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   تحصیالت دانشگاهيتحصیالت دانشگاهيسوابق سوابق   --22

مقطع تحصیلي و مقطع تحصیلي و 

  رتبه علميرتبه علمي
سال اخذ سال اخذ   محل تحصیلمحل تحصیل  رشته تحصیليرشته تحصیلي

  مدرکمدرک

  21302130  دانشگاه زابلدانشگاه زابل  زيستزيستمحیطمحیط--مهندسي منابع طبیعيمهندسي منابع طبیعي  کارشناسيکارشناسي

  21092109  دانشگاه پیام نور تهراندانشگاه پیام نور تهران  زيستزيستآموزش محیطآموزش محیط  ارشدارشدکارشناسي کارشناسي 

  ادامه داردادامه دارد  دانشگاه تهراندانشگاه تهران  زيستزيستريزي محیطريزي محیطبرنامهبرنامه  دکتراي تخصصيدکتراي تخصصي
  

  ه در دوران تحصیله در دوران تحصیلرتبه علمي کسب شدرتبه علمي کسب شد  

  دانشجوي ممتاز دوره کاردانيدانشجوي ممتاز دوره کارداني  

  )دانشجوي ممتاز دوره کارشناسي )رتبه اول(دانشجوي ممتاز دوره کارشناسي )رتبه اول  

  )دانشجوي ممتاز دوره کارشناسي ارشد )استعداد درخشان(دانشجوي ممتاز دوره کارشناسي ارشد )استعداد درخشان  

  

  التحصیليالتحصیليرتبه علمي کسب شده پس از فارغرتبه علمي کسب شده پس از فارغ  

  21012101--21092109و و   21092109--21022102هاي تحصیلي هاي تحصیلي مدرس نمونه در سالمدرس نمونه در سال  
   

    سوابق آموزشيسوابق آموزشي  --33

   ها :ها :با دانشگاهبا دانشگاههمکاري آموزشي همکاري آموزشي  

 2102-2101زيست مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه همدان مدير گروه محیط 

  2102-2101عضو شوراي آموزشي مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه همدان 

 دانشكده کشاورزي  -پزشكي، ترويج، باغباني و زراعتهاي گیاهدر گروه 1و  2شناسي تدريس گیاه
 سینادانشگاه بوعلي

 زيست و کشاورزي، ترويج و آموزش منابع طبیعي، ارزيابيمحیطشناسي عمومي، يس جنگلتدر 
شناسي عمومي، هاي ايران، زيستها و درختچهمنابع طبیعي درختزيست، اقتصاد عمومي، محیط
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، بهداشت محیط، زراعت طرح بهسازي روستازيست روستا، جامعه شناسي روستايي، اکولوژي، محیط
 زيست و عمران روستايي و توسعه آبادانيهاي محیطدر گروه عمومي، باغباني عمومي

 

   و غیردولتيو غیردولتي  ييها و مراکز دولتها و مراکز دولتسازمانسازمانهمکاري آموزشي با همکاري آموزشي با  ::  

  2102-2101عضو شوراي آموزشي مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه همدان 

  

  

 پژوهشيپژوهشي  سوابقسوابق  --44

  

   کتاب کتاب  

  EExxppeerrtt  KKnnoowwlleeddggee  aanndd  iittss  AApppplliiccaattiioonn  iinn  LLaannddssccaappee  EEccoollooggyy  )در دست چاپ()در دست چاپ(  

  مقاله علميمقاله علمي  

 The role of environment education in promoting environmental awareness of rural 

districts' governors in villages of Hamedan .Amin shahram. Interdisciplinary 

journal of Contemporary Research in Business . April 2014 vol 5, No 12. 
  

نقش آموزش اصالح الگوي مصرف در عرصه کشاورزي به عنوان يكي از اصول جهاد اقتصادي در   

نخستین همايش ملي جهاد  –ارتقاء آگاهي دهیاران روستاهاي بخش مرکزي شهر همدان 

  2109قم آبانماه–اقتصادي در عرصه کشاورزي و منابع طبیعي 

  

 اجرايياجرايي  ققسوابسواب  --55

  ((21332133عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبیعي کشور )از سال عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبیعي کشور )از سال   
  

  

  
 
 
 
 
 

 
 


