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دانشیار و عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی شیروان
فعالیت های اجتماعی -سیاسی و ایثارگری
 – 1عضو بسیج دانش آموزی شهرستان شیروان 1442
 – 2حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل در سال  2631به مدت  4ماه
 – 4شرکت در عملیات خیبر و به دنبال آن اسارت :مدت  87ماه (  3/5سال) اسارت در عراق
 – 3جانباز  15درصد
 - 4عضو بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 1414-1411
 – 4مسئول انجمن اسالمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به مدت  2سال
 – 1عضوبسیج کارکنان دانشکده کشاورزی شیروان 1481
 - 8عضوبسیج اساتید دانشگاههای شیروان ادامه دارد

سوابق تحصیلی:
 - 1اخذ مدرک دیپلم علوم تجربی در سال  1411در شهرستان شیروان
–2کارشناسی مهندسی کشاورزی – زراعت و اصالح نباتات در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1414
–4کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی –گرایش زراعت در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1486

 –3اخذ دکتری در رشته زراعت گرایش اکولوژی گیاهان زراعی در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1436
عنوان پایان نامه دکتری :ارزیابی ویژگیهای اکولوژیکی گونه کاکوتی چند ساله ( Ziziphora
 )clinopodioides Lam.در عرصه های طبیعی و امکان سنجی اهلی سازی آن در نظام زراعی
کم نهاده.
سوابق آموزشی
 – 1عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی شیروان (دانشگاه فردوسی مشهد) از سال 1432 – 1481
 - 2عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی شیروان دانشکده کشاورزی  – 1432ادامه دارد
 - 4تدریس دروس ذیل در دانشکده کشاورزی شیروان و مشهد :
کارشناسی ارشد :زراعت تکمیلی – روش تحقیق – تکنولوژی بذر – کشاورزی اکولوژیک پایدار -بحث های
آزاد در کشاورزی اکولوژیک – کشاورزی ارگانیک – تولید محصوالت ارگانیک  -سیستم های زراعی چند
کشتی – زراعت مخلوط
کارشناسی :اکولوژی  -زرعت گیاهان علوفه ای – روشهای اهلی کردن گیاهان دارویی – گیاهان دارویی
کاردانی :اکولوژی  -زراعت عمومی – زراعت خصوصی  1و زراعت خصوصی  - 2فیزیولوژی گیاهان زراعی
– گیاه شناسی – هوا و اقلیم شناسی – روشهای تکثیر گیاهان دارویی و معطر– روشهای بهره برداری از درختان و
درختچه های دارویی و معطر جنگلی – درختان و درختچه های دارویی و معطر جنگلی –– گیاهان دارویی
 - 3استاد راهنما ی پایان نامه دانشجویان:
دکتری تعداد 1 :پایان نامه در دانشکده کشاورزی گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد و در دانشکده
کشاورزی گروه زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
کارشناسی ارشد در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان  :تعداد  15پایان نامه

 – 4مشاور پایان نامه:
دکتری در دانشکده کشاورزی گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد تعداد 2 :پایان نامه
کارشناسی ارشد در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان :تعداد  21پایان نامه
کارشناسی ارشد در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  :تعداد  2پایان نامه
کارشناسی ارشد در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد  :تعداد  2پایان نامه
کارشناسی ارشد در دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل  :تعداد  2پایان نامه

 – 4عضو نخبگان شاهد و ایثارگر کشور
فعالیت های پژوهشی و اجرایی
 - 1تعداد  44مقاله علمی– پژوهشی در مجالت داخلی و خارجی و همایش های بین المللی
 –2داوری  24مقاله علمی – پژوهشی در مجالت داخلی
 - 4ترجمه  1کتاب تحت عنوان  :اثر تغییر اقلیم بر بوم نظامهای کشاورزی
 – 3تالیف و گردآوری  1کتاب تحت عنوان :بابونه(گیاهشناسی ،خواص دارویی ،ژنتیک و زراعت)
 –4اجرای  4طرح علمی پژوهشی مصوب دانشگاه فردوسی و مجتمع آموزش عالی شیروان
 – 4شرکت در  3کارگاه آموزشی
 - 1مدیر گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی در دانشکده کشاورزی شیروان به مدت دو سال
 -8مسئول مزرعه  266هکتاری دانشکده کشاورزی شیروان به مدت  2سال

 –3نماینده وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری در نظام مهندسی کشاورزی خراسان شمالی به مدت  3سال
 – 16معاون آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی مجتمع آموزش عالی شیروان ( 3سال)
– 16عضو کمیته احراز صالحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی
 -11عضو شورای برنامه ریزی دانشکده کشاورزی شیروان
 – 12عضو شورای فرهنگی و فوق برنامه دانشکده کشاورزی شیروان
 - 14نماینده سازمان حج و زیارت به عنوان مسئول ناظر بر دفاتر خدماتی زیارتی کاروانهای حج و زیارت به
مدت  3سال
 – 13قرار داد مشاوره علمی تولید گیاهان دارویی با هوا نیروز جمهوری اسالمی ایران واحد مشهد
 – 14رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان شیروان
 – 14مشاور عالی رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان
 – 11رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان از تاریخ  1434/12/21ادامه دارد

