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 بسمه تعالی

و اجرایی علمیخالصه سوابق   

 

(مشخصات پرسنلی: 1  

          2: تعداد فرزند     1347  متولد :      کاظم  خاوازینام و نام خانوادگی:  

تخصصی  دکتری تحصیلی: رشتهآخرین   

  (خاکشناسیکشاورزی ) : تحصیلیگرایش 

( مشخصات شغلی :2  

  (آموزش وترویج کشاورزی سازمان تحقیقات ) وزارت جهاد کشاورزی : خدمتمحل  

   28پایه   تمام  استادرتبه علمی : 

: فعلی( مسئولیت 3  

س سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی یئوزیر ورمعاون   

  : قبلیمسئولیت های سوابق  (4

 ترویج کشاورزی  پرست موسسه آموزش وسر معاون ترویج سازمان و 

  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزیمعاون آموزش و ترویج 

 کشور رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب 

  موسسه تحقیقات خاک و آب  تحقیقاتیمعاون 

 معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات خاک و آب 

  رئیس بخش تحقیقات بیولوژی خاک 

 رئیس ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج 

مشخصات تحصیلی : (5  

  (1382) از دانشگاه تربیت مدرسکشاورزی )خاکشناسی( دکترای 

  (1374) از دانشگاه تربیت مدرسکشاورزی )خاکشناسی( فوق لیسانس 
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  (1370) از دانشگاه شیرازکشاورزی )خاکشناسی( لیسانس 

 اجرایی: مدیریتی و  اقداماتسوابق و برخی منتخبی از  (6

  عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران 

 مجری طرح ملی نظام نوین ترویج کشاورزی کشور 

  قانون احکام دائمی جمهوری اسالمی ایران 59پیشنهاد دهنده اصلی و پیگیر تصویب ماده 

  راه اندازی مرکز ثبت و کنترل کیفی مواد کودی در کشور 

  کشاورزیعضو هیات ممیزه منتخب وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج 

  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزیعضو کمیسیون دائمی هیات امنای 

 عضو ستاد ملی برنامه ریزی طرح بسیج سازندگی در بخش کشاورزی 

 عضو هیا ت اجرایی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 

 وزارت متبوع عضو اصلی ستاد ملی پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی 

 کشور نماینده اصلی وزارت جهاد کشاورزی در شورای ساماندهی جوانان 

  قانون افزایش بهره وری 2عضو ستاد برنامه ریزی و حمایتی مراکز موضوع ماده 

  مجری برنامه های اقتصاد مقاومتی شرکت های دانش بنیان و انتقال یافته های تحقیقاتی به عرصه 

 از طریق رسانه جمعی ره بردارانمجری برنامه اقتصاد مقاومتی آموزش به 

 مجری مسئول طرح ملی حمایت و پشتیبانی شرکت های فنی و مشاوره ای بخش کشاورزی 

 دبیر اولین کنگره کود  و چندین کنگره علمی و اجرایی کشور در بخش کشاورزی 

 زنان  ز جهانیو،ررزی، مراکز جهاد کشاورزی رئیس همایش های بزرگ انتخاب نمونه های ملی بخش کشاو

 ..و ، جشنواره شهید آوینیروستایی

 بنیان گذار بخش تحقیقات بیولوژی خاک در موسسه تحقیقات خاک و آب  کشور 

  نماینده سازمان در شورای عالی راه اندازی چندین خط تولید کود های زیستی درقالب انتقال دانش فنی

 آموزش و پرورش 

 کل نیرو های مسلح عضو کمیته نظارتی طرح سربازان سازندگی در ستاد 

:منتخبی از سوابق پژوهشی ( 7  

  و خارجیداخی  در مجالت علمی و پژوهشی معتبر مقاله )صد و پنجاه( 150بیش ازچاپ   

  پژوهشی در سطح  ملی و موسسه ای  بیش از صد طرحو همکار  مجری 

  و خارجیداخی  همایش های علمی معتبر)صد و بیست(  مقاله در 120چاپ بیش  

 و رساله دکتری  پایان نامه عنوان )پنجاه( 50بیش از   راهنمایی و مشاوره 

 تالیف و ترجمه کتاب: سه عنوان 
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 تدریس در دانشگاه های معتبر داخلی در سطح دکتری و کارشناسی ارشد 

  عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های خاک 

  و مدیر مسئول چندین نشریه علمی و   نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی خاک سردبیرموسس و

 ترویجی

 )دبیر انجمن علوم خاک ایران)یک دوره 

:و تشویقات ( کسب رتبه یا عنوان علمی معتبر8  

 ( 1394همکار اصلی برنده جایزه جشنواره خوارزمی) 

 (1392کسب عنوان خاکشناس ممتازاز سوی انجمن علوم خاک ایران به نمایندگی جامعه خاکشناسان  کشور) 

 (1387پزوهشگر نمونه وزارت جهاد کشاورزی) 

  مجری مسئول بهترین طرح تحقیقاتی منتخب وزارت جهاد کشاورزی و دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم

 (1383جهاد کشاورزی)

  پژوهشگر برگزیده چهارمین جشنواره پژوهشگران برگزیده کشور و دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم علوم

 (1382)تحقیقات و فناوری

  (1387کارمند نمونه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی)سال 

 (1381دانشجوی نمونه کشور و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور) 

 اخذ دهها تشویق ازمقامات عالی رتبه کشور 

بت اختراع :ث( 9  

  به ایرانتبت دانش فنی تولید مایه تلقیح سویا و  در نتیجه جلوگیری از واردات آن 

 .ثبت فرموالسیون ماده حامل تولید کودهای بیولوژیک که منجر به توسعه تولید کود های مذکور در ایران شد 

 


