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  وضیعت تاهل: متاهل
  عضو هیئت علمی رسمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

  
  مشخصات تحصیلی:

  .1373واحد شهرري در تیرماه زراعت از دانشگاه آزاد اسالمی  گرایش رشته مهندسی کشاورزي مقطع کارشناسی:
 51/17زراعت از دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهـن بـا معـدل    گرایش رشته مهندسی کشاورزي  :کارشناسی ارشد مقطع

  .1389در شهریور ماه سال 
نمـره  تاثیر کودهاي زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه شیرازي، بـا  : پایان نامه کارشناسی ارشد عنوان

 .1389از دانشگاه آزاد اسالمی در سال  5/19

  1392دانشجوي دکتري علوم باغبانی (گرایش گیاهان دارویی)، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، 
  

  افتخارات علمی و اجرایی:
وز مین سـالر . کسب عنوان جهادگر نمونه و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جهاددانشگاهی در مراسم بیست و نه1

  .1387تشکیل نهاد مقدس جهاددانشگاهی در سال 
دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان کشاورزي استان تهران بعنوان تولید کننده برتر تولید نهال استان در سـال   .2

1378.  
  1390اي، دي ماه ثبت اختراع تکثیر سریع گیاه به لیمو از طریق کشت درون شیشه .3
عنوان کتاب در مقطع تحصیالت تکمیلی در هجدهمین دوره جشـنواره کتـاب سـال     26واهی داوري علمی . دریافت گ4

  از سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. 1391دانشجویی در سال 
دریافت لوح تقدیر از مدیریت کشاورزي شهرستان ساوجبالغ بعنوان تولید کننـده برتـر تولیـد نهـال اسـتان در سـال       . 5

1378.  
افت لوح تقدیر در خصوص تولید کننده نهال برتر استان تهران از سـوي ریاسـت محتـرم جهاددانشـگاهی واحـد      دری. 6

  .1378شهید بهشتی در سال 
دریافت تقدیر نامه در خصوص برگزاري اولین دوره آموزش عملی در زمینه کشت و تولید گیاهـان دارویـی از سـوي     .7

  ,1378ر سال رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان تهران د

  بسمه تعالی
 اجرایی -سوابق علمی 



دریافت لوح تقدیر در خصوص فعالیتهاي اجرایی در مرکز گیاهان دارویی از سـوي ریاسـت محتـرم جهاددانشـگاهی      .8
  .1382واحد شهید بهشتی در سال 

دریافت تقدیرنامه از مدیریت مرکز مطالعات خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحـد شـهید بهشـتی    . 9
  ,1383در سال 

و منابع طبیعی استان  کشاورزي احراز رتبه کارشناس طبقه چهار خدمات اجرایی فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی .10
 .1384تهران در آبان ماه سال 

اسالمی، پژوهشـگران عرصـه تـاریخ     -دریافت لوح سپاس در سومین دوره آموزش مفاهیم بنیادین طب سنتی ایرانی. 11
  .1391اسالمی،  -طب سنتی ایرانی

  
  هاي پژوهشی و کارفرماییطرح

  (همکار طرح) 1377-1376. بررسی امکان تولید و تکثیر نهال زیتون در استان تهران، 1
  (همکار طرح) 1379. بررسی امکان کشت گیاهان دارویی با استفاده از روش هیدروپونیک 2
  )طرح(همکار  1390هاي تجاري،. طرح سهمیه بندي و تدوین معیار سوخت در گلخانه3
   (مجري) 1396طر امکانسنجی کشت گیاهان دارویی در شرایط دیم در استان البرز  -4
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 .1388اسفند  6-5اي اقتصاد و بازاریابی گیاهان دارویی استان کردستان ،ر اولین همایش منطقهد علمی . ارائه مقاله5

  1389اسفند  12و11و منابع طبیعی ساري،  کشاورزيدانشگاه علوم گیاهان دارویی در همایش ملی علمی ارائه مقاله . 6
  

  مقاالت ترویجی
در ماهنامـه خانـه   ن دارویی در مذهب، فرهنـگ و اقتصـاد کشـور ،    ترویجی با عنوان جایگاه گیاها -ارائه مقاله علمی. 1

 .1382کشاورز ایران در سال 

بـین المللـی    تخصصـی و  ماهنامـه ترویجی گیاهان دارویی ایران و خواص گیاه دارویی نعناع فلفلی، -ارائه مقاله علمی. 2
  . 1386ساناز و سانیا از اسفند 

 ، ماهنامـه تخصصـی و بـین المللـی سـاناز و سـانیا      رمان کننده التهابات پوسـتی آلوئه ورا دترویجی -ارائه مقاله علمی. 3
  1387شهریور 

 ، ماهنامه تخصصـی و بـین المللـی سـاناز و سـانیا     کاربرد درمانی عرق اترج و عرق کاسنیترویجی -ارائه مقاله علمی. 4
1389  

