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Education 

1991-1996 
 تحصیالت

7513-7013  

 B.S. of Agricultural Economics, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz. Iran. 

  . ایران.كشاورزي، دانشکده كشاورزي، دانشگاه شیراز، شیرازاقتصاد كارشناسی 

1996-1999 
7813-7513  

2000-2006 
8513-7813  

M.S. of Agricultural Economics, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz. Iran. 
 

 . ایران. دانشکده كشاورزي، دانشگاه شیراز، شیراز، اقتصاد كشاورزيكارشناسی ارشد  
 

  Ph.D. of Agricultural Economics, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz. Iran. 
 

 . ایران. دانشکده كشاورزي، دانشگاه شیراز، شیرازدكتراي اقتصاد كشاورزي، 
 
 

 
 
 
 

Publications 

 انتشارات 
 
Conferences 

   هاكنفرانس  
 
 

 مقاالت منتشر شده در نشریات

كمباین در آوری استفاده از   بر پذیرش فن  بررسی عوامل موثر  ( 1385)  عبدشاهی، ع. تركمانی، ج. و بخشوده، م.-1
- 60(:  4)  20  علوم و صنایع كشاورزي.  مجله،  برداشت محصول برنج: مقایسه روشهای اقتصادسنجی بیز و كالسیک

51 

ر.  عب-2 غ.  سلطانی،  و  ع.   ریسک   (1379)دشاهی،  تجربی،  بررسی  مدلهای  از  استفاده  با  زارعین  گریزی 
 . 11-21(: 1)4 .و فنون كشاورزي و منابع طبیعی علوم ، مجلهریزی ریسکی اقتصادسنجی و برنامه

   ، یزی ریاضی چند دوره ای در تعیین الگوی بهینه زارعیرستفاده از برنامها(  1379)تركمانی، ج. و عبدشاهی، ع.  -3

 . 32-45(: 2)20 ،اقتصاد كشاورزي و توسعه فصلنامه

فصلنامه    ، محوری گندم: مطالعه موردی استان فارسبررسی اقتصادی طرح      (1377)  تركمانی، ج. و عبدشاهی، ع.-4

 . 7-28: 21 اقتصاد كشاورزي و توسعه،

تخمین تابع تقاضای تركیبات غذایی در واحدهای پرواربندی گوساله در   (1377)  تركمانی، ج. و عبدشاهی، ع. -5

 . 9-28: 27 فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، ،  استان فارس

غذای مصرف كنندگان.  به وابسته محاسبه رفاه و غذایی نظام عملکرد بررسینجفی، ب . و عبدشاهی، ع.  -6
 . 4-11. 1385: سال 1توسعه و بهره وري، شماره 

تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه گندم: مقایسه رویکردهای ( 1389كرباسی، ع.، ضیائی، س. و عبدشاهی، ع. )-7

 . 149-163، ص:  (2)4مجله اقتصاد كشاورزي. ، یکاقتصادسنجی بیز و كالس

  ،خوزستان استان در خرما صادرات و بازاریابی مسایل بررسی  (1390)  كریمی، س. ، عبدشاهی، ع. و مقدسی، ر.-8
  .151-167: 4، شماره 3مجله تحقیقات اقتصاد كشاورزي، جلد

بویراحمد      و كهگیلویه استان روستایی مناطق یافتگی توسعه بندی رتبه  (1390كرمی، آ. و عبدشاهی، ع. )-9
 . 117-136: 3، شماره 3مجله تحقیقات اقتصاد كشاورزي، جلد  .فازی روش به
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بررسی كارایی فنی بنگاه های زودبازده در استان كهگیلویه (  1391كرمی، آ. ، افتخاري، س. ف. و عبدشاهی، ع.)-10
 . 59-76: 3، شماره 4. مجله تحقیقات اقتصاد كشاورزي، جلدماهی(و بویراحمد)گاو شیری، مرغ گوشتی و پرورش 

های تأثیرگذار  بر  كاهش ضایعات در تولید  مولفه  (1392عبدشاهی، ع. شبانی، ك.، موسوي، م. و غنیان، م.)-11
  .اقتصاد كشاورزي و توسعه  سبزی و صیفی با تأكید بر امنیت غذایی از دیدگاه تولیدكنندگان شهرستان حمیدیه.

94 :153-137 . 

