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 : مدیریتیسوابق کاری و 

 1371تا  1373موسسه تحقيقات پسته کشور ا  سال  محقق

 تا کنون 1371عضو هيات علمی موسسه تحقيقات پسته کشور و پژوهشکده پسته کشور ا  سال 

 1332تا  1371سته  ه و ارت جهاد كشاور   طی سالهای رئيس ايست اه تحقيقات پسته رفسنجان وا 

رئيس  خش خدمات فنی و تحقيقاتی و عضو شورا  مسئولين موسسه تحقيقات پسته کشور وا سته 
 1312تا  1334 ه و ارت جهاد كشاور   طی سالهای 

پسته  رئيس گروه تحقيقاتی تکنولوژی و فيزیولوژی پس ا   رداشت و عضو شورا  مسئولين پژوهشکده
 تا کنون. 1315کشور وا سته  ه و ارت جهاد كشاور   طی سالهای 

عضو هيات موسس در مؤسسه آمو ش عالي مفاخر در شهر رفسنجان  ا مجو  و ارت علوش، تحقيقات و 
 تا کنون 1333فن آوری ا  سال 

ری ا  عضو هيات امنای موسسه آمو ش عالی مفاخر رفسنجان  ا حکم و یر علوش، تحقيقات و فن آو
 تا کنون 1333سال 

عضو شورای مرکزی مرکز رشد فن آوریهای علمی دانش  نيان در دانش اه دولتی ولي صر رفسنجان ا  
 تا کنون  ا حکم ریاست آن دانش اه 1315سال 

ستاد مركز  رئيس گروه تحقيقات اقتصاد ، اجتماعي در سا مان تحقيقات ، آمو ش و ترويج كشاور   )
 .1317تا  1311سالها   تهران( در فاصله

:جوايز برجسته علمي  
 وا دريافوت لوو       1331انتخاب  ه عنوان محقق نمونه تحقيقات پسته كشور درهفته پژوهش سوال   -1

 تقدير. دانش اه شهيد  اهنر کرمان.

انتخوواب  ووه عنوووان فووارل التحصوويل ممتووا و  رنووده موودال طووال  دانشوو اه علوووش و كشوواور    ن لووور   -2

 مقامات علمي هندوستان.ميالد   ا دريافت لو  تقدير ا   2446هندوستان در سال 

و ارت جهاد كشاور   در سوال   -انتخاب  ه عنوان محقق نمونه سا مان تحقيقات ، آمو ش و ترويج  -3

 و دريافت لو  تقدير ا  م اون آمو ش و تحقيقات و ترويج و ارت كشاور  . 1333

 
 تجربيات تحقيقاتي: 

يات مرتبط  ا محصول پسته ا  مهمترين تجر  اجتماعي -ها  مختلف اقتصاد انجاش تحقيقات در  مينه 

شناخت  ،ر .  ررسي وض يت موجود  ا ار پسته ايران و پيش  يني تحوالت آينده در  ا امي  اشد تحقيقاتي

 ،ا  آنتدوين استراتژيها  تبليغاتي مناسب  ر و نقاط قوت، ض ف، تهديدها و فرصتها  صن ت پسته

ت انجاش تحقيقات در  مينه مديري ،ر عضويت ايران در سا مان تجارت جهاني  ر صادرات پسته ررسي آثا

 ،  هرهمصرف در  ا ار داخلی پسته ایران ، اغات پسته، ت اوني ها  كشاور  ، نظاش اعتبارات كشاور  

د و يفقر و نا را ر  در مناطق پسته كار  استان كرمان،  ررسي مزيت نسبي تولور  توليد پسته، 

اسب طراحي سيستم من ،قا ليت  ا ار پسته استان كرمان در خصوص ايجاد اشتغال صادرات پسته ايران،

 ها  تماش شده پسته در استانها  فارس و كرمان و  ررسي جاي اه ت اوني ها  كشاور   و  خش 

، تحقيقاتار يا ي فني و اقتصاد  دانش ها  فني در سا مان  خصوصي در  ا ار پسته استان كرمان،



آمو ش و ترويج كشاور  ،  هره  ردار  هدفمند اقتصاد  ا  ظرفيت ها  موسسه تحقيقات علوش 

ش پژوهشكده پسته، گل و گياهان  يني و چا (، آسيب شناسي صندوق حمايت ا  توس ه  خ اغباني)

ن ها  كشاور   استان كرمان و ار يا ي اقتصاد  و مديريتي خسارت ها  اخير  اغات پسته شهرستا

                                             ا  جمله مهمترين تحقيقات انجاش شده  وده است.      رفسنجان و انار
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