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  وحرفه ايمدارك تحصیلی  -1

درسال  3/16لیسانس مهندسی کشاورزي در رشته ترویج وآموزش کشاورزي ازدانشگاه تهران با معدل  -

1371 .  

  . 1375در سال  94/17 فوق لیسانس ترویج وآموزش کشاورزي از دانشگاه تربیت مدرس با معدل -

  .داراي گواهینامه صالحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران  -

  کشوراورزي ومنابع طبیعی از سازمان نظام مهندسی کش رسمی کارشناسیپروانه اشتغال  داراي -

 .ازجهاد دانشگاهی ووزارت کارواموراجتماعیدوره تربیت مربی کارآفرینی  داراي گواهینامه -

 امه تربیت مدرس روش تدریس ازدفترآموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزيداراي گواهین -

 .دانشجوي دکتراي تخصصی اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد -

  سوابق پژوهشی وآموزشی -٢

با   مرتبط  طرح تحقیقاتی ملی واستانی خاتمه یافته  درزمینه هاي  30مجري،همکاراصلی ومشاوربیش از -        

جهادکشاورزي   درسازمان تحقیقات،موسسه آموزش عالی علمی کاربردي جهادکشاورزي،سازمان رشته تحصیلی 

  .سال گذشته 20در  خراسان رضوي،سازمان مدیریت وبرنامه ریزي وبخش خصوصی

  .مقاله علمی در همایش هاي ملی وبین المللی داخل کشور 22ارائه    -         

  .هاي مختلفدرمجله ترویجی –مقاله علمی  5چاپ    -         

    پژوهشی درمجالت داخلی وخارجی –مقاله علمی  13چاپ     -        

  هاي شغلیساعت درزمینه  1200شرکت درکارگاههاودوره هاي آموزشی به میزان حدود  -

همکاري در تدوین کتاب پودمان آموزش رشته شغلی کارشناس آموزش کشاورزي،دفترآموزش  -

 .1384کارکنان وزارت جهادکشاورزي،



همکاري در تدوین کتاب پودمان آموزش رشته شغلی مدرس کشاورزي ومحیط زیست،دفترآموزش  -

 .1390کارکنان وزارت جهادکشاورزي،

تدوین وانتشاربسته کارآفرینی تاسیس مرکزآموزش تخصصی گیاهان دارویی،معاونت علمی وفناوري  -

  .1393ریاست جمهوري،

رویی تولیدگل راعی،معاونت علمی وفناوري ریاست تدوین وانتشاربسته کارآفرینی گیاهان دا -

  .1395جمهوري،

تدوین وانتشاربسته کارآفرینی گیاهان دارویی تولیدآنغوزه درشرایط دیم،معاونت علمی وفناوري ریاست  -

 .1395جمهوري،

استاندارد آموزش شغلی درحوزه گیاهان دارویی،سازمان آموزش فنی وحرفه اي  12همکاري درتدوین  -

 .1393کشور،

برگزاري هفت کارگاه آموزشی ویژه اساتید،نمایندگان ولی فقیه وکارشناسان ترویج کشور واستان  -

  .تاکنون

مدیریت  –کارآفرینی در کشاورزي  –روش تحقیق - تدریس درسها ي ترویج وآموزش کشاورزي -

  .تاکنون 1375مسائل کشاورزي در مراکز آموزش عالی استان خراسان از سال  –کشاورزي واقتصاد

  سوابق مدیریتی واجرایی  -٣          

اداره کشاورزي گناباد،معاونت ترویج وزارت جهاد (بقه فعالیت دربخش کشاورزي دولتی سال سا 20 -

  )سازندگی،مرکزآموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي

  .مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد به مدت دوسال بع طبیعیمدیر گروه منا -

  .مسئول امورآموزشی وپژوهشی مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد به مدت یک سال  -

  .معاون آموزشی وپژوهشی مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد به مدت سه سال      -      