بررسی و مقایسه تأثیر بیمه (  1389میرصالح پور، م. ، مشرقی، ن.، كریمی فرد، س. ، عبدشاهی، ع. و  مشرقی، ق. )-12

 . 133-143: 24و  23شماره   . بیمه كشاورزی.  و نهاده های كشاورزی بر میزان تولید برنج در استان گلستان

تاكی، م.، گالبی، م. و   -13 بررسی كارایی انرژی محصول گندم به روش تحلیل   (1392. )حداد، معبدشاهی، ع. 

 . 57-74(: 4)7 .اقتصاد كشاورزي پوششی داده ها.

 مؤثر عوامل و خرابی نرخ مدل ارایه و رگرسیونی تحلیل  (1392)  افشارنیا، ف.، آسودار، م. ا. و عبدشاهی، ع. -14

 . 49-58(: 2)36 كشاورزي(.مهندسی زراعی)مجله علمی  خوزستان. استان برخی شهرهای تراكتورهای در آن بر

 در مرتبط عاملهای و  عضالنی -اسکلتی ناراحتیهای بررسی  (1393) افشارنیا، ف.،  عبدشاهی، ع. و مرزبان، ا. -15

 .كشاورزي مکانیک ماشینهاي پژوهشهاي مجله. سبزیجات  مزرعه های كارگران

ا.،  -16 قربانی،  ع.،  ع.آجیلی،  عبدشاهی،  و  س.  فناوری   (1392)محمدزاده،  كاربرد  بر  تأثیرگذار  عوامل  شناسایی 

 . ماهنامه كار و جامعه.  اطالعات از دیدگاه كارشناسان كشاورزی

ارزیابی اثرات رفاهی تغییرات موجودی بازار انواع روغن   (1395نیک مهر، س. عبدشاهی، ع. و میرزایی، ع. )-17

 . 83-71(: 1) 8اقتصاد كشاورزي، . تحقیقات خوراكی

شدن دریاچه ارومیه بندی پیامدهای خشکبررسی و اولویت(  1396نیکجو، ب.، عبدشاهی، ع. و یزدانپناه، م. )-18

. مجله علوم  (مناطق روستایی شهرستان ملکان)مطالعه موردی:  محیطی  اجتماعی و زیست  بر وضعیت اقتصادی، 

 - 44.1-27(: 1)15محیطی. 

 نشهرستا  ورزیكشا  داریبر  ه بهر  ی ها  م نظا  یلویتبنداو(  1395دیان، .م.، غنیان، م. و عبدشاهی، ع )خسروزا-19

 14320-166: 19تعاون و كشاورزي. . ارپاید  معیشت  یلگوا سساابر  نبهبها

 ستمیهندوانه تحت س  دیتول  ی انرژ  لیتحل  )  ( آسودار، م. ا. و عبدشاهی، ع.  -عبداللهی آرپناهی، ز.، مرزبان، ا.،  -20

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزي .  𝐷𝐸𝐴 ب استفاده از روش    در خوزستانباز    یفضا و    کیپالست  ریكشت ز

 29321-301: 47( 2).  ایران

ا.،  -21 )فاضلی،  ع.  عبدشاهی،  و  م.  یزدانپناه،  م.،  از  𝑸𝑭𝑫 دوره  تیفیك  یابیارزش(  1395فروزانی،  استفاده  با 

 .69-85(: 1)9 . پژوهشهاي ترویج و آموزش كشاورزي. یجی ترو  - یآموزش  یها   IPM/FFSروش

اهواز با استفاده از  یپارک ساحل یكاركرد تفرج گاه ی اقتصاد یارزشگذار  (1397عبدشاهی، ع. و انسان، ا. )-22

 . 191-202(: 2)20علوم و تکنولوژي محیط زیست. . یروش هزینه سفر انفراد

کشاورزان با    یسازگار  یباورها و راهبردها  یبررس  (1397رحمانی، ص.، یزدانپناه، م.، فروزانی، م. و عبدشاهی، ع. )  -23

 .321-340(: 2)32  .کشاورزی ی پژوهش آب درنشریه  ی.کمبود آب و عوامل موثر بر آنها در شهرستان ممسن طیشرا

یافتگی روستایی  کاربرد روشهای ادغام در تعیین سطوح توسعه   (  1397خداوردی،  ، فروزانی، م. و عبدشاهی، ع. )    -24

 .229-247(: 1) 14علوم ترویج و آموزش کشاورزی. ی موردی دهستانهای شهرستان ایرانشهر(. )مطالعه

