
  يشرح سوابق علم
  

  صامت لي: خل يو نام خانوادگ نام
  پسته کشور قاتيمحقق بازنشسته مؤسسه تحق :سمت

  
  : يليتحص تيوضع
  يليتحص شيگرا  دانشگاه  مقطع

      سانسيل
  يدفع آفات نبات  دانشگاه تهران  )١٣٣٨( وستهيپ سانسيفوق ل

      دکتري
  

  :يياجرا سوابق
  آفات پسته کرمان يو بررس يدفع آفات نبات شگاهي. مسئول آزما١
  آفات رفسنجان يبررس شگاهيآزما سي. رئ٢
  رفسنجان ياهيگ هاييماريآفات و ب قاتي. سرپرست بخش تحق٣
  آفات تهران شگاهيآزما سي. رئ٤
  

  داخل کشور يعلم شهاييمقاله در کنگرهها و هما ارائه
  

 يماريوه درختان پسته. آفات و بيدر م Nematospora coryliش قارچ يدايپو ماسو  يماريب. ١٣٤٥. ، خصامت .۱
  .۲۵، ياهيگ يها

ن کنگره يسومل پسته در رفسنجان. يه پسيودان و فوزالون عليش دو حشره کش تيآزما .١٣٤٩. ، خصامت .۲
  .رانيا ياهپزشکيگ

  .رانيا ياهپزشکين کنگره گيموه خوار پسته و راه مبارزه با آن. چهاريپروانه م يلوژويب ي. بررس١٣٥٢. ، خصامت .۳
  .٣٤تون، يوه خوار پسته و راه مبارزه با آن. زيپروانه م يولوژيب ي. بررس١٣٥٢. ، خصامت .۴
  .١١-١٢ص  ،رانيا ياهپزشکين کنگره گيان آور پسته در کرمان. پنجميسه پروانه ز يمعرف .١٣٥٣. ، خصامت .٥
، رانيا ياهپزشکيکنگره گن يران. پنجميماري ماسوي پسته در اي. سن هاي ناقل ب١٣٥٣و اکبري، پ.  ، خمتصا .٦

  .١٠ص 
  .۴ران، يا يران. نامه انجمن حشره شناسيا Tachnidae يست مگس هاين لياول. ١٣٥٥. ، خصامت .۷
  .۶ران، يا يانجمن حشره شناسران. نامه يفون درختان گز در ا يمقدمات يها يو بررس يجمع آور .١٣٥٩. ، خصامت .۸
  .۳۴، يورزاپسته. وزارت کش - يمحصوالت زراع يزيگزارش برنامه ر .١٣٦٠. ، خصامت .۹

، سازمان ياهيگ يها يماريقات آفات و بيج تحقيپسته. خالصه مقاالت نتا يشپشک واو .١٣٦٢. ، خصامت .۱۰
  .يعيو منابع طب يقات کشاورزيتحق

 يها يماريقات آفات و بيج تحقيپسته در کرمان. خالصه مقاالت نتا Melanaspisشپشک  .١٣٦٢. ، خصامت .۱۱
  .يعيو منابع طب يقات کشاورزي، سازمان تحقياهيگ

 يها يماريقات آفات و بيج تحقي. . خالصه مقاالت نتاRecurvariaه وه خوار پستيپروانه م .١٣٦٢. ، خصامت .۱۲
  .يعيو منابع طب يقات کشاورزي، سازمان تحقياهيگ

، ياهيگ يها يماريقات آفات و بيج تحقي. خالصه مقاالت نتارانيدر ا پستهمغزخوار  يزنبورها .١٣٦٢. ، خصامت .۱۳
  .يعيو منابع طب يقات کشاورزيسازمان تحق



ن يمنهران. يدر ا Smaragdina unipunctataد سوسک برگخوار پسته يآفت جد يمعرف .١٣٦٨. ، خصامت .۱۴
  ٢٤ص ، رانيا ياهپزشکيکنگره گ

  .٤٢ص ، رانيا ياهپزشکيکنگره گن يمدهپروانه پوست خوار پسته.  يولوژيب يبررس .١٣٧٠. ، خصامت .۱۵
  نياستان کرمان. مقاالت دهمپسته در  وهيپروانه پوست خوار م ولوژييب ي. بررس١٣٧٠، خ. صامت .١٦
  ٤٢باهنر کرمان. ص  ديشه - رانيا ياهپزشکيگ کنگره .١٧
  ني. مقاالت پنجم رانيماسوي پسته در ا ماريي. سن هاي ناقل ب١٣٥٣و اکبري، پ.  لي، خلصامت .١٨
  ١٠آذربادگان. ص  -رانيا ياهپزشکيگ کنگره .١٩
  ياهپزشکيکنگره گ نيآور پسته در کرمان. مقاالت پنجم انيسه پروانه ز ي. معرف١٣٥٣، خ. صامت .٢٠
  ١١-١٢آذربادگان. ص  -رانيا .٢١
  کنگره ني. مقاالت نهمرانيسوسک برگخوار پسته در ا ديآفت جد ي. معرف١٣٦٨، خ. صامت .٢٢
  ٢٤مشهد ص  ي. فردوس٢٣تا  ١٨ -رانيا ياهپزشکيگ .٢٣
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