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خالصه ای از سوابق تحصیلی
-1مقطع دبستان :دبستان شهید حسین شریعتی شهرستان رشتخوار
-2مقطع راهنمائی:مدرسه راهنمائی شبانه روزی نمونه دولتی شهرستان رشتخوار
-3مقطع متوسطه:هنرستان شبانه روزی کشاورزی دکتر علوی-رشته زراعت و باغبانی
 -4مقطع کاردانی :آموزشکده کشاورزی امیریه دامغان-رشته تکنولوژی تولیدات باغی
-5مقطع کارشناسی:جهاد دانشگاهی کاشمر-رشته تکنولوژی تولیدات باغی
-6مقطع ارشد:دانشگاه آزاد تربت جام-رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری

خالصه ای از سوابق علمی ،پژوهشی وتحقیقاتی
الف)سوابق علمی:
-1مقاله علمی،پژوهشی ارزیابی عملیات مکانیکی آبخیزداری در کنترل و ذخیره روان آب و تغذیهه
سفره های زیرزمینی(دومین همایش سطوح آبگیر ایران-فردوسی مشهد)
-2مقاله علمی ،پژوهشی توسعه پایدار راهی برای مبارزه با فقهر در جوامهع روسهتائی(بین المللهی-
مازندران)
-3مقاله علمی،پژوهشی فرآورده های پوسته پسته(کنگره ملی دستاوردهای علمی پژوهشی پسته-
دانشگاه دولتی تربت حیدریه)
-4مقاله ارزیابی عملکرد سازه های مکانیکی آبخیزداری در کنترل فرسایش و رسوب(دومین همایش
ملی کاربرد تکنولوژی های نوین در علوم مهندسی -دانشگاه تربت حیدریه)
 -5کاربرد سیستم اطالعات جغرافیائی( )GISدر مطالعات فیزیوگرافی حوزه های آبخیز(اولین همایش
ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی-دانشگاه تربت حیدریه)
 -6کاربرد پرنده های هدایت پذیر از راه دور( )UAVدر مدیریت بحران(اولین همایش ملی فنهاوری و
مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی-دانشگاه تربت حیدریه)
 -7کاربرد پرنده های هدایت پذیر از راه دور( )UAVدر مدیریت محیط زسیت و منابع طبیعهی(اولین
همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی-دانشگاه تربت حیدریه)
 -8بررسی پتانسل سیل خیزی با اسهتفاده از سیسهتم اطالعهات جغرافیهائی( )GISوسهنشش از راه
دور(پایانه ارشد)
 -9مقاله  ISIکاربرد شبکه عصبی در پیش بینی وقو ع سیالب(در حال چاپ در مشالت بین المللی
منابع طبیعی و محیط زیست)

ب) سوابق تحقیقاتی:
-1تهیه طرح نقش گیاهان داروئی شهرستان رشتخوار در توسعه پایدار منابع طبیعی تشدید شونده
 -2تهیه تاثیر خشکسالی بر منابع طبیعی تشدید شونده
 -3تهیه احداث پارک جنگلی شهرستان رشتخوار
 -4تهیه طرح شناسائی مناطق نمونه احداث سدهای زیر زمینی
 -5تهیه طرح علمی پژوهشی کاربرد علوم نهوین()GIS,RS,UAV,WEBGIS,MOBILEGIS
در مدیریت و حفاظت عرصه های منابع طبیعی -اخذ جلسه دفاع از سازمان جنگلهای کشور
 -6تهیه طرح علمی پژوهشی کاربرد علهوم نهوین()GIS,RS,UAV,WEBGIS,MOBILEGIS
در مدیریت شبکه توزیع و انتقال شرکت برق -ارجاع شده به شورای تحقیقات برق کشور
 -7تهیه طرح تولید نرم افزار جامع یگان حفاظت منابع طبیعی کشور
 -8تهیه طرح کاربرد پرنده های هدایت پذیر از راه دور در مکانیابی مسرهای انتقال انرژی
 -9تهیه طرح کاربرد پرنده های هدایت پذیر از راه دور ( )UAVدر حفاظت از عرصه ههای حفاظهت
شده
 -11تهیه طرح کاربرد پرنده های هدایت پذیر از راه دور( )UAVدر مدیریت و برنامه ریزی شهری
 -11تهیه طرح پلیس ساختمان هوشمند