عدم   طی شهرستان اهواز تحت شرا  ی نخلستانها   ییكارا  یابیارز  (1398آبادي، م. و عبدشاهی، ع. )مردانی نجف  -26

رهتیحتم كاربرد  شب  یهاداده  یپوشش  لیتحل  افتی:  و  كارلو  یسازهیاستوار  توسعه    هینشر.  مونت  و  اقتصاد 

 . 191-204(: 2) 33ي. كشاورز

 ورزی كشا تمحصوال كشت  یبهینه یلگوا  تعیین(  1397آبادي، م. )  سایبان، ف.، عبدشاهی، ع. و مردانی نجف  -26

علمی تخصصی رویکردهاي كارآفرینانه    فصلنامهبهبهان.    نشهرستا  ورزانكشا  ناخالص  دسو  زیكثرسااحد  فهد  با

 . 53-63: 4 شاورزي.كدر 
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 با  شوشتر  نشهرستادر    برنج   كشت  یلگوا  تغییریهاهتعیینكنندبوعذار، م.، یزدانپناه، م. و عبدشاهی، ع. )   (    -27

(:  2)  14  .انیرا  ورزيكشا  زشموو آ  یجوتر  معلو  سالمت.  داتعتقاا  لمد  و  دیفر  بین  رفتار  ریتئو  ی هالمداز  دهستفاا

141-125. 

منابع آب و   تیفیاثرات ك  یبررس(  1398آبادي، م.، عبدشاهی، ع.، فروزانی، م. و زینالی، م. )نجف  انی مرد  ی مصطف  -28

 .رانیآبیاري و زهکشی ا  هینشر  .تیعدم حتم  ط یكارون بزرگ تحت شرا  یو زهکش  یاریآب  ی شبکه ها  یی خاک بر كارا

13 (3 :)749-737.   

  تولید با  مرتبط یها یسکر یابیارز و تحلیل(  1398پور، ب. )نژاد، آ.، غنیان، م.،  عبدشاهی، ع. و خسروي هاشمی  -29

 . 737-749(: 3) 13ي كشاورزي ایران. . تحقیقات اقتصاد و توسعهخوزستان  نستاا  ن نا  تأمین   هنجیردر ز   مگند

ای كمباین در برداشت تأثیر شرایط مزرعه و محصول بر عملکرد مزرعه(  1379نژاد رایینی، م.، فرامهر، م. )قاسمی  -30

 . 514-523(: 13) 49. مهندسی بیوسیستم ایران.  گندم

در  ییروستا یخانوارها یآوردر بهبود تاب یاجتماع  هیقش سرما ن  یواكاو (  1398سواري، م. و عبدشاهی، ع. )   -31

 .  214-229(: 2) 10پژوهشهاي روستایی ایران.  .واندرهیدر شهرستان د  یخشکسال  طیشرا

ارزیابی اثرات رفاهی تغییرات موجودی بازار انواع روغن   ( 1395ع. )  ،ع. و  میرزایی ، عبدشاهی  ،نیک مهر س  -32

 . 71-83(: 1) 8 تحقیقات اقتصاد کشاورزی.. خوراکی

تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم در (  1398)پور، ب.  نژاد، آ.، غنیان، م.، عبدشاهی، ع. و خسرويهاشمی  -33

 . 329-338(: 4) 33. ي كشاورزي ایراناقتصاد و توسعه.  ایران

وری فیزیکی و اقتصادی آب كشاورزی، تعیین بهره(  1399)مالرضا قصاب، ف. عبدشاهی، ع. و مرزبان، ا.    -34

 . 49-72(: 3)12. تحقیقات اقتصاد كشاورزي .ی موردی شهرستان دزفولمطالعه

 ی پرورش مرغ گوشت  یواحدها  ییكارا  ن ییتع  (1399آبادي، م.، میرزایی، ع.، عبدشاهی، ع. و آزرم، ح. )مردانی نجف  -35

اقتصاد و  .  كارلومونت  یسازهیو شب  یا بازه  یها داده  یپوشش  لیتحل  افتیبا استفاده از ره  ستانیدر منطقه س

 .172-194(: 2) 51. يتوسعه كشاورز

نیک  -36 ع.،  نجفعبدشاهی،  مردانی  و  س.  )مهر،  م.  س   ی طرحها  یارزیاب(  1398آبادي،    یرودخانه  البیكنترل 

 . 340-351(: 4) 15. تحقیقات منابع آب ایران.  یفازیبا  یگروه  ی اریچندمع  یر یگمیكارون :كاربرد روش تصم

