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   :وضعیت تحصیلی 

  
 عضویت در انجمنهاي علمی ملی و بین المللی

 تا زمان حال 1346انجمن حشره شناسی ایران از  عضو .1
 .تا زمان حال 1363جمن بیماري شناسی گیاهی ایران از ان عضو .2
 .تا زمان حال 1974از  European Society of Nematologistsهاي اروپا تانجمن نماتولوژیس عضو .3
 تا زمان حال Pakistan Society of Nematologist 1995هاي پاکستان تنماتولوژیس انجمن عضو .4

  
  : تجربیات تحقیقاتی

، آزمایشگاه تحقیقات 1362ی موثر جهت کنترل سوسک سرشاخه خوار پسته، معرفی روش تلفیق .1
  .بیماریهاي گیاهی رفسنجان آفات و

، آزمایشگاه تحقیقات  1365. معرفی پایه هاي مقاوم پسته نسبت به نماتدهاي مولد غده ریشه پسته .2
 .بیماریهاي گیاهی رفسنجان آفات و

 
  :سوابق اجرایی

  ات آفات وبیماریهاي گیاهی رفسنجانرئیس آزمایشگاه وبخش تحقیق .1
  منابع طبیعی کرمان یس مرکز تحقیقات کشاورزي وئموسس و ر .2
  سرپرست بخش تحقیقات آفات و بیماریهاي گیاهی رفسنجان .3
  سرپرست بخش تحقیقات آفات و بیماریهاي گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزي کرمان .4
  راهپزشکی موسسه تحقیقات پسته کشوسرپرست بخش تحقیقات گی .5
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 هاآفات و بیماري              دانشگاه تهران       )1343(پیوسته  فوق لیسانس       
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  معاون موسسه تحقیقات پسته کشور .6
  رئیس موسسه تحقیقات پسته کشور .7
  معاون آموزشی فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمان .8
  مؤسس و مدیرمسئول  خدمات کشاورزي روستا در کرمان .9

 
  :انتشارات
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  .دفتر خدمات و تکنولوژي آموزشی و تجهیز نیروي انسانی سازمان تات. شت، داشت و برداشت

انتشارات مؤسسه ). 1. (آشنایی با آفات و بیماریهاي گیاهی درختان پسته. 1378. بخش گیاهپزشکی .2
  تحقیقات پسته کشور

  1ص. پسته و تولید آن در ایران. 1374.  ع . ازقندي و وطن پور ح. فریور مهین . 1شیبانی،  .3
آفات و بیماریهاي مهم درختان پسته در استان کرمان، انتشارات سازمان .1370. فریور مهین ،ح .4

  1ص . ترویج وزارت کشاورزي
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  تایج مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهاي گیاهین. درختان پسته ایران
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  .و بیماریهاي گیاهی
  

  داخلی مجالتمنتشرشده در علمی   مقاالت
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  4-20: بیماریهاي گیاهی
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 ).25(و بیماریهاي گیاهی 
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انجمن . ي و بررسی هاي متدهاي خون درختان گز در ایرانجمع آور. 1359. فریور میهن، ح .4

  )6(حشره شناسی ایران 
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  آلبوفیرا، کاندا. بین المللی نماتولوژي
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 تهران
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  40ص  18-23: مشهد  -انایر

هشتمین کنگره . بررسی نماتداي مولد غده ریشه پسته در استان کرمان. 1365 .فریور میهن، ح .13
  136ص  8-13: کرج .گیاهپزشکی ایران 
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  :سایر موارد
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