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 آقای حسین پیشوائی 

 

 مشخصات فردی  –الف 

 ، شهرستان استهبان فارس1231حسین پیشوائی فرزند محمد صادق ، متولد سال        

      

 سوابق تحصیلی –ب 

  1233لیسانس مهندسی کشاورزی در رشته خاکشناسی از دانشگاه شیراز سال        

 

 ق اجراییبسوا –ج 

 1231 -1233کارشناس کشاورزی شهرستانهای مختلف  -1

 1233 – 1231تعاون شهرستانهای نیریز و استهبان سرپرست اداره کشاورزی و  -3

 1232 -1233مسئول مرکز خدمات کشاورزی شهرستان استهبان  -2

 1234 -1232سرپرست معاون مالی و اداری اداره کل کشاورزی استان فارس  -4

 1233 – 1233مدیر کشاورزی شهرستان شیراز  -3

 1231 -1233مسئول نظارت و ارزشیابی اداره کل کشاورزی استان فارس  -3

مشاااور معاااون وزیاار کشاااورزی در امااور زرا اات و مساائول  اار  و برنامااه  -3

 1233 – 1231ریزی 

ماادیر امااور اداری و  ااائ  میااام ماادیر امل و نماینااده ماادیریت در نظااام ماادیریت  -3

 ( 1003تضمین کیفیت ) ایزو 

کارشااناس رساامی دادیسااتری در رشااته کشاااورزی در کااانون کارشناسااان  -1

 رسمی استان تهران
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 عضویت در شوراها و کمیته های اجرایی - د

 1233 -1233 ضو هیئت پنج نفره حل اختالف اراضی کشاورزی از  -1

 1230-1233دبیر شورای  مران روستایی شهرستان نیریز از سال  -3

دبیاار شااورای کشاات شهرسااتان نیریااز و نماینااده دادیاههااای انیااال  شاارق  -2

 1230 -1233فارس از 

 1234 – 1233سال   ضو شورای اداری استان فارس از -4

 -1232مسااائول ساااتاد رماااوز  رادیاااویی کشااااورزی ) صااادای فاااارس ( از  -3

1234 

 1233 -1232 ضو فنی ستاد مراکز خدمات کشاورزی استان فارس از  -3

 1233 -1232 ضو کمیته سموم استان فارس از  -3

 1233-1234 ضو ستاد مرتع استان فارس از  -3

 1233-1234زی فارس از  ضو شورای فنی و برنامه ریزی اداره کل کشاور -1

 ضااو شااورای ارزشاایابی مشااا ل تخققاای و تحیییاای اسااتان فااارس از  -10

1234- 1233 

 1233 – 1234 ضو کمیته رموز  و ترویج استان فارس از سال  -11

 1233-1234 ضو یروه نظارت و ارزشیابی ر  و خاک استان فارس از  -13

تقااادی  ضااو کمیتااه برنامااه ریاازی در برنامااه توسااعه فرهنگاای، ا تمااا ی، ا  -12

 1233 -1233سوم توسعه زیر بخش زرا ت از 

 ضااو و مساائول کمیتااه برنامااه ریاازی و تاادوین برنامااه  هااارم توسااعه  -14

 1231 -1233فرهنگی، ا تما ی و ا تقادی زیر بخش زرا ت از 

 1233 -1231 ضو کمیته بهره وری در وزارت  هاد کشاورزی از  -13
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 دوره های آموزشی – هـ

 1234و  1233سالهای  دوره های ترویج کشاورزی در -1

دوره مهندسااای ر  و خااااک در مرکاااز رماااوز  کشااااورزی مرودشااات و  -3

 1231دانشگاه شیراز به مدت شش ماه در سال 

 1233دوره تحییق و ترویج در سال  -2

 1231نیاز سنجی رموزشی در اداره کل صنایع فارس در سال  -4

 1230یرد  مشا ل در سازمان مدیریت صنعتی منطیه  نو  در سال  -3

 1233یت دانانی مرکز رموز  و پژوهش صنایع ایران در سال مدیر -3

اسااتراتژی و راهرارهااای مااوصر در صااادرات موفااق ) دانشااگاه بااین المللاای  -3

 1231کیش (، تحییق و توسعه در دانشگاه کرانفیلد در لندن در سال 

 

 گزارشات و نوشتارها -و

 رلودیی محیط در رابطه با حفاظت خاک -1

 اصول و  ملیات ربیاری -3

 احی ربیاری بارانی و  طره ای ر -2

 اار  توسااعه کشاااورزی اسااتهبان نوشااتاری بعنااوان میدمااه باارای  اار   ااامع  -4

 یک شهرستان

مااروری باار ساااختار یااا زمااانی مراکااز خاادمات کشاااورزی اسااتهبان و شاایراز  -3

 بعنوان بازنگری معروس و ارزیابی 

 مروری بر تبقره ها و  وانین برنامه دوم توسعه -3

 عه پایدار در بخش زرا ت ار و  استراتژی توس -3
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ارزیااابی تحااوذت ی شااته و تعیااین وضااعیت مو ااود در زیاار بخااش زرا اات کااه  -3

 به منظور برنامه  هارم توسعه تهیه شده است.

 برنامه توسعه زرا ت در برنامه سوم توسعه کشور -1

برنامااه توسااعه زرا اات در برنامااه  هااارم توسااعه فرهنگاای، ا تمااا ی، سااند  -10

 ا تقادی کشور

بااه صااورت ملاای و اسااتانی در  1233ئااه الگااوی کشاات باارای سااال تادوین و ارا -11

  الب سطح و تولید و  ملررد محقوذت مختلف زرا ی

 بازنگری در تشریالت معاونت زرا ت  -13

 


