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 رزومه

 محمد علي نجاتيان
 سازمان تحقيقات، آموزش  و ترویج كشاورزي )وزارت جهاد كشاورزي(  82عضو هيات علمي و دانشيار پایه 

 موسسه تحقسقات علوم باغباني كشور

 Nejatianali@yahoo.com58123پست الکترونيکي: 
 

 سوابق تحصيلي -1

 1531در رشته باغباني در سال  رتبه اول مقطع ليسانس از دانشگاه شيرازدانش آموخته  -

 1538در رشته باغباني در سال  رتبه اول مقطع فوق ليسانس  از دانشگاه شيرازدانش آموخته  -

 1521در رشته باغباني در سال  تربيت مدرساز دانشگاه   دكتريرتبه اول مقطع دانش آموخته  -

 

 )پژوهشي( مديريتي و ابق اجراييسو  -2

 1523تا دي   1528از مهر سال  قزوین استان كشاورزي و منابع طبيعيو آموزش مركز تحقيقات  معاون پژوهشي -

 تا اكنون  1533وب  از سال باغي بطور متنا -زراعي رئيس بخش تحقيقات  -

 1531لغایت  1533از سال  ات كشاورزي و منابع طبيعي قزوینمركز تحقيق و اسماعيل آباد بادآفيض  تحقيقات هاي رئيس ایستگاه -

 تحقيقات درجه یک انگور كشورریيس و مسئول فني ایستگاه  -

 علمي موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر  -عضو كميته فني -

 ني موسسه تحقيقات علوم باغباني ایرانtعضو كميته  -

 در دانشگاه مالیر پژوهشکده انگور و كشمشعضو كميته فني  -

 كشتو صنعت هاي كشاورزي  مشاوره باغباني -

 احداث باغ انگور  مشاوره، طراحي و ناظر فني -

 كشاورزي و منابع طبيعي  كارشناس رتبه ممتاز نظام مهندسي -

 كارشناس رسمي دادگستري -

 ر پسته، انگور، بادام و زردآلو و هلو( در كشوبویزه باغات ميوه )مشاوره فني در  -

 ) تهران( در برنامه تلوزیوني مجله كشاورزي در شبکه بازار صدا و سمياي جمهوري اسالمي ایران كارشناس فني انگور -

 كارشناس برنامه هاي رادیو و تلوزیوني -همکاري با صدا و سيماي قزوین -

 نگوررآورد پتانسيل عملکرد در باغات ابتدوین دستورالعمل هاي ارزیابي خسارت سرمازدگي و  -همکاري با صندوق بيمه كشاورزي -

 1523تا  1531مسئول كنترل و گواهي بذور استان قزوین از سال  -

كميته تخصص بخش باغباني  ؛ هسته فني تحقيق، آموزش و ترویج  استان قزوین؛ زش استان قزوینوشوراي  تحقيقات و آمعضویت در  -

در معاونت  و ميوه ریزها  كميته فني تخصصي انگور، مركز تحقيقاته  انتشارات و كميتكميته فروش فن آوري   ؛موسسه اصالح و  بذر

، كميته هاي  تخصصي باغات هسته دار  ، كميته هماهنگي طرح هاي تحقيقي ـترویجي استانوزارت جهاد كشاورزي بهبود توليدات گياهي

جهاد كشاورزي قزوین، مسئول كميته نظام پيشنهادات و كميته  و دانه دار  و كميته اولویت بندي نياز ها و مشکالت تحقيقاتي در سازمان

  و ... نظارت بر طرح ها و گزارشات نهاي مركز تحقيقات

 داخل و خارج كشوردر مقطع دكتري و فوق ليسانس در دانشگاههاي  پایان نامه دانشجويسرپرستي )استاد راهنما یا مشاور(  -

 ملي دبير همایش  -

 و بين الملليا همایش رایي جو ا عضو كميته علمي -
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 مطالعاتيو  ، پژوهشييفعاليت هاي تحقيقات -3