 ورزان كشا  كترمشا  بر   مؤثر   ملا عو(  1398ع.، برزگر، م. و سلیمانی هارونی، خ.  )  ، ، ب.، عبدشاهیرپو  ويخسر  -37

   . 58-31:71تعاون و كشاورزي. .  ری بیاآ  های طرح  در   رامهرمز  نشهرستا  قشر  یستاهارو

 یپوشش  لیتحل  یمدلها  ییتوانا  یابیارز  (1398آبادي، م.، عبدشاهی، ع.، قربانی، م. و زباري، ي. ) نجف  ی مردان  -38

تع  ی ابازه  ی فاز  یهاداده در  استوار  گوشت  یواحدها  ییكارا  نییو  مرغ  خوزستان  یپرورش  اقتصاد     .استان 

 . 29-56(: 3)13كشاورزي. 

ت الی كشت محصوتعیین الگوی بهینه  (1399آبادي، م.، عبدشاهی، ع. و شیرزادي لکسوكالیه، س.  )مردانی نجف  -39

ریزی خطی  ی كشاورزی پایدار: كاربرد روش برنامهكنندههای مختلزراعی با تأكید بر استفاده مناسب از نهاده

 . 241-256  (:1) 30  دانش كشاورزی و تولید پایدار.   . ی استواركسری چندهدفه

اثر متغیرهای كالن اقتصادی بر رشد به نفع فقیر در    (1399تاسان، م. پیرایی، خ.، نونژاد، م. و عبدشاهی، ع. )  -40

 .227- 251: 33. فصلنامه علمی مطالعات اقتصاديِ كاربردي ایرانایران.  

تبیین عوامل مؤثر بر انگیزه كشاورزان درجهت مشاركت در  (  1399پناه، م. و عبدشاهی، ع. )حقی، ز.، یزدان  -41

بهره شركت  آببران  تعاونیهای  مطالعه:  مورد  آببران  بزرگتشکلهای  كارون  استان   -برداری  در  شوشتر 

 .102-128:  59. جغرافیا و توسعه  خوزستان.

ی كارآفرینی عوامل موثر بر توسعه و موانع بازدارنده (  1399پور، ب، آجیلی، ع. و عبدشاهی، ع. )آنی، ن.، خسروي  -42

 . 61-70: 44ي علمی زن و فرهنگ. نشریه زنان روستایی.
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در   یپرورش مرغ گوشت  یواحدها  اسیمق ییو كارا یفن ییبرآورد كارا (  1398عبدشاهی، ع. و قربانی، م. ر. )  -43

 .299-311(: 3) 33. ي كشاورزي ایراناقتصاد و توسعه ن.استان خوزستا

  یو زهکش  یاریآب  یهاشبکه  ییكارا  نییتع(  1398آبادي، م.، عبدشاهی، ع.، فروزانی، م. و زینالی، م. )نجف  ی مردان  -44

تحل روش  از  استفاده  با  بزرگ  پارامترهاداده  ی پوشش  لیكارون  با    ی. كارمحافظه  زانیم   ۀ كنندكنترل  ی ها 

 . 37-56: 76 هاي آبیاري و زهکشی.تحقیقات مهندسی سازه

بررسی نقش باز بودن اقتصاد در ایران بر بهبود زندگی  (  1399تاسان، م.، پیرایی، خ.، نونژاد، م. و عبدشاهی، ع. )  -48

 . 121-146(: 4) 12. تحقیقات اقتصاد كشاورزي.  فقرا

سازی طراحی مدل برنامه  ریزی ریاضی جهت بهینه( 1399آبادي، م. )سایبان، ف.، عبدشاهی، ع. و مردانی، نجف -50

 .538-555(: 3) 11. پژوهشهاي روستایی. در مناطق روستایی شهرستان بهبهان FGTشاخص فقر  

رژی الکتریکی بر رشد اقتصادی تأثیر قیمت نفت و ان(  1399بیدي، ن. و عبدشاهی، ع. )مهر، س.، كارگر دهنیک-51

 . 70-78: 181. ماهنامه علمی اكتشاف و تولید نفت و گاز.   8Dكشورهای اسالمی گروه  

 
1-Zamaninejad, S. A. and Abdeshahi, A. (2012) Determination of Comparative Advantage on the Main 

Agricultural Products, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(3)2428-2433.l 

 

2-Marzban A., Sheikdavoodi M. J., Almassi M., Bahrami H, Abdeshahi A. and Shishebor P.(2012), Pesticide 

Application Poisoning Incident among Iranian Rice Growers and Factors Influence It. International Research 

Journal of Applied and Basic Sciences. Vol., 3 (2), 378-382. 

