
 بسمه تعالی

 مشخصات اعضای هیأت مؤسس و امنای مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه

 

 مشخصات: -1

 نهاوندمحل تولد:        3131سال تولد:     اسماعیل     نام خانوادگی: شهبازینام: 

 تحصیالت:

 تخصصی از دانشگاه ملی پلی تکنیک تولوز، فرانسهمقطع تحصیلی: دکتری 

 آموزش ترویج و توسعه کشاورزی و روستاییرشته تحصیلی: 

 رتبه علمی، پست سازمانی، وضعیت استخدامی: -2

 02استاد بازنشسته پژوهش با پایه 

 

 های علمی و اجرایی:فعالیت -3

 :آموزشی 

رئیس سازمان ترویج کشاورزی  – تاکنون 3112در مجامع دانشگاهی با شروع از دانشگاه شیراز در تدریس  -

سرپرست سازمان آموزش  - تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هیأت علمی سازمانعضو  -کشور

–سال  3رئیس دفتر سازمان تحقیقات اقتصاد کشاورزی )تات( به مدت – (3131-3131کشاورزی کشور )

 02و بازنشسته از این سازمان با مرتبه استادی در پایه  3131عضو هیأت علمی در سازمان تات از سال 

های معماری و استاد توسعه و ترویج و مدیر در گروه آبادانی روستاها در دانشکده – هل سال کارپس از چ

 های هشتاد و نودهای نوین در دانشگاه شهید بهشتی در دههشهرسازی و فناوری

 :پژوهشی 

در سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی  3111و از سال  3113پژوهش در دانشگاه تهران از سال  -

 دانشگاه شهید بهشتیدر پژوهشکده علوم محیطی و پارک علمی تحقیقاتی  3132و از سال 

 :اجرایی 

های کارشناس مسئول و متخصص و عضو هیأت علمی در سازمانکارآموز ترویج و مروج، با عنوان  -

و ترجمه – تخصصی جلد کتاب 33تألیف –مقاله  301ارائه –تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

 مورد گزارش تحقیقاتی 9و  کتاب تخصصیویراستاری چهار جلد 

 

 



 

 :و اجتماعی های فرهنگی، سیاسیفعالیت -4

 امه،نآموزشی: فرهنگان، آهنگ روستا، آگاهی-های فرهنگی و علمیسردبیر فصلنامه وعضو هیأت تحریریه  -

 توده لیگنوسلولز و زیست خبرنامه، جهاد، روستا و توسعه، راهبردهای توسعه روستایی و

 

 ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی:امنای دانشگاهمؤسس و سابقه عضویت در هیأت  -5

              تاریخ خاتمه عضویت                      تاریخ شروع عضویت                                                    نام هیأت       

 ادامه دارد                                      3133            آموزش عالی عمران و توسعه     مؤسسه هیأت مؤسس 

 ادامه دارد                                     39/20/33         مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه     هیأت امنای 

 

 ، مازندران ( زیر آب سوادکوه3تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی )پردیس  -پارک علمیآدرس محل کار: 

 دفتر ریاست -مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه -خیابان عارف -میدان دانشگاه -همدان                    

 dr.ismail_shahbazi@yahoo.comآدرس اینترنتی: 
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