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 رزومه لطفعلي ناصري
 

در اروميه به اتمام رسانده و مقاطع تحصيالت ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را  .1345متولد  لطفعلي ناصري

هاي تحصيلي دانشگاهي را به ترتيب در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه

اروميه، شهيد چمران اهواز، دانشگاه تهران و دانشگاه تربيت مدرس تهران به اتمام رساندند. آقاي ناصري از 

 1380يه به عنوان هيات علمي )با مرتبه مربي( مشغول بكار بوده و در سال در دانشگاه دولتي اروم 1372سال 

فرصت يك دوره  1390به مرتبه دانشياري نائل شدند. ايشان در سال  1391به مرتبه استادياري و در سال 

صري اند. آقاي ناماهه در دانشگاه بين المللي واخنينگن هلند در زمينه كشت بافت گياهي گذرانده 7مطالعاتي

هاي مقاله در همايش 50بيش از  ISI ،ISCمقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر  40قريب به 

نفر  5دانشجوي كارشناسي ارشد و  40ملي و بين المللي از جمله كشور ايتاليا دارند. ايشان استاد راهنماي 

ه صورت الكترونيكي و رايگان در دارند كه ب اند. نامبرده يك جلد كتاب ترجمه شدهدانشجوي دكتري بوده

 اختيار پژوهشگران قرار گرفته است.

 

 مسؤليت هاي علمي و اجرايي سابق آقاي ناصري به شرح زير است:

 مسوليت هاي اجرايي:

 مسول كميته نظارت و ارزيابي مقاالت همايش ملي فضاي سبز

 سر دبير مجله پژوهش در علوم كشاورزي دانشگاه اروميه

 "پژوهش هاي ميوه كاري"ه علمي پژوهشي مدير مسؤل مجل

 كارشناس خبره سازمان نظام مهندسي و كشاورزي 

 معاون اداره مالي دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه 

 معاون پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه 

 مدير گروه علوم باغباني دانشگاه اروميه

 مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر

 دانشجويي همراز دانشگاه تربيت مدرس تهرانسر دبير نشريه 

 بين المللي پروفسور فالحي آموزشي مسئول برگزاري كارگاه

 معاون اداري و مالي موسسه آموزش عالي آفاق

 معاون پژوهشي موسسه آموزش عالي آفاق 

 مدير گروه موسسه آموزش عالي آفاق 

 مدير پژوهش و توسعه موسسه آموزش آفاق

 دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميهمعاون آموزشي 

 رييس هيات مديره شركت زيست فناوري اروميه



 رييس هيات امناء صندوق قرض الحسنه كاركنان دانشگاه اروميه

 رئيس هيات مديره شركت تعاوني دانش بنيان اروم زيست تاک

 دبير علمي يازدهمين كنگره ملي علوم باغباني ايران

 
  

 نماينده:

 اروميه در شوراي نظام صنفي سيب استاننماينده دانشگاه 

 نماينده دانشگاه اروميه در جلسات شوراي تحقيقات سازمان جهاد كشاورزي 

 گروه كشاورزي  –نماينده دانشگاه اروميه درشوراي پژوهشي استان 

 نماينده انجمن علوم باغباني ايران در استان 

 عضو شوراي آموزشي دانشگاه اروميه

 ارزيابي دانشگاه اروميه عضو شوراي نظارت و 

 عضو كميته تشخيص صالحيت رتبه بندي كارشناسان سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه اروميه در كميته تخصصي كارگروه آب كشاورزي ومنابع طبيعي 
  

 عضويت در مجامع، انجمن ها و شوراها:

 علوم باغباني عضويت در انجمن بين المللي 

 عضويت در انجمن علوم باغباني ايران

 عضويت در سازمان نظام مهندسي و كشاورزي استان آذربايجان غربي 

 عضويت در سازمان بسيج اساتيد كشور 

 عضويت در هم انديشي دفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه اروميه 

 عضو و رئيس هيات مؤسس موسسه آموزش عاي آفاق

 سهامدار شركت دانش بنيان شركت اروم زيست تاکو  عضو 

 

 
  