 

3-Hormozi, M. A., Asoodar, M. A. and Abdeshahi and Debendra C. Baruah (2012) The role of water 

pumping in energy efficiency of rice cropping systems in Khuzestan province. Iran. International Journal of 

Agriculture: Research and Review(acceptance) 

 

4-Firoozi, S. Sheikhdavoodi, M. J. and Abdeshahi A (2012) Energy Auditing and development of conomical 

model for greenhouse cucumber production in Lorestsn and Markazi provinces. Elixir Agriculture. 52: 

11680-11686. 

 

5-Mirasi, A., Asoodar, M. A. and Abdeshahi, A. (2012) The effect of combine type and wheat variety on 

loss harvesting in Chahamahal and Bakhtyari province (Iran). International Journal of Agriculture and Crope 

Sciences, 4:1-6. 

 

6-Zarei Shahmat, E. Asoodar, M. A., Marzban, A. and Abdeshahi, A. (2012) Energy use and economical 
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 ها مقاالت ارائه شده در همایش

 مشهد.  -،  سومین كنفرانس اقتصاد كشاورزيبررسی اقتصادی صادرات مركبات ایرانتركمانی، ج. و عبدشاهی، ع.  -

های تلفیقی زراعی و دامی تعیین الگوی بهینه فعالیت، م.، آسودار، م. ا.، عبدشاهی، ع.، فیاضی، ج.  پورخدابخشی  -
سومین كنگره علوم ترویج و آموزش    درج در مجموعه مقاالت  .های تولید روستایی غرب استان گیالندر تعاونی

 . تهران.كشاورزي و منابع طبیعی

بررسی عوامل موثر بر توسعه مکانیزاسیون در استان و مرزبان، ا.    عبدشاهی، ع. ،  صادقی، م.، خادم الحسینی، ن.  -
دانشگاه  .  1387  پنجمین كنگره ملی مهندسی ماشینهاي كشاورزي و مکانیزاسیون ایران. شهریورماه  .  خراسان جنوبی

 . مشهد  فردوسی مشهد،

ا  ا.،زارعی شهامت،    - م.  ا.مرزبان  ،. آسودار،  ع.  ،  عبدشاهی،  اقتصادی نیشکر در استان تحلیل بهرهو  وری انرژی و 

هاي كشاورزي و مکانیزاسیون. . ششمین كنگره ملی مهندسی ماشینخوزستان و ارائه راهکار مناسب برای بهبود آن

 . پردیس كشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران. كرج.1389شهریور  25و  24

تعیین سوخت مصرفی در عملیات برداشت نی و مقایسه و عبدشاهی، ع. ، ا.مرزبان ،.م. اآسودار،  ا.،زارعی شهامت،  -

 24هاي كشاورزي و مکانیزاسیون.  ششمین كنگره ملی مهندسی ماشین  های دروگر نیشکر. میزان مصرف آن در تیغه

 . پردیس كشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران. كرج.1389شهریور  25و 
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.  های حمایتی دولت بر پایداری تولید نیشکرتاثیر سیاست   و عبدشاهی، ع.  ، ا.مرزبان  ، .آسودار، م. ا  ا.، زارعی شهامت،    -

تولید محصول سالم.   پایدار و  كز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعی  ر. م1389آبان    20و    19اولین همایش كشاورزي 

 اصفهان. اصفهان. 

آب در كشت و صنعت  بررسی علل به وجود آمدن زه  و عبدشاهی، ع.  ، ا.مرزبان  ، .اآسودار، م.    ا.، زارعی شهامت،    -
 20و    19اولین همایش كشاورزي پایدار و تولید محصول سالم.    دعبل خزاعی و تاثیر آن بر پایداری تولید نیشکر.

 كز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعی اصفهان. اصفهان.ر. م1389آبان 

ا  ا.،زارعی شهامت،  - ا.مرزبان  ، .آسودار، م.  تحلیل بهره وری مصرف آب در نیشکر و راه كارهای و عبدشاهی، ع.  ، 

 ، اهواز.1389بهمن    27-29هاي نوین در كشاورزي.  اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوريمناسب برای افزایش آن.  

