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 خالصه سوابق علمی و اجرایی

     هؾْذ، 1341: متولذ        خاٍاسی کاظننبم و نبم خبنوادگی: 

 )اعتاد توام(  ػضَ ّیات ػلوی

 :مسئولیت فعلی

 تزٍیج کؾاٍرسی   هؼاٍى ٍسیز ٍ رئیظ عاسهاى تحقیقات، آهَسػ ٍ

 :سوابق تحصیلی

 ( داًؾگاُ تزتیت هذرط ،)(1332دکتزای تخصصی کؾاٍرسی )خاکؾٌاعی 

 ( داًؾگاُ تزتیت هذرط ،)(1314کارؽٌاعی ارؽذ کؾاٍرسی )خاکؾٌاعی 

 ( داًؾگاُ ؽیزاس ،)(1310کارؽٌاعی کؾاٍرسی )خاکؾٌاعی 

 اجرایی: برخی اقذامبت مذیریتی و ومنتخبی از سوابق 

  ٍ َعؼِ کؾَرتّای احکام دائوی تزًاهِ  55هادُ  پیؾٌْادتذٍیي  

 ّای کؾااٍرسی )تقغاین    ّای کؾاٍرسی ٍ طزاحی عاهاًِ جاهغ دادُ تٌذی ػزصًِظام پٌِْ هجزی

 پٌِْ( 1500کؾَر تِ حذٍد 

  ٍ تزًاهِ ثثت ٍ کٌتزل کیفی کَدّا هجزیپایِ گذار 

   هزکش ثثت ٍ کٌتزل کیفی هَاد کَدی در کؾَرراُ اًذاسی 

 ًذاسی چٌذ خط تَلیذ کَدّای سیغتی در قالة اًتقال داًؼ فٌی اُ را 

 ( 1400عاهاًذّی ٍ ًَعاسی هزاکش جْاد کؾاٍرسی دّغتاى )هزکش 

 هؼاٍى تزٍیج ٍسارت جْاد کؾاٍرسی 

      ارتقای ؽثکِ داًؼ ٍ ًَآٍری کؾاٍرسی تا عااهاًذّی عاحَم هلی/اعتاًی/ؽْزعاتاًی تازٍیج

 کؾاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی، 

  پضٍّؾگز هزٍجاى ارؽذ، هحققاى هؼیي ٍ هزٍجاپایِ گذار ٍ هجزی طزم  ِ ّاای   ى هغاوَل پٌْا

 تَلیذی

 رییظ هَعغِ تحقیقات خاک ٍ آب 

 ّای اػتثاری خزد تزای اؽتغال ٍ تَعؼِ کغة ٍ کار سًاى رٍعتایی ٍ ػؾایزی ایجاد صٌذٍق 

 ِریشی طزم تغیج عاسًذگی در تخؼ کؾاٍرسی ػضَ عتاد هلی تزًاه 

 ًوایٌذُ اصلی ٍسارت جْاد کؾاٍرسی در ؽَرای عاهاًذّی جَاًاى کؾَر 

 ٍرسی کؾَرهجزی طزم هلی ًظام ًَیي تزٍیج کؾا 

 کؾَر گذار تخؼ تحقیقات تیَلَصی خاک در هَعغِ تحقیقات خاک ٍ آبتٌیاى 



 ػضَ کویتِ ًظارتی طزم عزتاساى عاسًذگی در عتاد کل ًیزٍّای هغلح 

 ٍِریقاًَى افشایؼ تْزُ 2ریشی ٍ حوایتی هزاکش هَضَع هادُ ػضَ عتاد تزًاه 

 ِّای تحقیقاتی تِ ػزصِ تٌیاى ٍ اًتقال یافتِّای داًؼّای اقتصاد هقاٍهتی ؽزکتهجزی تزًاه 

 ُتزداراى هٌظَر افشایؼ داًؼ ٍ هْارت تْزُ اًذاسی تاالر تزٍیج داًؼ ٍ فٌَى کؾاٍرسی تِ را 

 ُّای یادگیزی تا اعتفادُ اس ظزفیات پیؾاگاهاى ٍ خثزگااى     ّای الگَیی ٍ کاًَى اًذاسی عایت را

 تخؼ کؾاٍرسی

 تخؼ کؾاٍرسی، هزاکش جْاد کؾااٍرسی، رٍس جْااًی سًااى     ّای هلی اًتخاب ًوًَِ گذار عیاعت

 رٍعتایی، جؾٌَارُ ؽْیذ آٍیٌی ٍ ...

  َّاهتؼذد در عایز ٍسارتخاًِ ػالیؽَراّای ػض   

 :بخشی از سوابق پژوهشی

 پضٍّؾی هؼتثز داخی ٍ خارجی -هقالِ در هجالت ػلوی 150 چاج تیؼ اس  

 ای  هلی ٍ هَعغِ طزم پضٍّؾی در عحح 100ٍ ّوکار تیؼ اس  هجزی 

 ّای ػلوی هؼتثز داخی ٍ خارجی ّوایؼ هقالِ در 120 اس چاج تیؼ 

 رعالِ دکتزی ًاهِػٌَاى پایاى 50 راٌّوایی ٍ هؾاٍرُ تیؼ اس ٍ 

  ِکتابعِ ػٌَاى تالیف ٍ تزجو 

 ُّای هؼتثز داخلی در عحح دکتزی ٍ کارؽٌاعی ارؽذتذریظ در داًؾگا 

 هذیز هغوَل چٌذیي ًؾزیِ ػلوی ٍ تزٍیجی 

 کسب رتبه یب عنوان علمی معتبر و تشویقبت:

 (1354الوللی خَارسهی )ّوکار اصلی طزم تزگشیذُ جایشُ جؾٌَارُ تیي 

 عَی اًجوي ػلَم خاک ایزاى تاِ ًوایٌاذگی جاهؼاِ خاکؾٌاعااى    اس  کغة ػٌَاى خاکؾٌاط هوتاس 

 (1352) کؾَر

 ( 1331پضٍّؾگز ًوًَِ ٍسارت جْاد کؾاٍرسی) 

  تزگشیذُ کؾَر ٍ دریافت لَم تقاذیز اس ٍسیاز   پضٍّؾگز تزگشیذُ چْارهیي جؾٌَارُ پضٍّؾگزاى

 (1332هحتزم ػلَم تحقیقات ٍ فٌاٍری )

 ( 1331کارهٌذ ًوًَِ عاسهاى تحقیقات آهَسػ ٍ تزٍیج کؾاٍرسی) 

 ( 1331داًؾجَی ًوًَِ کؾَر ٍ دریافت لَم تقذیز اس ریاعت هحتزم جوَْر) 

 :ثبت اختراع 

 ٍ جلَگیزی اس ٍاردات آى تِ ایزاىدر ًتیج ثثت داًؼ فٌی تَلیذ هایِ تلقیح عَیا ِ 

  ِّای هاذکَر در  تَلیذ کَدثثت فزهَالعیَى هادُ حاهل تَلیذ کَدّای سیغتی کِ هٌجز تِ تَعؼ

 ایزاى ؽذ.