  .مسئول رشته تولید وبهره برداري گیاهان دارویی ومعطردر مقطع کاردانی وکارشناسی  -

  .مرکز آموزش به مدت سه سال وباغی مدیرگروه علوم زراعی -

  .1388درسال گلخانه هاي مرکزآموزش راه اندازي مسئول  -

  .به مدت پنج سالمعاون برنامه ریزي وپشتیبانی مجتمع آموزش عالی جهادکشاورزي خراسان رضوي  -

  .به مدت سه سال1391گیاهان دارویی خراسان رضوي از سال علمی رئیس انجمن -

ترویجی فناوري گیاهان دارویی ایران ازوزارت علوم براي  - یپیگیري دریافت مجوز مجله علم -

  .به مدت دو سالمدیرداخلی مجله مذکور مرکزخراسان رضوي و

مدیرگروه آموزشی مدیریت وتوسعه کشاورزي مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزي خراسان رضوي  -

 .تاکنون 1394ازسال 



  تا کنون 1395مسئول دفتر کارآفرینی مرکز از سال  -

همایش آموزش کشاورزي ایران،سومین کنگره ترویج .(ن مقاالت در همایشهاي علمی عضو هیات داورا -

  ...)وآموزش کشاورزي ایران، همایش توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران و

همایش آموزش کشاورزي ایران،سومین کنگره . (عضو کمیته علمی همایشهاي مختلف علمی وتحقیقاتی  -

  ...)توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران و ترویج وآموزش کشاورزي ایران، همایش

 .عضو فعال انجمن علمی ترویج وآموزش کشاورزي ایران  -

 .گیاهان دارویی ایرانعلمی عضو فعال انجمن  -

  عضوسازمان نظام مهندسی کشاورزي خراسان رضوي  -

  .سال 20به مدت  مرکزآموزش.......برنامه ریزي و–پژوهش  –عضویت درشوراهاي آموزش  -

  .زي خراسان رضوي به مدت سه سالعضو کمیته آموزش شوراي فنی سازمان مدیریت وبرنامه ری -

  .عضو کمیته استا نی مراکز یادگیري محلی استان خراسان  -

  زش وترویج کشاورزي خراسان رضوي آمو–نماینده تام االختیار مرکز آموزش درشوراي تحقیق  -

  .نماینده مرکزآموزش درکمیته راهبردي تحقیقات گیاهان دارویی سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزي -

  .کاربردي واحد خراسان به مدت دو سا ل  –شوراي آموزش دانشگاه جامع علمی عضو    -

کاربردي درسا ل  –کاربردي جشنواره ملی علمی  –عضو کمیته منتخب استانی مراکز نمونه علمی  -

  .1386و1385

  .عضو کمیته فنی مزارع،باغات وگلخانه هاي مرکز آموزش -

 عضوسازمان بسیج اساتید  -

دوین سند هسته هاي فناور موسسه آموزش عالی علمی کاربردي وزارت جهاد عضو کمیته راهبردي ت -

  .1396-1395کشاورزي 

  تشویقات وتقدیرها  -4

  .  1379مدرس نمونه مرکز آموزش در سال  -

  .1382مدرس نمونه پژوهشی مراکز آموزشی وزارت جهاد کشاورزي در سال  -

  .1382نوان شهروند برتر درسال دریافت لوح تقدیر از شهرداري وشوراي اسالمی شهرمشهد به ع -

  .1382دریافت لوح تقدیر به عنوان کارشناس نمونه کشاورزي استان از استاندارخراسان درسال  -

  .1386مدرس نمونه مرکز آموزش در سال  -

  .1385مدرس برجسته مرکز آموزش در درس کارآفرینی درسا ل  -

  . 1388گیاهان دارویی مشهد در سال لوح تقدیر از اتحادیه  -



کارگاه دوقدیر نامه از مدیر ترویج سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي به خاطرارانه مطلوب ت -

 . 1385آموزشی براي کارکنان 

  .درحوزه آموزش کارکنان1396و 1395  سالدر  کشاورزي آموزشتحقیقات ومرکز  برترمدرس  -