ج) سوابق اجرائی
-1مههدیر پههروژه طههرح پوشههش انهار(نقشههه بههرداری مسههیر انتقههال آب قنههوات و چاههههای
کشاورزی)شهرستان رشتخوار-جهاد کشاورزی سال 1383
 -2جذب اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشتخوار 1385به عنوان کارشناس حفاظت
 -3مسئول آبخیزداری و رابط سیل شهرستان رشتخوار 1388
 -4مسئول مرتع شهرستان رشتخوار سال 1391
-5مشاور جوان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی1392-1388
 -6مسئول حفاظت و فرمانده یگان حفاظت شهرستان رشتخوار سال 1392
 -7مسئول کمیته ارتباط با دانشگاه سال 1393
 -8دبیر بازرسی انتخابات شهرستان رشتخوار در دو دوره انتخابات
 -9کارشناس ارشد یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعهی و آبخیهزداری خراسهان رضهوی و مشهاور
فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی خراسان رضوی1394
-11مسئول عملیات کمیته بحران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی 1394
-11مدیرعامل شرکت ساج گستر کاسپین به مدت  7ماه
-12مدیر علمی وب سایت پرتال جی آی اس ایران  1سال()www.GIS98.ir
 -13مدیر و مربی سازمان فنی و حرفه ای
-14مدیرعامل شرکت مبتکران شهر هوشمند کیش به مدت  9ماه

-15مدیرعامل شرکت بسترسازان توسعه نوین کاسپین
-16مشاور سازمان آموزش ،مشاوره و تحقیقات خراسان رضوی
-17ایده پرداز و برگزارکننده  4کنگره بین المللی و ملی به عنوان دبیر اجرایی
-18پیاده سازی سامانه شهر هوشمند
-19مؤسس وب سایت www.press98.ir
-21مؤسس وب سایت www.bazaredam.ir
-21مؤسس وب سایت www.sajsport.com
-22مؤسس وب سایت www.ninilan.com
-23مؤسس وب سایت www.press98.ir

خالصه ای از عناوین شغلی
-1سرباز نمونه کشوری و مامور نمونه راهور سال 1385
 -2اخذ گواهی نظارت طرحهای منابع طبیعی و نظام مهندسی سال 1387
-3اخذ گواهینامه ضابط خاص دادگستری  1388و مشوز حمل سالح
 -4مسئول برتر آبخیزداری استان خراسان رضوی 1391-1388
 -5مسئول برتر آبخیزداری استان خراسان رضوی 1391
 -6کارمند نمونه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی1393
 -7اخذ گرید مشاور رتبه دو کشاورزی و منابع طبیعی نظام مهندسی کشورسال 1393
 -8عضو کارگروه تخصصی آب ،اقلیم و  GISاستان خراسان رضوی سال 1394

خالصه ای از سوابق تدریس
-1مدرس درس سیستم اطالعات جغرافیائی( )GISدر رشته کارشناسی ارشهد مرتهع و آبخیهزداری-
دانشگاه دولتی شهرستان تربت حیدریه
-2مدرس درس سیستم اطالعات جغرافیائی( )GISدر رشته کارشناسهی مهندسهی منهابع طبیعهی-
دانشگاه دولتی شهرستان تربت حیدریه
-3مدرس درس سنشش از راه دور( )RSدر رشته کارشناسی ارشهد مرتهع و آبخیهزداری-دانشهگاه
دولتی شهرستان تربت حیدریه
-4مههدرس فنههی و حرفههه ای در مباحههم سیسههتم مکانیههاب جهههانی(،)GPSسیسههتم اطالعههات
جغرافیائی( ) GISو نقشه کشی با نرم افزارAUTO CAD
-5مدرس کالسهای ترویشی و آموزشی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی
 -6مدرس کارگاه پیشرفته  GISدر دوره های پیشرفته شهرستان تربت حیدریه،نیشابور،مه والت
 -7مدرس خصوص فتوگرامتری هوائی و آمایش سرزمین با تصاویرماهواره ای
-8مدرس کاربرد علوم نوین در کشاورزی رشته کارشناسی ارشهد رشهته گیاههان دارویهی–مرکهز
تحقیقات ،آموزش و کشاورزی خراسان رضوی
-9مدرس دوره های موفقیت ،کارآفرینی و تشارت بین الملل
 -11مدرس و مسلط به نرم افزارهای
ARCGIS,ERDASIMAGINE,GLOBALMAPER,AUTOCAD,HECHMS,MAPSOURS
E,EXPORTCHOISE