های كشاورزی در تولید محصول  وری ماشینبهرهبررسی     ، ا.مرزبان عبدشاهی، ع.، و ،.آسودار، م. ا م.،، اسدي راد - 

 . ، اهواز1389بهمن  27-29ین در كشاورزي. هاي نواولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوري . لوبیا در استان مركزی

ف.  - قلمباز،  و  م.  م.  پور،  میرصالح  ع.،  عبدشاهی،  س.،  صادرات كریمی،  توسعه  سوی  به  گامی  پایدار  كشاورزی 

 . پایدار اولین همایش ملی راهبردهاي دستیابی به كشاورزي .محصوالت كشاورزی ایران
ارزیابی اقتصادی تولید محصوالت گلخانه ای در استان تهران.    و عبدشاهی، ع.،    آسودار، م. ا.، قاسمی، م.میري، ف.،  -

 ، اهواز.1389بهمن  27-29هاي نوین در كشاورزي. اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوري

پنجمین كنفرانس ،  ریاضی  مطالعه تمایالت ریسکی زارعین با استفاده از یک مدل تركمانی، ج. و عبدشاهی، ع.    -

 زاهدان.  -اقتصاد كشاورزي

. هشتمین همایش  بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر تجارت ملی و بین المللی برنجعبدشاهی، ع. و قلی پور، ع. ر.  -

 ،دانشگاه شیراز، شیراز. 1391اردي بهشت  20-21دو ساالنه ي اقتصاد كشاورزي ایران. 

سیاستهای حمایتی دولت در بخش زراعت استان كهگیلویه و بویر احمد بررسی تأثیر  عبدشاهی، ع. و برنایی، ج.  -

اردي بهشت   20-21. هشتمین همایش دو ساالنه ي اقتصاد كشاورزي ایران.  با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی

 ،دانشگاه شیراز، شیراز. 1391

ای در استان كهگلویه و بویراحمد)مطالعه ی   بررسی اقتصادی تولید ذرت دانهزمانی نژاد، ع. و عبدشاهی، ع.  -

گچساران( شهرستان  ایران.  موردی:  كشاورزي  اقتصاد  ي  ساالنه  دو  همایش  هشتمین  بهشت    21-20.  اردي 

 ،دانشگاه شیراز، شیراز. 1391

  .تعیین ارزش اقتصادی آب در تولید گندم در شبکه ی آبیاری دزحسن پور، ع. كریمی فرد، س. و عبدشاهی، ع.  -

 ،دانشگاه شیراز، شیراز. 1391اردي بهشت  20-21تمین همایش دو ساالنه ي اقتصاد كشاورزي ایران. هش

بررسی عوامل مؤثر بر میزان ضایعات گندم در مرحله ی حمل و نقل با .  میراثی، ا. آسودار، م. ا. و عبدشاهی، ع-

اولین همایش نقش حمل و نقل چند وجهی در  . استفاده از رگرسیون های خطی در استان چهار محال و بختیاری
 . 91تیرماه  12تجارت ملی و بین المللی. تهران، 

اولین همایش  .  بررسی مزایای حمل و نقل چند وجهی انتقال كاال در ایرانمیراثی، ا. آسودار، م. ا. و عبدشاهی، ع.  -
 . 91تیرماه  12نقش حمل و نقل چند وجهی در تجارت ملی و بین المللی. تهران، 

اطالعات و ارتباطات و اثرات آن بر بهره وری  انقالب فناوری.  اسفندیاري، ع. ا.، عبدشاهی، ع. و رحمتی، پ-

پنجمین كنفرانس بین المللی مدیریت    . ای استانهای منتخب كشور نیروی كار: مطالعه موردی صنایع كارخانه

 ف تهران.1378ت. ارتباطا فناوري اطالعات و

بررسی و تعیین میزان تلفات برداشت كندم آبی و دیم در استان چهار   )(   میراثی، ا. آسودار، م. ا. و عبدشاهی، ع.  -

 تیرماه، دانشگاه شیراز.   14-16هفتمین كنگره ي ملی مهندسی ماشین هاي كشاورزي و مکانیزاسیون،.  .  محال و بختیاری

اولین همایش خرما و    ،  العه و بررسی صادرات خرما در ایرانمط(  1391)  كریمی، س. ، عبدشاهی، ع. و مشرقی، ن.

 دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز. . 1391مهرماه  27و  26 امنیت غذایی. 

http://www.civilica.com/Papers-CAAMSA01.html
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بررسی وضعیت توزیع توان و برآورد میزان   (،1391لركی، م.، آسودار، م. ا.، مرزبان، ا.، عبدشاهی، ع. و میراثی، ا. )

هفتمین كنگره ملی مهندسی ماشین هاي كشاورزي و مکانیزاسیون .    .مورد نیاز در استان خوزستانتوان تراكتوری  

 شهریورماه، شیراز، ایران.  16-14

اولین   ،   برآورد تابع حاشیه ی بازاریابی خرما در استان خوزستان(  1391كریمی، س. ، عبدشاهی، ع. و مشرقی، ن. )

 . دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز. 1391مهرماه  27و   26همایش خرما و امنیت غذایی. 

 در كشاورزی بخش افزوده تأثیر اعتبارات خرد بر ارزش بررسی.  دشاهی، عبچابکرو، غ.، مختاري، د. و ع -

 . تهران.1384آذر،  20و    19فقر. بانک كشاورزي،  كاهش و روستایی توسعه همایش ، ایران

پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر احمدیان، ر.، بصیرت، م. اسفندیاري، ع.ا. و عبدشاهی، ع.  -

چهارمین    .(خیز جنوبآن بر تقاضای كاالهای داخلی در صنعت نفت)مطالعه موردی شركت ملی مناطق نفت

 شهر.همایش ملی اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی
تفریحی اشکفت -برآورد ارزش حفاظتی مجموعه  تاریخی  (1393)عباس، ع.، رضایی فر، م.، پورزبید، ج. و وزیري، آ.  

-18  -تهران  نهمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران.  .سلمان  شهرستان ایذه: كاربرد روش ارزش گذاری مشروط

 . اردیبهشت 17
برآورد تمایل به پرداخت مردم اهواز برای بهبود   (1393)ان زاده، م.كرمالچعب، ع.، پیش بهار، ا.، عبدشاهی، ع. و قهرم

 . اردیبهشت 17-18 -تهران نهمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران.  .كیفیت آب رود كارون
نهمین .  تحلیل مزیت نسبی محصوالت عمده زراعی در شهرستان رامهرمز  ( 1393) آزرم، ح. و عبدشاهی، ع.

 . اردیبهشت 17-18 -تهران كشاورزي ایران.كنفرانس اقتصاد 
ع. عبدشاهی،  و  ي  منصوري،  ك.  و (  1395)    نواصر،  كودهای شیمیایی  از  استفاده  محیطی  زیست  های  چالش 

 .  كنفرانس بین المللی توسعه پایدارجایگزین كردن كود ورمی كمپوست به جای استفاده از كودهای شیمیایی. 

آبی تحت بررسی مصرف انرژی در تولید ماهیان گرم(  1395. ) ن ،و كاظمی ع.    ،ا. عبدشاهی   ،مرزبان  م.   ،نادخواجه

 دومین كنگره توسعه و ترویج علوم كشاورزي... سیستم دارا و فاقد هوادهی در استان خوزستان .  

در جوامع  ها و راهکارهاي بهبود امنیت غذایی  چالش)(  آور، ف.، عبدشاهی، ع.، سواري، م. و بیات، پ.   رزم 

 .  همایش ملی صنعت و تجاري سازي كشاورزي. روستایی

 ن ستاا  ورزیكشا   بخش در    زی مجاآب    ری تجا  از رت  لیتحلآبادي، م. )(  یوسفی، ر.، عبدشاهی، ع. و مردانی نجف

 . خوزستانمحیطی ایران، دانشگاه علوم كشاوورزي و منابع طبیعی اولین همایش ملی علوم كشاورزي و زیست ستان.  خوز

اولین همایش ملی    .بررسی نقش تنوع معیشت در پایداری اقتصاد روستاییحسینی، ک.، فروزانی، م. و عبدشاهی، ع. )(  

 محیطی ایران، دانشگاه علوم كشاوورزي و منابع طبیعی خوزستان. علوم كشاورزي و زیست

ی موردی استان بررسی عوامل موثر در مصرف و انتخاب انواع برنج: مطالعه  احمدی، حجتی، م. و عبدشاهی، ع. )(

 المللی  علوم و صنایع غذایی ایران.  بینی المللی و بیست و پنجمین کنگره ی بیندومین کنگره. كرمانشاه

ا.، آبدانان، س. و عبدشاهی، ع. )(   تاثیر روشهای خاكورزی و الگوی كشت پالستیکی بر خسروي، ب.، آسودار، م. 

