به نام خدا
((احترام به آنکس که مرزدانستن ها وندانستن ها را می شکند وباعشق هدیه می کندآنچه راکه می داند))
گزیده اي از سوابق علمی و اجرایی آقاي دکتر عباس طرهانی

عباس طرهانی فرزند علی محمد متولد  1349شماره شناسنامه  102خرم آباد

داراي مدرك تحصيلی ليسانس دررشته مهندسی کشاورزي وفوق ليسانس در رشته جغرافيا گرایش برنامهه ریهزي وتوسعه روستا(باموضوع بررسی عوامل تخریب جنگلهاي زاگرس) و دکتراي جغرافياو برنامه ریزي روستایی،
-عنوان رساله دکتري

( متنوع سازي اقتصادروستایی بارویکردتوليدگياهان دارویی روستاهاي شهرستان قوچان)

بازدیدعلمی ازدوکشورمالزي وترکيهبازدیدعلمی ازپروژه هاي کشاورزي ،منابع طبيعی ،شيالت واشتغالزایی دراکثرنقاط کشورطراح و تهيه کننده  35طرح فنی جنگل کاري – مرتعداري و منابع طبيعی،محيط زیستطراح و تهيه کننده  5طرح مهم کشاورزي در استان لرستانتدریس درهنرستانهاي کشاورزي شهرستانهاي خرم آباد (ویسيان)الشتر(هنام) به مدت سه سالوداراي گواهينامه تدریس ازسازمان آموزش وپرورش استان لرستان ( 330ساعت) ازمرکزتربيت معلم
 داراي تقدیر نامه از قائم مقام فرماندهی سپاه ناحيه لرستان به خاطر تالش در نهضت سبز استان لرسهتان درسهعرصه هاي مراکز نظامی حدودا  130هکتاردرختان مثمروغيرمثمر
 -شرکت در  46همایش ملی وبين المللی در س

کشور مرتبط با مسائل منابع طبيعی و کشاورزي وروستایی

 تاليف سه عنوان کتاب درزمينه کشاورزي ومنابع طبيعی داراي  8مقاله علمی و پژوهشی در مجالت داخلی کشورارائه دهنده بحث هاي کارشناسی در رادیو و تلویزیون در ارتباط بها منهابع طبيعهی ،محهيط زیسهت ،کشهاورزيواشتغالزایی به ميزان حدود 1600دقيقه درشبکه یك ودو سراسري وشبکه اسهتان لرسهتان (مهدت 8سهال )اسهتان
خراسان
 کارشناس نمونه منابع طبيعی در سال 1375با امضائ ریس وقت سازمان جنگلهاومراتع کشور(مهندس ربيع فالح) گذراندن دوره هاي آموزش وترویج وآنچه یك مروج کشاورزي بداند :ویژه مدیران ترویجی به ميزان  220ساعت
 گذراندن دوره هاي آموزشی ضمن خدمت درزمينه منابع طبيعی ومدیریت آن به ميزان 1400ساعت تقدیر نامه از گزارش بازدید علمی از طرحهاي کشاورزي و منابع طبيعی اسهتانهاي اصهاهان  ،فارس،چهارمحهالوبختياري در سال 77
-رئيس اداره آموزش وترویج ومشارکت مردمی منابع طبيعی ازسال  77تاسال 90به مدت 13سال

 -رئيس اداره آموزش وترویج ومشارکتهاي مردمی نمونه درس

سازمان جنگلها درسال 79

-کارشناس مروج کشاورزي ومنابع طبيعی ویژه جهادسازندگی وقت به مدت 20سال وترویج درس

 875روستا

همکاري افتخاري با مجله دهاتی ومجله جنگل ومرتع وهاته نامه بامداد(مدت 5سال)تدریس درمراکزجهاد دانشگاهی تدریس دوره هاي ضمن خدمت سازمان جهادکشاورزي ومنابع طبيعیتدریس دردانشگاه علمی کاربردي وعضوبانك مدرسين دانشگاه علمی کاربردي ومدرس مرکزشهيدهاشمی نژادتسهيلگرانجمن ها وتشکلهاي زیست محي ی مردم نهاد(سمنها) ومعرف ومشاوره درراه اندازي چندتشکلاخذ پذیرش مقاله درمجله علمی وپژوهشی پژوهش وبرنامه ریزي روستایی دانشگاه فردوسیمولف وتهيه کننده  12فقره کتابچه ،بروشور ونشریه ترویجی درزمينه هاي مختلفاجراي کارگاههاي استارت آپ درکشاورزي ومنابع طبيعی دردانشگاه فردوسی ،دانشگاه پيام نورفریمان عضو موسسه توسعه روستایی جمهوري اسالمی ایران(موسسه آبادي) عضو نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبيعی عضو انجمن مهندسين فضاي سبز ایرانعضوکميته ملی آبياري وزهکشی ایران عضوانجمن س وح آبگيرایرانعضوهمکاردراجراي همایش ملی گردوغبار دراستان لرستان اردیبهشت 91عضوگروه نظارت وارزشيابی اداره کل منابع طبيعی خراسان رضويتهيه وارائه مقاله دراولين همایش ملی س وح آبگيرایران درمشهد باموضوع منابع طبيعی ومشارکت روستایيانتهيه وارائه مقاله فرصت هاي شغلی درشيالت وآبزیان درهمایش ملی کشاورزي واشتغالزایی تهران سال89 ارائه مقاله دراولين همایش بين المللی گردوغبار درلرستان باموضوع منشاءریزگردهاي شهرق خراسهان رضهويسال92
-مشاوروسوپروایزر طرح بين المللی ترسيب کربن خراسان رضوي درسال 92

 داراي سه تا مقاله I.S.Iباموضوعات درآمدزایی ،اشتغالزایی ،گياهان دارویی وکشاورزيپذیرفته شدن وارائه مقاله درهمایش ملی زنان روستایی وتوسعه پایداردرمهرماه  93مشهد عضوکميته داوران همایش بين المللی کاربردعلوم نوین (  )G.I.sدرجغرافيا متشکل درمشهد، 1394همایش ملیحبوبات ومحصوالت زراعی زاگرس درسال 1394وداورمجالت علمی وپژوهشی کشورازجمله انسان ومحيط زیست
..
کارشناس ارشد اداره مهندسی وم العات اداره کل منابع طبيعی وآبخيزداري خراسان رضوي وکارشناس بيابان
داراي 24سال سابقه کار اجرایی ،آموزشی وترویجی
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