 «مينودر»و « امين»دو رقم انگور تحت عنوان معرفي  -

 ر برتر و متحمل به استرس هاي محيطي در دست معرفيورقم و كلون انگ سه -

 رقم داخلي و خارجي انگور 15ثبت  -

 در دست اجراء یا پایان یافته در سطح ملي و استاني  و پروژه تحقيقاتي طرح 31مجري و یا مجري مسئول بيش از   -

 كالن علم و فناوري امنيت غذایي برنامهمجري در  -

 آوري امنيت غذایي در حوزه علوم باغي و فن پروژه محوري علم مسئول تدوینمجري مسيول و  - 

  ر كشورد برنامه اقتصاد مقاوتي در محصول انگور و كشمشمسئول تدوین  -

 در كشور «انگور و ریزدانه ها»برنامه راهبردي مسئول تدوین  -

 مجري مسئول برنامه افزایش بهره وري آب در تاكستانهاي كشور  -

 مسئول كار گروه  تحقيقاتي انگور در وزارت جهاد كشاورزي -

 هماهنگ كننده اصلي و  مسئول تدوین طرح اقتصائي مقاومتي در انگور و كشمش -

 در انگور عمدتاً ي چندین طرح مرتبط با سرمازدگي در محصوالت باغيمجر -

 ژنوتيپ و ارقام انگور داخلي و چند كشور خارجي 1811مشتمل بر بيش از ملي انگور كشور كلکسيون  ارزیابياحداث و  -

 ي، كتب و نشریاتداور گزارشات نهایي، پروپوزال طرح هاي تحقيقاتي و مقاالت علمي در چندین مجله علمي و پژوهش -

 دركشورارزیابي و نظارت طرحهاي پژوهشي و فناوري  -

 علميو جشنواره برگزاري نمایشگاه  -

 شركت در دوره هاي آموزشي تخصصي -

 ر و نهال وتوليد و تکثير بذ -

  هاي تحقيقاتي هفته انتقال یافتهمشاركت در كارهاي ترویجي و برپایي  -

 و تریجي كشاورزي مجالت علمي عضو هيات تحریریه  -

 سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي قزوین فصل نامهسابق سردبير  -

 دانشجویي  -مسابقات علمي و  داور و ویراستار مقاالت علمي -

 

 انتشارات و  تاليفات -4

 1533در سال    "دایره المعارف انگور و كشمش ایران" كتاب  -

 1533)مخصوص بهره برداران(  در سال  "بارگاه هاي نوین براي توليد كشمش بهداشتي" كتاب  -

 1533در سال  "ویراست دوم -راهنماي جامع توليد و فرآوري انگور"كتاب  -

سفارش سازمان بسيج مهندسين كشاورزي كشور و وزارت جهاد به  1533سال "برداشت( ، داشت،)كاشتگور راهنماي ان" كتاب -

 كشاورزي

 1538در سال  "راهنماي جامع توليد و فرآوري انگور" كتاب -

  1523در سال  "زردآلوي ایراني" كتاب - 

 ) نویسنده بخش مربوط به ایران( 8111در سال )كتاب بين المللي و به زبان ایتالياي( انگور تازه خوري  كتاب  -

 (لوح فشردهارقام انگور ایران ) اطلس رنگي -

 1523درسال  ملي آزمونهاي تمایز، یکنواختي و پایداري در زردآلو دستورالعمل كتاب -
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 1523در سال  دستورالعمل ملي آزمونهاي تمایز، یکنواختي و پایداري در انگور كتاب -

 1531شهریور  –خالصه مقاالت همایش ملي انگور و فراورده هاي جانبي ان   كتاب -

 ر مجموعه مقاالت اولين جشنواره ملي انگو كتاب -

  مجموعه مقاالت اولين همایش باغ هاي سنتي كتاب  -

 كاربردي -در دانشگاهئ جامع علمي توليد و فراوري انگوركاربردي -تدوین سر فصل دوره علمي  -

 مرتبط با توليد انگور ویژهي بهره برداران كشاورزي تهيه و تدوین استانداردهاي آموزشي مشاغل -