  1389 ، ماهنامه تخصصی و بین المللی ساناز و سانیاکاربرد درمانی زیره سیاه و کرفسترویجی -ارائه مقاله علمی. 5
  1389 ، ماهنامه تخصصی و بین المللی ساناز و سانیاکاربرد درمانی گل ختمی و بومادرانترویجی -ارائه مقاله علمی. 6
مللـی  ، ماهنامه تخصصی و بـین ال کاربرد درمانی گیاه دارویی قدومه شیرازي، سیر و فلوسترویجی -ارائه مقاله علمی. 7

  1389 ساناز و سانیا
، ماهنامه تخصصی و بین المللـی سـاناز و   کاربرد درمانی گیاه دارویی دارچین و گلپر ایرانیترویجی -ارائه مقاله علمی. 8

  1389 سانیا
  1389 ، ماهنامه تخصصی و بین المللی ساناز و سانیاخاصیت درمانی تخم شربتیترویجی -ارائه مقاله علمی. 9

  1391 ، ماهنامه تخصصی و بین المللی ساناز و سانیاخاصیت درمانی چاي ترشترویجی -ه علمیارائه مقال. 10



  
  
  
  
  

  هاي آموزشیفعالیت
  1379. تدریس دوره کوتاه مدت تخصصی تولید و پرورش گیاهان دارویی، سازمان کشاورزي استان قم،1
ی، جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی (از سـال  بندي گیاهان داروی. تدریس دوره کوتاه مدت تخصصی بازرگانی و بسته2
  ساعت) 12، دو دوره و جمعاً بمدت  1383لغایت  1381(
،  1380لغایـت   1378جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی (از سال  تدریس دوره کوتاه مدت تخصصی گیاهان دارویی، .3

  ساعت) 101دوره و جمعاً بمدت  11
ها، پژوهشکده گیاهان دارویی جهـاد  کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماريتدریس دوره کوتاه مدت تخصصی مبانی  .4

  ساعت) 200دوره و جمعاً بمدت 20، 1392لغایت  1387دانشگاهی(از سال 
پژوهشـکده گیاهـان    تدریس دوره کوتاه مدت تخصصی روشهاي تکثیر، کاشت، داشت و برداشـت گیاهـان دارویـی،    .5

  ساعت) 101دوره و جمعاً بمدت  7، 1391لغایت  1389دارویی جهاد دانشگاهی(از سال 
. تدریس دوره کوتاه مدت تخصصی تولید و تجارت گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد صـنعتی شـریف (در سـال    6

  ساعت) 12، یکدوره و جمعاً بمدت 1392
  

  هاي تخصصیدوره
  .1391ساعت  150اهی،جمعاً ، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگایرانی طب سنتیمبانی دوره . 1
  .1391ساعت 30، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، جمعاً  M.S word 2007. دوره آموزشی 2
  

  :سوابق اجرایی
  تاکنون  1390جهاددانشگاهی از دي ماه  معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهشکده گیاهان دارویی .1
  ,1390لغایت دي ماه  1389ده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی از آبان . معاونت تولید و خدمات تخصصی پژوهشک2
لغایـت   1386هاي دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی از دي ماه خدمات تخصصی تولید گیاهان و فرآورده . مدیر مرکز3

  1394آبان 
 1383تی، از مهـر  . مدیر مرکز مطالعات خدمات تخصصی گیاهان دارویی و معطر جهاد دانشـگاهی واحـد شـهید بهشـ    4

  ,1386لغایت آذر 
لغایـت   1381. معاونت فنی و اجرایی مرکز مطالعات خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشـتی از اسـفند   5

  ,1383مهر ماه 
  ,1381لغایت اسفند  1378. مدیر تولید مرکز مطالعات و خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی از تیر 6



لغایـت تیـر مـاه     1374مرکز مطالعات و خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشـتی از دي مـاه   . کارشناس 7
1378,  

از مـرداد  بعنوان مسئول تولیدات کشاورزي و فضاي سـبز شـرکت،   شرکت کشت و صنعت قارچ مازندران  کارشناس. 8
   1374لغایت آذر  1373

  .1379لغایت آذر  1377گیاهان دارویی از آذر  . مشاور شرکت نشاگستر پردیس لیا جهت تولید و کشت9
  ,1379روزکوه در بهمن و اسفند سال کارشناس مسئول طرح آمارگیري طرح جامع فرهنگی در شهرستان فی. 10
   .1384اي گیاهان دارویی در سال مشاور شرکت پردیس گل سرخ جهت کشت گلخانه .11
  تاکنون. 1391دارویی جهاد دانشگاهی از آبان  صندوق قرض الحسنه پژوهشکده گیاهان . نایب رئیس12
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