست بنده رده (orthoptera). 

 
 

 مندي هاعالقه

 شناسی و شيمیسم 

 انجام کارهای پژوهشی  

   و ارائه مطالببرگزاری سمينار 

 مهندسی فروش 

 

 رايانه ايمهارت هاي 

  تسلط به سيستم عاملWindows. 

  تسلط به نرم افزارهایOffice ،Adobe Acrobat، Excel. 

 .تسلط بر نرم افزارهای جستجوگر اينترنت 

 


