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 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مدارک تحصیلی
دانشگاه محل 

 اخذ مدرک
 اخذ مدرککشور محل 

 لیسانس
ترویج  و آموزش 

 کشاورزی
 ایران تهران 1370 

لیسانس فوق  
 

 توسعه و ترویج روستایی
 ایران تربیت مدرس 1374 

 جامعه شناسی توسعه  دکتری
جامعه شناسی 

 توسعه روستایی
 انگلستان ردینگ 1383

 

 نام دانشگاه / موسسه

 وضعیت استخدامی

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

 دانشگاه های دولتی
 بوعلی سینا

 
*     *   

  کاربردی -دانشگاه جامع علمی
 

        

  دانشگاه آزاد
 

        

  سایر
 

        

 ، محیط زیست و سالمتخدمات شهری نام کمیته:

 عضو  سمت در کمیته:

 ماه 6 مدت زمان عضویت :

 سوابق تحصیلی

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات
 

 عضویت هئیت علمی در:

 کمیته ای که در آن عضو هستیداطالعات 
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 .دهید توضیح مشروح به را... و  شده چاپ مقاالت و شغلی پژوهشی، سوابق

 

 :آموزشی سوابق -الف

 1375 سال از همدان سینا بوعلی دانشگاه علمی هیات عضو•

 و وتوسععه  عمران ، نور پیام دانشگاههای در تحقیق روش روستائی، عمران و معماری شناسی، جامعه مدیریت، دروس تدریس•

 همدان استان اسدآبادی الدین جمال سید

 

 :اجرائی سوابق -ب

  1379 -1376  و 1385-84 سینا بوعلی دانشگاه کشاورزی دانشکده کشاورزی آموزش و ترویج گروه مدیریت•

 1390 لغایت 1385 سال سینااز بوعلی دانشگاه کشاورزی دانشکده مالی و اداری معاون•

 1376-1372 سالهای طی سازندگی جهاد وزارت بررسیهای و مطالعات دفتر با همکاری •

 1390 – 1387 سال از همدان استانداری تولیدی و اقتصادی امور کارگروه عضو•

 1389 تا 1385 سال از همدان استان طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام شورای عضو •

    1390 – همدان استان در  گردو ملی جشنواره دبیرعلمی  و1391 -1389   سال در گردو صنعت و دانش ملی کمیته عضو •

 ملعی  کنگعره  هفتمعین  اجرایی دبیر و سینا بوعلی دانشگاه – 1390 ماه تیر – روستائی پایدار توسعه ملی همایش دومین دبیر •

 1397 سال در ترویج

 1390 لغایت 1387 سال از سینا بوعلی دانشگاه  کشاورزی پژوهش مجله تحریریه هئیت عضو •

 دارد ادامه – 1388 سال از همدان استان جهادکشاورزی سازمان فکر اتاق و راهبردی گروه عضو  •

  1390 سال از متبوع  گروه علمی هیئت اعضای جذب کمیته عضو  •

 1393 تا 1390 سال از  اسدآبادی الدین جمال سید دانشگاه سرپرست و اندازی راه مسئول  •

  همدان استان ای حرفه و فنی آموزش کل اداره پژوهشی شورای عضو  •

 

 پژوهشی سوابق – ج

 مورد 45      پژوهشی علمی شده چاپ مقاالت -1

 مورد 20      پژوهشی علمی شده چاپ مقاالت -2

 مورد 42        وکنفرانسی همایشی مقاالت -3

 جلد 2        شده چاپ کتاب -4

  مورد 51                   ارشد کارشناسی دانشجویان نامه پایان راهنمایی -5

 مورد 20                   ارشد کارشناسی دانشجویان نامه پایان مشاوره -6

 مورد 8                   دکتری دانشجویان نامه پایان راهنمایی -7

 مورد 3         دکتری دانشجویان نامه پایان مشاوره -8
 

 (97)اسفند ماه  های شورای اسالمی شهر همدانروابط عمومی مرکز مطالعات و پژوهش 


