
   

 ، پژوهشی و اجراییسوابق تحصیلی، آموزشی

 

 

   1347/ 1/2تاریخ تولد:    عباسعلیفرزند :  خیرخواه محمدنام و نام خانوادگی:   

  46پالک – 54امامت  – امامتساکن : مشهد  آدرس:  بلوار 

 051 - 36025467تلفن: 

 09155864431تلفن همراه: 

 شیروان دانشکده کشاورزیعضو هیات علمی  -دانشگاه بجنورد  دانشیار

 
 و ایثارگریسیاسی  -فعالیت های اجتماعی

  1362عضو بسیج دانش آموزی شهرستان شیروان  – 1

  ماه 4به مدت   1362حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل  در سال  – 2

 در عراق سال( اسارت 5/6ماه )  78مدت آزاده به  : شرکت در عملیات خیبر و به دنبال آن اسارت – 3

 درصد 35جانباز  – 4
  1375-1371 دانشکده کشاورزی  دانشگاه فردوسی مشهد جوییعضو بسیج دانش - 5

6 –  
  1381شیروان  کشاورزی دانشکده کارکنان عضوبسیج – 7

 اساتید دانشگاههای شیروان ادامه دارد عضوبسیج - 8

 :سوابق تحصیلی

 در شهرستان شیروان 1371علوم تجربی در سال اخذ مدرک دیپلم  - 1

 1375 در سال دانشگاه فردوسی مشهد درزراعت و اصالح نباتات  –کارشناسی مهندسی کشاورزی –2

 1380در سال دانشگاه فردوسی مشهد  در زراعت گرایش –مهندسی کشاورزی  ارشد  کارشناسی–3



  1390 در سال دکتری در رشته زراعت گرایش اکولوژی گیاهان زراعی در دانشگاه فردوسی مشهد اخذ  –4

 Ziziphoraارزیابی ویژگیهای اکولوژیکی گونه کاکوتی چند ساله )  :عنوان پایان نامه دکتری

clinopodioides Lam. در عرصه های طبیعی و امکان سنجی اهلی سازی آن در نظام زراعی )

 .کم نهاده

 سوابق آموزشی

 1392 – 1381شاورزی شیروان )دانشگاه فردوسی مشهد( از سال عضو هیأت علمی دانشکده ک  – 1

 1400– 1392شاورزی دانشکده ک عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی شیروان - 2 

 ادامه دارد - 1401 شیروان کشاورزی دانشکده -دانشگاه بجنورد  هیأت عضو  -3

   کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشددر مقاطع ، تدریس در دانشکده کشاورزی شیروان و مشهد - 3

  :دانشجویان پایان نامهی استاد راهنما  - 4

در دانشکده کشاورزی گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد و در دانشکده  پایان نامه 2تعداد:   دکتری

  کشاورزی گروه زراعت دانشگاه محقق اردبیلی

  پایان نامه  35:  تعداد  در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کارشناسی ارشد

  :مشاور پایان نامه – 5

 در دانشکده کشاورزی گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد  دکتریپایان نامه  1تعداد 

در  پایان نامه 3و تعداد  در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کارشناسی ارشد پایان نامه  10تعداد 

 سایر دانشگاه ها

 عضو نخبگان شاهد و ایثارگر کشور  – 6

 پژوهشی فعالیت های 



 و خارجی و همایش های بین المللی پژوهشی در مجالت داخلی –مقاله علمی 65تعداد  - 1

 در مجالت داخلی پژوهشی –مقاله علمی   70داوری  –2

 کتاب تحت عنوان : اثر تغییر اقلیم بر بوم نظامهای کشاورزی 1ترجمه  - 3

 کتاب تحت عنوان: فناوری های سبز نوظهور انتشارات دانشگاه تربت حیدریه 1داوری   -4

 )گیاهشناسی، خواص دارویی، ژنتیک و زراعت(بابونهتحت عنوان: کتاب  1تالیف و گردآوری  – 5

 فردوسی و مجتمع آموزش عالی شیروان طرح علمی پژوهشی مصوب دانشگاه 10اجرای  –6

 کارگاه آموزشی  6شرکت در  – 7

 اجراییفعالیت های 

 83تا  81سال  2هکتاری دانشکده کشاورزی شیروان به مدت  200مسئول مزرعه  - 1

 86-84 مدیر گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی در دانشکده کشاورزی شیروان  به مدت دو سال  -2

 سال  4به مدت  نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در نظام مهندسی کشاورزی خراسان شمالی –3

عضو کمیته احراز صالحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی   -4

 کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

 4نماینده سازمان حج و زیارت به عنوان مسئول  ناظر بر دفاتر خدماتی زیارتی کاروانهای حج و زیارت به مدت  -5

 سال

 91داد مشاوره علمی تولید گیاهان دارویی با هوا نیروز جمهوری اسالمی ایران  واحد مشهد  قرار  -6

 96 -92عضو شورای برنامه ریزی دانشکده کشاورزی شیروان  -7

 96-92عضو شورای فرهنگی و فوق برنامه دانشکده کشاورزی شیروان –– 8



 96 – 92سال(  4وان )معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مجتمع آموزش عالی شیر-9

 93-92رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان شیروان    - 10

 96-94مشاور عالی رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان  -11

   97تا  96رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان  – 12

 ادامه دارد-1400گیاهی دانشکده کشاورزی شیروان  و ژنتیک تولید مهندسی مدیر گروه -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


