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  :دانشگاهي متوسطه و تحصيالت 

 1363و  1362 در دو رشتة فرهنگ و ادب و علوم تجربي: ديپلم دبيرستان  •

   1367سال ) مجتمع آموزشي ابوريحان( از دانشگاه تهران  فوق ديپلم امور زراعي •

  1370در رشتة زراعت و اصالح نباتات از دانشگاه تهران سال  مهندسي كشاورزي •

   1373در رشتة اصالح نباتات از دانشگاه تهران سال  كارشناسي ارشد •

“ جـي بـي پانـت    ” در رشتة ژنتيك و اصالح نباتات با تخصص بيوتكنولوژي و بيولوژي مولكـولي از دانشـگاه    دكتري •

 1380هندوستان سال 

  24 پايه استاد: مرتبه علمي •

  :سابقه كاري

 بعنوان به نژاد گر گندم در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه 1382تا  1370از سال  •

 مسئول برنامه به نژادي گندم آبي براي اقليم معتدل كشور در بخش تحقيقات غالتتا كنون بعنوان  1382از سال  •

 تا كنون مسئول واحد شيمي و تكنولوژي غالت بخش تحقيقات غالت 1383از سال  •

 1387تا  1385معاون بخش تحقيقات غالت از سال  •

 25/12/1392تا  1/6/1392بخش تحقيقات غالت از  رئيس •

 12/11/1392موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال وبذر از تاريخ رئيس  •

  :سابقه پژوهشي و دستاوردهاي آن

فقره پروژه هاي تحقيقاتي  50فقره پروژه تحقيقاتي در زمينه به نژادي و كيفيت گندم و همكاري در اجراي  70اجراي بيش از  •

 ديگران

 پژوهشي در مجالت فارسي و انگليسي داخل و خارج از كشور –ي فقره مقاله علم 50مشاركت در انتشار بيش از / مسئوليت •

 فقره مقاله علمي در مجموعه كنفرانس هاي داخلي و خارجي 60مشاركت در ارائه بيش / مسئوليت  •

 1386از سال ) متحمل به خشكي(و بهاران ) متحمل به خشكي(بهار، پارسي، سيوند و سيروان آبي رقم گندم  پنجمعرفي  •

 جايگاه مسئوليت برنامه به نژادي گندم آبي در اقليم معتدل كشور و مشاركت در معرفي رقم پيشتازتا كنون در 

 مسئول كميته به نژادي در تهيه برنامه راهبردي گندم •



مشخصات افتراقي ارقام تجاري و الينهاي اميد بخش گندم كشت شده در ايران بر : چاپ يك عنوان كتاب در زمينه •

 تحاديه بين المللي حفاظت از واريته هاي جديد گياهياساس استانداردهاي ا

مشاركت در انتشار برخي نشريه هاي ترويجي و مشاركت در تهيه دستورالعمل ملي آزمونهاي تمايز، يكنواختي و  •

 پايداري در گندم نان 

يت گندم ، كيف)در كرج 1388سال : بين المللي(مشاركت در برگزاري كارگاههاي آموزشي علمي در زمينه خشكي  •

و شركت در كارگاههاي مختلف داخلي و بين  ، و هفته انتقال يافته ها در سالهاي مختلف)كرج 1389داخلي سال (

 المللي در زمينه هاي مختلف

مقاله علمي پژوهشي براي مجالت علمي پژوهشي نهال وبذر، علوم زراعي ايران،  100داوري و ويراستاري بيش از  •

 JASTو  Crop Breeding Journalژنتيك نوين، زيست فناوري گياهان زراعي، علوم گياهان زراعي ايران، 

 مقاله براي كنگره هاي مختلف علوم زراعت و اصالح نباتات و ژنتيك 100داوري بيش از  •

  رساله دوره دكتري چهارراهنمايي دو رساله و مشاوره فوق ليسانس، رساله  8له و مشاوره رسا 12راهنمايي  •

 عضو انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات •

 عضو هيئت تحريريه مجالت علمي پژوهشي علوم زراعي ايران و زيست فناوري گياهان زراعي •

 تا كنون 1386ال فني موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال وبذر از س -عضو كميته علمي •

تا  1383از سال  ICC(نماينده موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال وبذر در انجمن بين المللي علوم و تكنولوژي غالت  •

1389( 

  :تشويقات و جوايز

 1389پژوهشگر برتر وزارت جهاد كشاورزي در جشنواره يازدهم تجليل از پژوهشگران برتر كشور  •

 1387كشاورزي در سال پژوهشگر برگزيده وزارت جهاد  •

 1386پژوهشگر برگزيده موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال وبذر سال  •

 1383پژوهشگر برگزيده موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال وبذر سال  •

 1388پژوهشگر برگزيده شهرستان كرج سال  •

 1389برنده جايزه رتبه دوم طرح پژوهشي برتر استان تهران سال  •

 سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي 1387برتر سال برنده جايزه كتاب  •

 