 یه علمي، ترویجي و فنيچندین فقره نشرو چاپ  تاليف  - 

 تدوین دستورالعمل ها كشاورزي و باغي -

 ترویجي  –آموزشي  هاي تهيه فيلم -

انگور به شکل  تيترب تيبا اهم یيآشنا، كشمش كميت و كيفيت ارتقاي راهکارهاي، هرس باردهي انگور، هرس سبزتاليف نشریات:  -

دستورالعمل تهيه و كاشت نهال  -تاكستانهاي آسيب دیده در اثر سرما ایگزینيدستورالعمل اصالح و جتقویم به باغي انگور،  -يداربست

سيماي  -باغباني در استان قزوین باغ و -احداث تاكستان هاي داربستي –درجه دو اصالح باغات انگور  -هرس و تربيت انگور -انگور

 غيرهو  باغات دیم انگور -باغات داربستي انگور - باغداري سنتي در استان قزوین

 ترویجي  طبخ  آبزیان -مشاركت در تهيه فيلم آموزشي -

 ترویجي طرح تسریع انتقال یافته ها در شش محصول زراعي و باغي -تهيه مجموعه دستورالعمل فني -

 تدوین مجموعه یافته هاي تحقيقاتي و توصيه هاي فني مركز تحقيقات -

 

 

 مقاالت  -5

 در مجالت معتبر داخلي و بين المللي خارجي ISIپژوهشي و  -مقاله علمي 31چاپ بيش از  -

 تحليلي -علميترویجي و -علميچاپ چندین مقاله  -

 ملي و بين المللي داخلي و خارجيمعتبر در سمينار ها و همایش هاي  مقاله 181ارائه بيش از   -

 

 آموزشي -6

 مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي -

 تدریس در دانشگاه آزاد -

 در سطح كشور ترویجي –دریس كارگاههاي علمي تبرپاي و  -

 در سطح كشور آموزشي مرتبط با علوم باغبانيهاي برپایي و برگزاري )مدرس( كارگاه  -

 مدرس هفته یافته هاي تحقيقاتي در سطح استاني و ملي -

 

 

 تقدير و تشويقلوح  -7

 نها عبارتند از :آكه اهم و سپاس لوح تقدير   04بيش از دريافت 

 1533در سال  سازمان تحقيقات، اموزش و تریج كشاورزيژوهشگر برتر پ -

 1535وزارت جهاد كشاورزي در سال  كتاب برتر سالانتخاب كتاب راهنماي جامع توليد و فراوري انگور به عنوان  -

 اسالمي( ن كشورهايسرا)سالن اجالس 1523سال بزرگداشت پژوهشگران برگزیده كشور در هفتمين جشنواره  كشورپژوهشگر برتر -
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 (1525در سال  در سطح وزارت جهاد كشاورزي )كل كشور محقق نمونه -

 1528در سال  مدرستربيت آموختگان دكتري باغباني از دانشگاه  در بين دانش رتبه اولاحراز  -

 1535و 1538و 1531و  1531در استان قزوین در سالهاي  سب رتبه اثر تحقيقاتي و طرح هاي پژوهشي برترك -

 1523و  1523، 1521، 1521و  1533در سالهاي  در كل استان قزوین نمونهو پژوهشگر محقق   -

 1531و  1531آوري ریاست جمهوري در سالهاي در جشنواره ملي علم تا عمل معاونت علمي و  فن آثار برتركسب رتبه  -

 1523در اولين جشنواره ملي فن بازار در سال  ر برتراآثكسب رتبه  -

 1522بخش كشاورزي در سال  نمونهمحقق  -

 1522و  23در همایش نخبگان و اندیشورزان بسيجي بسيجي نمونه -

 1528اولين جشنواره تجليل از پژوهشگران بخش كشاورزي استان قزوین در سال در  نمونهپژوهشگر  -

 1533در سال  زياولين همایش چشم انداز توسعه كشاورو   در اولين همایش ملي انگور مقاله برتر -

 


