بسمه تعال
فرم رزومه
 -1مشخصات فردي :
نام و نام خانوادگی :هادي کیانینژاد
متاهل

وضعیت تاهل :مجرد

تاریخ تولد1369 :

کدملی4490118880 :

وضعیت نظام وظیفه :داراي کارت پایان خدمت

تلفن تماس09188447769 :

ازتاریخ  1396/10/01الی 1397/02/07

پست الکترونیکیhadi.kiani1990@gmail.com :

لینک صفحههاي مجازيhadikn.ir :

|

|

|

 -2سوابق تحصیلی :
مقطع تحصیلی

مدت تحصیل

رشته تحصیلی

گرایش

نام واحد آموزشی

شهر محل تحصیل

تجربی

-------

-------

ایوان

----

کارشناسی

مهندسی کشاورزي-زراعت و اصالح نباتات

گرایش زراعت

دانشگاه لرستان

خرمآباد

1389

1393

کارشناسی ارشد

مهندسی کشاورزي-علوم و تکنولوژي بذر

علوم و تکنولوژي بذر

دانشگاه گیالن

رشت

1393

1395

دیپلم

از سال

تا سال

87

 -3افتخارات:
رتبه  18کنکور کارشناسی ارشد 1393

رتبه نخست جشنواره حرکت دانشگاه لرستان

کسب رتبه نخست در جشنواره کشوري

ایجاد مزرعه تحقیقاتی زعفران و سولههاي

در گرایش علوم و تکنولوژي بذر

در زمینههاي نشریه علمی ،کارآفرینی و

نشریات دانشجویی در سال 1394

پرورش قارچ در دانشگاه لرستان

وبسایت انجمنهاي علمی دانشجویی

(عنوان نشریه :خوشه)

 -4سوابق کاري :
مدت همکاري
نام سازمان  /شرکت

از

سمت

کار دارید؟

سرپرست بخش فنی و فروش نهاده کود در استانهاي اردبیل،

تا

ماه

سال

ماه

سال

تیر

1395

دي

1396

سرپرست بخش
فنی و فروش

آلتین تجارت نوین خاورمیانه

علت قطع رابطه

گواهی سابقه

توضیحات

نهاده کود

ارومیه ،کردستان و گیالن
بهدلیل اعزام به

بله

برگزاري کالسهاي ترویجی براي کشاورزان

خدمت سربازي

خیر

برنامهریزي توصیههاي کودي کشاورزان
بازدید از مزارع و باغات و رفع مشکل کشاورزان
طراح ،توسعهدهنده و مسئول سایت و اپلیکیشن اندروید شرکت

 -5مهارت در زبان خارجی:
زبان خارجی

نوع توانایی

میزان تسلط

انگلیسی

Speaking
Lissining
Writing

Limited working proficiency
Limited working proficiency
Limited working proficiency

 -6مهارت کامپیوتر:
برنامه

میزان تسلط

زبان برنامهنویسی

میزان تسلط

ICDL

حرفهاي

Html

پیشرفته

Microsoft Office

پیشرفته

Css

پیشرفته

SAS

متوسط

Java

متوسط

Spss

متوسط

C#

ضعیف

Adobe Photoshop

پیشرفته

Android studio

متوسط

Wordpress

پیشرفته

 -7فعالیت علمی:
پرایمینگ بذر گلرنگ با عناصر

کار با نانو ذرات و تاثیر ذرات نانو روي

بررسی تاثیر میکروارگانیسمها

کار بر روي بذر غیر بومی گیاه کینوا و بذر گیاه لوبیاي سیاه

(روي ،بور ،منگنز)

بذر گیاه گلرنگ ،آفتابگردان و گندم

بر روي بذر گیاه گلرنگ و گندم

بهمنظور بومی سازي و سازگاري با اقلیم کشور

کار بر روي تاثیر میدانهاي

بررسی ویژگیهاي بذر گیاهان با استفاده

انجام پروژه کسر خدمت سربازي براي پژوهشکده تحقیقات راهبردي دفاعی-دانشگاه دفاع ملی

مغناطیسی بر روي بذر گیاه گلرنگ

از پردازش تصویر در نرمافزار Matlab

(پروژه :اختالل آب شهري با آب دریاي عمان براي آبیاري گیاه کینوا)

 -8تجارب و مهارتها:
عضو نظام مهندسی کشاورزي با شماره:

عضو انجمن علمی بذر ایران با

آشنایی با دستگاههاي آزمایشگاهی

طراحی سایت با

تدریس خصوصی نرمافزارهاي

0509403263

شماره951113 :

علوم کشاورزي

کاربريهاي مختلف

()ICDL, Microsoft Office, SAS

برنامهنویسی اپلیکیشن اندروید (کتابچه

برنامه نویسی اپلیکیشن تغذیه

برنامهنویسی اپلیکیشن اندروید (مجله

شرکت در دورههاي نظام مهندسی کشاورزي :دوره ،GPS

علوم و تکنولوژي بذر)

گیاهی (پزشک مزرعه)

سبک زندگی ،زندگی ایدهآل)

دوره کشت هیدروپونیک
گذراندن دورههاي نرمافزارهايICDL, Microsoft ( :

)Office, SAS, Spss, Adobe Photoshop

