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6431سالتولد:

تهرانمحلتولد:

دكتري تخصصيمدركتحصيلي:

شناسي زيسترشتهتحصيلي:

 تكويني سلوليگرايش:

و تحقيقات تهران علوممحلاخذمدرك:

21، پايه تماماستادمرتبهعلمي:

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران دانشكده علوم پايه،، شناسيزيست گروه:عضوهياتعلمي

 

 اجراییسمت هاي 

 22/2/89رييس دانشكده علوم پايه واحد علوم و تحقيقات تهران از  (6

تا  8/3/6484دانشگاه آزاد اسالمي از  و تحقيقاتي هاي آزمايشگاهيشبكه و پشتيباني توسعه دفتر مدير كل  (2

61/61/6481 

 22/6/84 تا 3/1/6486دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن از رئيس  (4

 4/1/6486تا  6492رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آبادكتول از سال  (3

 6492ا سال ت 6493معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار از سال  (2

مهندسي كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار از سال زيست شناسي و هاي آموزشي مدير گروه (1

  6494تا  6418

 افتخارات علمی

  "بيومث آرت" بخاطر كتاب با عنوان 6484در دومين جشنواره فرهيختگان  كتابانتخاب به عنوان مولف برتر  (6

 6486جوانان پژوهشگر در توليد علم در سال مدير توانمند دانشگاه در حمايت از  (2

 6481جشنواره فرهيختگان سال اولين مدير نمونه پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي در  (4

 6491استاد نمونه دانشگاه آزاد اسالمي سال  (3

 6481و  6491هاي پژوهشگر برگزيده دانشگاه آزاد اسالمي، سال (2
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 6482 -كره جنوبي -سئول -اختراعاتات بين المللي قكسب مدال طال مساب (1

بين المللي اختراعات و ابتكارات مالزي  مسابقاتكسب مدال طال و اخذ جايزه ويژه بهترين ايده از  (1

ITEX2011 6481يافته با مواد هوشمند در سال براي اختراع پمپ وريدي توسعه 

 6498دانشگاه آزاد اسالمي در سال دومين اجالس سراسري و  رئيس برتر دانشگاه آزاد اسالمي در شصت (9

 6498رئيس شوراي فرهنگي برتر دانشگاه آزاد اسالمي در سال  (8

 6499استاد نمونه بسيجي كشور سال   (61

 6499در سال  6313انداز ايران رئيس برگزيده دانشگاه در تبيين سند چشم  (66

    6498پژوهشگر برگزيده منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي در سال   (62

 6494پژوهشگر برگزيده  استان سمنان، سال   (64

 6484تا  6496محقق برگزيده واحد دانشگاهي از سال   (63

 

 پژوهشی سوابق

 استاد راهنماي دوره پسا دكتري واحد علوم و تحقيقات تهران (6

 6481هاي علوم زيستي كشور از انجمن اتحاديه عضو هيات مديره  (2

  6482از  مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري -انجمن زيست شناسي ايران مديرهعضو هيات  (4

 تحقيقات و فناوري( ،انجمن كشت سلول و بافت گياهي ايران  )مصوب وزارت علوم و رييس موسس (3

 تاكنون 6486سال

 عضو انجمن علمي گياهان دارويي داراي مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (2

 (NCBIژن در بانک ژن ) 1ثبت  (1

 جلد كتاب دانشگاهي  61ترجمه و تاليف  (1

 پژوهشي در مجالت معتبر علميو علمي  ISC, ISIمقاله  611 چاپ (9

 هاي ملي المللي و كنفرانسهاي بينمقاله در كنگره 67ارائه  (8

 طرح تحقيقاتي در دانشگاه آزاد اسالمي  62اجراي  (61

 دانشگاهي طرح برون  2اجراي  (66

 دانشگاه آزاد اسالمي  61و   9مقاله در سطح مناطق  2ارائه  (62

 علمياختراع  دهي ثبت رسم (64

 استاندارد ملي  1تدوين  (63

 Journal of Nanostructures in Chemistryعضو هيات تحريريه مجله   (62
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عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي زيست شناسي تكويني دانشگاه آزاد اسالمي تهران شمال )مصوب  (61

 وزارت(

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي فيزيولوژي محيطي گياهي دانشگاه آزاد اسالمي گرگان )وزارت  (61

 علوم(

واحد  (ISC)زيست شناسي سلولي مولكولي گياهيمجله علمي پژوهشي و عضو هيات تحريريه سردبير  (69

 گرمسار

 از سنتز تا صنعت -دبير علمي اولين كنفرانس ملي نانو  (68

 تا كنون 6483دبير كميته ويژه توسعه فناوري سلول هاي بنيادي دانشگاه آزاد اسالمي از سال  (21

 مدير گروه مطالعات زيرساختي و زيست محيطيدر پژوهشكده چشم انداز و آينده پژوهي (26

مركز تحقيقات فيزيک پالسما دانشگاه آزاد  مدير گروه تخصصي زيست شناسي و پالسما )زيست پالسما( (22

 كنونتا 6483از سال  اسالمي

 عضو كميسيون دائمي پژوهشكده چشم انداز و آينده پژوهي (24

 تا كنون 6484از سال توسعه شبكه آزمايشگاهي دبير شوراي سياستگذاري  (23

 هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصياستاد راهنما و مشاور دوره (22

 عضو شوراي علمي پژوهشي مركز فرهنگي دانشگاهي امام خميني  (21

 

 علمیسمت هاي 

 تاكنون 6486رئيس انجمن كشت سلول و بافت گياهي ايران  )مصوب وزارت علوم(  (6

 64/61/6481درسي دانشگاه آزاد اسالمي ازوريزي آموزشيشوراي برنامه كميته تخصصي زيست شناسيرئيس  (2