 هشتمین همایش سراسري كشاورزي و منابع طبیعی پایدار.    .مصرف آب در دو سیستم .....

: داریپا  یبر كشاورز  دیبا تأك  یكشت محصوالت زراع  نهیبه  یالگو  نییتع)(  آبادي، م. و عبدشاهی، ع.  مردانی نجف

برنامه روش  شرا  ی كسر  یخط   یزیركاربرد  در  چندگانه  اهداف  حتم  طیبا  اقتصاد  .  تیعدم  كنفرانس  یازدهمین 

 كشاورزي، تهران.

 

   
Hormozi, M. A., Asoodar, M. A. and Abdeshahi, A. 2012, Impact of mechanization on 

technical efficiency: A case study of rice farmers in Iran. International Conference On 

Applied Economics (ICOAE) . 
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 (و دكتري اقتصاد سنجی) كارشناسی و كارشناسی ارشد  
 ( ودكتري( )كارشناسی  آمار

 )كارشناسی و كارشناسی ارشد( اقتصاد ریاضی 
 )كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتري( اقتصاد كالن

 )كارشناسی(  ارزیابی طرحهاي كشاورزي
 ارشد()كارشناسی و كارشناسی  یت مزرعهیرمد

 )كارشناسی و كارشناسی ارشد(  اقتصاد منابع طبیعی
 )كارشناسی و كارشناسی ارشد(  اقتصاد تولید كشاورزي

 ) كارشناسی ارشد( مدیریت ریسک
 )كارشناسی( اقتصاد خرد

 )كارشناسی(  كاربرد كامییوتر در اقتصاد كشاورزي
 )كارشناسی(  اقتصاد كشاورزي
 دكتري(  )  برنامه ریزي پویا

 پایان نامه كارشناسی ارشد  30بیش از مشاورت و  پایان نامه   15بیش از  راهنمایی
 
 

  Workshops &Conferences attendance             كنفرانسها و كارگاه های آموزشیشركت در 

 ركت در كنفرانسها ش

 . 1379سومین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران، مشهد، یهمن ماه  -

 كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران، زاهدان، شهریورماه  پنجمین  -

  1388كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران، تهران،هفتمین  -

 91هشتمین همایش اقتصاد كشاورزي ایران، شیراز، اردیبهشت -

 93نهمین همایش اقتصاد كشاورزي ایران، تهران، اردیبهشت -

 ، اهواز. 1389هاي نوین در كشاورزي. بهمن فناورياولین همایش ملی مکانیزاسیون و -

 97یازدهمین همایش اقتصاد كشاورزي ایران، تهران، اردیبهشت -

 97همایش اقتصاد كشاورزي ایران، تهران، اردیبهشت  دوازدهمین
 

 شركت در كارگاه های آموزشی

 مهارتهاي تدریس و ارزشیابی 

 )سخنران( گذاري در بورسفرصت هاي سرمایه

   SPSSآشنایی با نرم افزار 

 كاربرد پلیمر در كنترل گرد و غبار و توسعه پوشش گیاهی 

 هاي گرد و غبار  هاي مربوط به طوفاناره اي و اقلیمی جهت انجام پروژهپردازش داده هاي ماهو

 خرما  GAPمبانی 

 هاي جایگزین متیل بروماید در ضد عفونی خرماانبارداري و روشاصول 

 مبانی بازرایابی خرما 

 ركارگاه آموزشی آشنایی با بورس اوراق بهادا
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 انجمن های علمی شوراها، كمیته ها و عضویت در 
 اقتصاد كشاورزي ایران انجمن  -

 

 Area of Interest                  عالقه   مورد های زمینه

-Production Economics 

Farm management  - 

-Agricultural Policy 

- Natural Resources Management  

–Computer Soft wares in Ag. Economics and  Management 

-Application of Econometrics Methods in Micro and Macro 

Researches in Agricultural Economics  

 

 

 اقتصاد تولید -

 ریت مزرعهمدی-

 سیاست كشاورزي -

 ( ..)آب، زمین، شیالت ومدیریت منایع طبیعی  -

اقتصاد و  كاربرد نرم افزارهاي كامپیوتري در  -

 مدیریت  كشاورزي

در تحقیقات استفاده از روشهاي اقتصادسنجی -

 خرد و كالن اقتصاد كشاورزي
 

 


