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بسمه تعالی

رزومه دکتر محمد رضا اسالمی
(دانشیار پایه  25اقتصاد کشاورزی )
مشخصات فردی:

نام :محمدرضا
کدملی:

نام خانوادگی :اسالمی

4489866542

متولد :

1344/1/ 15

الف -سابقه تحصیالت
 -1دوره ابتدائی ،راهنمایی و متوسطه شهرستان میبد(اخذ دیپلم تجربی در سال )1364
 -2فارغ التحصیل دوره مهندسی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز با رتبه ممتاز
 -3اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران (1372موضوع پایان نامه تعیین ارزش اقتصادی آب در دشت یزد -اردکان
با مدل  L.Pنمره) 20
 -4اخذ مدرک دکتری از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی سال 1380

ب -سوابق کاری ومسئولیت های اجرایی
-1محقق مرکز تحقیقات کشاورزی یزد  1371الی 1373
-2رییس دانشگاه آزاد اسالمی میبد  1376الی 1382
-3رییس دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد از سال  1381الی 1386
-4رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات یزد از مهرماه  1389به مدت  4سال
-5رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان یزد ودبیر هیات امناء از مرداد 1393به مدت  2سال.
-6مدیر عالی نظارت دانشگاههای ازاد اسالمی استان یزد منصوب دبیر کل هیات موسساز سال  95به مدت 2سال
 -7کارشناس رسمی دادگستری در امور کشاورزی ومنابع طبیعی و ارزیابی عکسهای هوایی
 -8عضو کمیته منتخب هیات اجرایی اعضا هیات علمی دانشگاههای ازاد اسالمی استان یزد
 -9مدیر عامل و مدیر راه اندازی شرکت تولیدی کارخانجات کاشی یاقوت میبدازسال  1386لغایت ، 1389افتتاح
توسط وزیرصنایع دولت وقت با ظرفیت اشتغال  250نفر
 -10نماینده وزیر عضوهیات اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد طی حکم شماره  189215مورخ
 1393/10/ 14از سوی وزیر علوم وتحقیقات و فناوری
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 -11عضو هیات امناء کانون کار آفرینی استان یزد طی حکم شماره 79442مورخ 1393/12/28از سوی استاندار یزد
 -12عضو هیات عالی سرمایه گذاری در شهرداری منصوب از سوی معاون عمران استاندار یزد 1393/10/08
-13رییس شورای سیاست گذاری سماء استان یزد منصوب رییس سازمان سماء کشور
 -14عضو هیات منصفه مطبوعات استان یزد از تاریخ  94/08/20بمدت  2سال باحکم ریاست محترم قوه قضائیه.

ج -سوابق فعالیت های اجتماعی و سیاسی
 -1عضو فعال بسیج دانش آموزی در دوره دبیرستان ودانشگاه
 -2ده ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل و شرکت در  4عملیات دفاع مقدس
 -3عضو هیات موسس انجمن علمی زراعت و اصالح نباتات واحد میبد
 -4عضو هیات موسس و هیات اجرائی تشکل سیاسی اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد.
 -5عضو فعال سازمان بسج اساتید با سابقه شرکت در دوره های تابستانه طرح والیت
 -6شرکت در دوره طرح والیت و فراگیری مبانی اندیشه اسالمی سال 1376
 -7عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان میبد وبروجرد
 -8عضو هیات موسس دانشگاه پیام نور مرکز میبد ودانشگاه آیت اهلل بروجردی شهرستان بروجرد.
 -9عضو هیات اجرائی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و شوراها در ادوار گذشته.
 -10عضو هیات امناء حوزه علمیه خواهران میبدوحوزه علمیه ریحانه الرسول یزد

د -سوابق علمی و پژوهشی
 -1دبیر علمی همایش ملی "فرهنگ سازی اصالح رفتارهای اقتصادی در ایران ،ضرورت ها و مولفه ها از دیدگاه مقام
معظم رهبری" اسفند  91دانشگاه ازاد اسالمی ابرکوه
 -2دبیر علمی دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک ونیمه خشک پاییز 1392
 -3رییس همایش کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی اسفند 93رییس همایش اندیشه های قرانی امام
خمینی(ره) پاییز94
-4انجام  7طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات کشاورزی،دانشگاه ازاد اسالمی میبد و بروجرد ویزد
 -5راهنمایی ومشاوره پایان نامه های متعدد دوره دکتری ،کارشناسی ارشد و کارشناسی
 -6سابقه شرکت در کارگاههای آموزشی مدیریت اموزش عالی به کرارا
-7ارائه مقاالت متعدد در مجالت معتبر علمی و پژو هشی
-8عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی
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