 62/61/6481تا6482درسي دانشگاه آزاد اسالمي ازسالوريزي آموزشيرئيس كارگروه علوم پايه شوراي برنامه (4

 6481تا  3/62/6484دانشگاه آزاد اسالمي از  مركز آزمونگروه زيست شناسي و عضو  رييس (3

 دانشگاه آزاد اسالمي "گروه زيست و محيط زيست"رييس كميته تخصصي داوري اختراعات  (2

 كنونتا 6/66/84كارشناس رسمي سازمان استاندارد ملي ايران از  (1

 تا كنون 63/2/6484فن آوري دانشگاه آزاد اسالمي از شوراي راهبردي پژوهش و حقيقي عضو  (1

 تا كنون 2/1/6484 ازعضو شوراي رتبه بندي و تعالي سازماني دانشگاه آزاد اسالمي  (9

 تا كنون 6486عضو شوراي مركزي انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي از سال  (8

عضو كميته تخصصي زيست شناسي شوراي برنامه ريزي آموزشي و درسي دانشگاه آزاد اسالمي از  (61

 تاكنون 69/2/6484

 كنونتا6486شناسي هيات مميزه دانشگاه آزاد اسالمي از سال عضو كميسيون تخصصي گروه شيمي و زيست (66
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 تاكنون 6486 استان تهران از سالشيمي( هيات جذب وشناسيپايه )زيستگروه تخصصي علومعضو كارومدير (62

 6483مولكولي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند –رئيس همايش دومين همايش ملي تازه هاي سلولي  (64

 6484رئيس كميته داوران علوم پايه چهارمين جشنواره بين المللي مخترعان و نوآوران دانشگاه آزاد اسالمي  (63

 6484 واحد رودهن -"د مقاومتيانقش صنعت كشاورزي در اقتص"رييس كنفرانس ملي (62

 6484واحد رودهن  -رييس اولين كنگره بين المللي حماسه سياسي و حماسه اقتصادي (61

 تاكنون 28/9/84يد تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي از رييس كميته تخصصي صدور مجوز فني خر (61

 تاكنون 84اسالمي از سال رييس كميته ساماندهي تعرفه شبكه هاي آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه ازاد  (69

 تا كنون 63/66/84از شوراي مركزي دانشگاه آزاد اسالمي  11و  18عضو شوراي سياست گذاري اجالس  (68

 6482 تا 6482از سال  انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايراندر  قرآن و زيست شناسيمدير گروه  (21

 تا كنون 6482از سال  رئيس كار گروه علوم پايه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان كشور (26

 6483تا  6482عضو شوراي پژوهشي نيروي انتظامي شرق استان تهران از سال  (22

 4/1/6486تا  6491رئيس شوراي انتشارات منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از سال  (24

 6484تا  6486عضو كميته تخصصي شوراي گسترش استان تهران از سال  (23

 6484تا  6498از سالاسالميآزادنوآوران دانشگاهترعان، مبتكران وگذاري المپيادهاي مخعضو شوراي سياست (22

 6486و  6481هاي عضو كميته داوري انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسالمي در سال (21

تا  6491پردازي، نقد و مناظره منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از سالهاي نظريهرئيس هيأت كرسي (21

3/1/6486 

تا 6481گلستان و سمنان از سال هاياستان CASTهاي پيشرفته راهبردي مركز علوم و فناوريعضو شوراي  (29

3/1/6486 

 6491هاي سمنان و گلستاندانشگاه آزاد اسالمي از سال رئيس شوراي پژوهش و فناوري منطقه ده استان (28

  4/1/6486تا

 3/1/6486تا  6498عضو كميته منتخب استان گلستان از سال  (41

 3/1/6486تا  6498هاي استان گلستان از سال كميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاهعضو  (46

 6498تا   6491دبير شوراي طرح و برنامه و بودجه منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از سال  (42

 3/1/6486تا  6499منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از سال  ICTعضو شوراي  (44

 6498تا  6499( منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از سال هر و عضو كميته منتخب )هيأت مميزدبي (43

 6493گياه و زيست فناوري واحد گرمسار از سال ـشناسيسردبير مجله علمي پژوهشي زيستمدير مسئول و  (42

 6492 تا 6411شناسي منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از سال عضو شوراي تخصصي گروه زيست (41

 تاكنون 6413اسالمي از سال عضو هيات علمي دانشگاه آزاد  (41
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 عضویت در مجامع علمی

 شناسي ايران عضو انجمن زيست (6

 عضو انجمن كشت سلول و بافت گياهي ايران (2

 FK1عضو انجمن فري فايتينگ  (4

 عضو انجمن گياهان دارويي ايران (3

 عضو انجمن پروبيوتيک ايران  (2

 عضو انجمن بيوتكنولوژي ايران (1

 ايرانعضو انجمن متخصصان محيط زيست  (1

 عضو انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايران (9

 عضو انجمن متخصصان علوم گياهي استراليا  (8

 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (61

 

 فعالیت هاي اجتماعی

 FK1عضو هيات رييسه انجمن بين المللي فري فايتينگ  (6

 3دان  -داراي كمربند مشكي كاراته (2

  6491عضو هيات رئيسه كاراته سبک شوتوكان از  (4

 در ايران IMAعضو هيات رييسه سبک كاراته  (3

 6482عضو هيات رئيسه ورزش هاي رزمي سبک سوپر ساباكي از  (2

 عضو انجمن كاراته دانشگاه آزاد اسالمي  (1

 6491-98شيرجه و واترپلو استان گلستان  ،رئيس هيات شنا (1

 6486 – 6491 استان گلستان متخصصين قائم مقام مدير عامل و رئيس مجمع (9

 عضو افتخاري جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران (8


