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الف) تحصیالت
 دکتری علوم خاک-شیمی و آلودگی خاک دانشگاه بوعلی سینا1392 ، کارشناسی ارشد علوم خاک -شیمی و حاصلخیزی خاک ،دانشگاه تهران1380 ، کارشناسی علوم خاک -دانشگاه بوعلی سینا1378 ،ب) سوابق اجرایی و مدیریتی
 -1قبل از استقالل از دانشگاه بوعلی سینا
 سرپرست آزمایشگاه خاکشناسی مجتمع آموزش عالی مالیر ()81/1194 – 81/6/24 معاون گروه محیط زیست ()81/1904 – 81/9/16 اولین مدیر گروه رشته محیط زیست ( تاریخ – 81/10/10:شماره حکم)18131 : معاون آموزشی مجتمع آموزش عالی مالیر ()4557-83/3/9 عضو کمیته ترفیع مرکزی مجتمع آموزش عالی مالیر ()81/2141 – 82/10/10 مسئول راه اندازی و تجهیز آزمایشگاههای (آلودگی محیط زیست و بیولوژی حیات وحش) )81/1761 – 82/8/27( ، عضو شورای پژوهشی حفاظت محیط زیست استان همدان به مدت  2سال ()31023 – 82/12/20 -2سوابق اجرایی و مدیریتی
بعد از استقالل از دانشگاه بوعلی سینا
 -مدیر گروه محیط زیست مجتمع آموزش عالی مالیر (برای دومین بار) ()81/2105 – 83/10/30

 عضو شورای پژوهشی مجتمع آموزش عالی مالیر ()81/1848 – 83/10/6 مدیر پژوهشی و فناوری دانشگاه مالیر ()2254-85/7/1 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه مالیر ()2303-86/6/6 عضو حقیقی کمیسیون انتقادات و پیشنهادات و کمیته قرارداهای دانشگاه مالیر ()31/20 -86/7/22 اولین مدیر گروه رشته خاکشناسی دانشگاه مالیر ()2048 –86/5/21 عضو پیوسته کارگروه پژوهش استان همدان با حکم استاندار وقت به مدت  2سال (–86/5/14)1/15/10945
 تهیه و تدوین و تصویب آیین نامه پژوهشی برای اولین بار در دانشگاه مالیر پس از استقالل با تقدیر نامه از ریاستمحترم دانشگاه مالیر ()4788 -85/11/2
 تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های شیمی ،خاکشناسی ،مرتع و آبخیزداری و محیط زیست ساختمان جدید دانشگاه باحکم ریاست وقت دانشگاه()3519 -86/8/12
تقدیر نامه خرید ادوات و تجهیزات آزمایشگاه مرکزی بالغ بر  3میلیارد ریال و خریدهای ارزی بااعتبار  500000یورو و شروع به فعالیت آزمایشگاه مرکزی()4752 -85/12/6
تقدیر نامه ایجاد ،راهاندازی اولین شبکه  LANدانشگاه مالیر در محل جدید دانشگاه()3516 -86/8/12 راه اندازی و ایجاد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و اولین سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با حکمریاست وقت دانشگاه()668 -89/2/29
 مدیر گروه علوم خاک دانشگاه مالیر در دوره متوالی ( 4سال) 2540-94/8/9( -و )9586-92/8/6 مسئول تجهیز و راهاندازی آزمایشگاه پژوهشی شیمی خاک دانشگاه مالیر -سرپرست آزمایشگاه پژوهشی شیمی خاک دانشگاه مالیر ()84/6-1068 -93/11/12

 عضو کارگروه تخصصی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ()22-94/1/17 عضو شورای آزمایشگاه ها و کارگاههای دانشگاه ()630-94/2/20 عضو شورای انتشارات دانشگاه()3216-95/10/1 عضو هیأت تحریریه مجله گیاه ،خاک و اکوسیستم پایدار دانشگاه مالیر ()250-93/2/10 -رئیس دانشکده کشاورزی ( -)1942-96/7/17که هم اکنون نیز ادامه دارد.

ج) سوابق آموزشی
سابقه  16تدریس در مقاطع کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد که اهم دروس تدریس شده به قرار ذیل میباشد :
الف) کاردانی و کارشناسی
خاکشناسی عمومی ،شیمی خاک ،آلودگیهای محیط زیست ،آلودگی خاک و آب ،کیفیت آب ،پروژه
و کارورزی
ب) کارشناسی ارشد
شیمی خاک تکمیلی ،تغذیه گیاه معدنی تکمیلی ،آزمون خاک و گیاه ،آلودگیهای خاک و آب
پیشرفته ،نانو تکنولوژی و کاربرد آن در منابع آب ،سمینار  1و  ،2پروژه
د) سوابق پژوهشی :
الف) استاد راهنما:
استاد راهنما در پایان نامههای ارشد علوم خاک و منابع آب 25 :دانشجو
ب) داوری مقاالت :ISI

 20مورد داوری مقاله ISI-JCR
ج) چاپ مقاله : ISI-JCR
 15مقاله ()https://scholar.google.com/citations?user=DCYHMjoAAAAJ&hl=en
د) مقاالت علمی –پژوهشی:
 4مقاله
ه) کنگره های علمی ملی ،منطقه ای و بین المللی:
قریب به  30مقاله

