
 

 

 نگارش اسمعیل

 

 مقطع لیسانس 

 مازندراندانشگاه  - كشاورزيمهندسی 
 

  لیسانسمقطع فوق 

 مازندراندانشگاه  –مديريت دولتی
 

 

 سوابق تحصیلی

 

ف
ردي

 

 واحد سازمانی دستگاه محل اشتغال عنوان شغل با سمت

1 

مسئول گروه امور زراعي دفتر 
 مركزي جهاد سازندگي

 نهاد جهاد سازندگي كمیته كشاورزي

 وزارت كشاورزي اداره كل هرمزگان مديركل كشاورزي و سرجنگلدار كل 2

 وزارت كشاورزي مجتمع صنعتي گوشت فارس رئیس هئیت مديره و مديرعامل 3

4 
 رئیس سازمان كشاورزي

 

 سازمان كشاورزي گلستان

 

 وزارت كشاورزي
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 رئیس سازمان كشاورزي

 

 سازمان كشاورزي گیالن

 

 وزارت كشاورزي

 

 مديركل 6
اداره كل توسعه روشهاي آبیاري 

 تحت فشار
 وزارت كشاورزي

7 
مشاورمعاونت وزير ودبیر كمیته ملي 

 خشکي وخشکسالي
 وزارت كشاورزي معاونت زراعت

8 
و دبیر كمیته  مشاور معاونت وزير

 ملي محصوالت سالم و ارگانیک
 وزارت  جهادكشاورزي معاونت زراعت

 وزارت  جهادكشاورزي معاون امور تولیدات گیاهي مديركل پنبه ودانه هاي روغني 9

11 

11 

12 

 باپست مديركلبازنشسته 

اولین هم انديشي فناوري دبیر 
 جديد پلیمردركشاورزي

 مديره شركت كرانهعضوهیات 

 معاون امور تولیدات گیاهي

 معاونت امورباغباني

 هلدينگ كشاورزي رشدشركت 

 وزارت  جهادكشاورزي

 وزارت جهاد كشاورزي
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 مديريتی
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 رئیس بنگاه توسعه هرمزگان 
 رئیس سازمان تعاون هرمزگان 
 نماينده ويژه رئیس سازمان اتکا كشور در استان گلستان 
 نماينده ويژه مديركشاورزي بنیادمستضعفان كشوردر استان گلستان 
  سال رئیس هیات مديره دامداري صنعتی گلدشت اصفهانمدت هفت 
 مشاور مدير عامل در شركت چوب و كاغذ اسالم 
 راس پروش  1111مجتمع گوشت فارس با  وريس هیات مديره مدير عامل

 راس پروار گوسفند، كارخانه تولید غذاي دام و طیور صنعتی 48111گوساله، 

 ،بسته بندي كارخانه صنايع فرآورده هاي گوشتی سوسیس، كالباس، همبرگر 

)تهیه پودر گوشت و پودر استخوان، همچنین تولید پوست خام و  گوشت

 فرآورده شده گاو و گوسفند و روده گوسفند(

 
 

، تجارب تجاري

و  بازرگانی

 تولیدي

 

محل ماموريت خارج از  رديف

 كشور
 موضوع ماموريت

 همکاري متقابل تركمنستان 7

 همکاري متقابل ازبکستان 8

 همکاري متقابل كرجستان 8

 بازديد و همکاريهاي متقابل دركشاورزي تركیه 4

 بازديدوتحقیق درمسائل ترويج،آموزش تحقیق تركیه 8

 شركت در سومین همايش جهانی آب ژاپن 7

 بازديد وهمکاريهاي متقابل درزمینه كشاورزي كره شمالی 1

 FAOشركت در دوره آموزشی آبیاري مصر 2

 وبررسی گیاه سالیکورنیا در كشورهاي خلیج فارسبازديد  امارات 8

 آذربايجان 71
بررسی وضعیت چاي كاري ومبادالت بازرگان درزمینه 

 كشاورزي

 ايتالیا 77
بازديد وهمکاري متقابل بین المللی در زمینه خشکسالی با 

 FAOسازمان خواروبار  كشاورزي 

 

ماموريت هاي خارج 

 از كشور



 

 

ف
ردي

 

 برگزار كنندهدستگاه  عنوان
مدت دوره به 

 ساعت

 84 ديريت دولتیم مركزآموزش مديريت تکمیلی مبانی 7

 88 سازمانمديريت صنعتی مديريت استراتژيك 8

 88 مركز سنجش از دور ايران مقدماتی اصول فن سنجش از دور 8

 11 وزارت كشاورزي مصر FAOبهبود آبیاري  4

 بیماري مديريت 8
مركز آموزش مديريت 

 دولتی
81 

7 
نقش سیاستهاي اطالعاتی در 

 پیشبرد امور قانونگذاري

معاونت تجهیز و نیروي 

 انسان
41 

1 
ساعت  دوره هاي  علمی كاربردي  884در دوران خدمت مقدس بمدت 

 متعددي راگذراندم
 

دوره هاي آموزشی 

 ضمن خدمت

 

 افزارهاي تسلط كامل به تمام نرمMicrosoft Office  وICDL 

 
 ايهاي رايانهتوانايی

 

 فعالیت در زمینه خشکی و خشکسالی در ايران 

 هاي كاهش خطرات خشکسالی اجراي پروژه ملی روشFAO 

 اجراي پروژه تولید و مطالعه محصوالت سالم و ارگانیك 

 دركشور هااجراي گلخانه بررسی پتانسیل مطالعه و 

 هیدروپونیك كشت بررسیمطالعه و 

 فناوري نوين پلیمردركشاورزي وگلخانه ها بررسیمطالعه و 

 ابیاري نوين دركشاورزي  واجراي بررسیمطالعه و 

 مالچ فیلم دركشاورزي وگلخانه واجراي بررسیمطالعه و 

 

 

 
 

 

هاي علمی زمینه

 مورد عالقه

 

 



 

 تشويقات

 تاريخ تشويق مقام تشويق كننده رديف
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 وزير كشاورزي در مورد سرمايه گذاري مشاركت در بخش كشاورزي 

 وزير كشاورزي از تالش سالیانه 

 يرلوحه تقد 17وزير كار امور اجتماعی مدير نمونه سال 

 وزير كشاورزي در مورد بررسی مسائل آب وخاك كشور 

 وزير كشاورزي 

 وزير كشاورزي سپاس خدمات ارزنده در افزايش تولید ) مدال ياد بود (

 معاون وزير در امور نظامهاي بهره برداري 

 معاون وزير در امور واحد هاي تولیدي وكشت صنعتها 

 معاون اداري و مالی وزارت كشاورزي 

 اداري ومالی وزارت كشاورزي معاون 

 معاون وزير در امور باغبانی 

 معاون وزير كشاورزي در امور جنگل ومرتع 

 معاون فنی و زير بنائی 

 معاون آب و خاك 

 استاندار هرمزگان 

 معاونت استانداري هرمزگان 

 ستاد سرشماري عمومی كشاورزي كشور 

 استاندار فارس 

 فارسوزارت كار و امور اجتماعی استان 

 استاندار فارس لوح تقدير 

 استاندار فارس لوحه تشکر وقدردانی بعلت انتقال استاندار

 استاندار مازندران 

 استاندار مازندران 

 استاندار و رئیس كمیته توسعه صادرات غیر نفتی استان گیالن 

 استاناداري مازندارن 

 استانداري مازندران ) فرمانداري گرگان (

 ن استانداري مازندرا

 استانداري گیالن 
 
 

 

 

  


