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  سوابق تحصيلي: -٢

كشور محل   رشته مقطع تحصيلي
تاريخ   مؤسسه محل تحصيل  شهر محل تحصيل  تحصيل

  شروع
تاريخ 
  پايان

  ديپلم
  ١٣٦٩  ١٣٦٦  يد انصاريمدرسه شه  رفسنجان  رانيا  يعلوم تجرب

  يکارشناس
زراعت و اصالح 

  نباتات
  ١٣٧٤  ١٣٧٠  د باهنريدانشگاه شه  کرمان  رانيا

  كارشناسي ارشد
 يدانشگاه صنعت  اصفهان  رانيا  اصالح نباتات

  اصفهان
١٣٧٧  ١٣٧٤  

  دكتري
در حال   يدانشگاه فردوس  مشهد  رانيا  ياهيگ يولوژيزيف

  ليتحص
  

الت يتحص
  يردانشگاهيغ

            

 

  شده است: يمعرفکه پژوهشگر عضو آن پژوهشي  گروه تيحوزه فعالپژوهشي مرتبط با  –هاي علميسوابق فعاليت -٣

  استفاده از روش الكتروفورز پروتئين دانهبررسي تنوع ژنتيكي الين هاي سويا با  :موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد -الف

  در پسته. يش تحمل به شوريبر افزا ياهيرشد گ يم کننده هايوکاربرد تنظ يتنش شور يکيولوژيزيف يجنبه ها يبررس :موضوع پايان نامه دكتري-ب

  

5فرم شماره عکس محل الصاق  
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 ت گروه:يمرتبط با حوزه فعال هاي تحقيقاتيطرح

 رديف

 
طرحشماره  عنوان گزارش  سمت در طرح سال تاييد گزارش 

ورفولوژيكمطالعه ژنتيكي ارقام پسته با استفاده از صفات م ١  
٠٠-٠٠٠٠-٨٠٠١٣ -

٢-١١٥-٢٢٠٠٠٠  
 مجري ١٣٨٧

٢ 

تجزيه تنوع ژنتيكي در ژنوتيپ هاي وحشي و زراعي پسته 

ايران با استفاده از صفات مرفولوژيكي و نشانگرهاي 

SSRمولكولي  و   AFLP 

٧٠٦/٨٨  مجري دوم ١٣٨٨ 

٣ 

مقايسه ارقام و ژنوتيپ هاي نر وماده پسته از نظر مقاومت 

به شوري با استفاده از نهالهاي حاصل از گرده افشاني كنترل 

 شده و كشت بافت

٢٥٧/٨٥ يمجر ١٣٨٥   

٤ 
رقم تجاري پسته با پايه هاي  ٦بررسي سازگاري 

 رويشي(كشت بافتي)
٢-٠٦-٠٦-٨٨٠١٦ يمجر ١٣٩٢   

٥ 
به شوري و بررسي مارکرهاي توليد هيبريد پسته مقاوم 

 مورفولوژيکي مقاومت به شوري
٢-٠٦-٠٦-٨٨٠٠٦ يمجر ١٣٩٢   

 ييب آن با عناصر غذاير کاربرد بهاره روغن ولک و ترکيتاث ٦
ت پستهيفيک، عملکرد و کيولوژيزيبر صفات ف  

٠٢-٠٠٠٠-٨٥٠١٣ -
٢-٠١٤-١٥٠٠٠٠  

 مجري ١٣٨٨

و  يبر صفات کم يارير سطوح مختلف ازت و دور آبيتاث ٧
پسته يفيک  

٠٠-٠٠٠٠-٨٠٠٤٢ -
٣-١٠٠-٢٢٢٢٠٠  

 مجري دوم ١٣٨٧

٨ 

عنوان پروژه : تعيين راهكارهاي علمي جهت كاهش و حذف 
 آفالتوكسين در پسته هاي صادراتي ايران

توكسينعنوان طرح : اثر كود آلي بر آلودگي پسته به آفال  

 مجري ١٣٨٤ ٢٠٨٤٧

٩ 

ون جنوبگان به روش ياثرات کاربرد کود سوسپانس يبررس

وه يت ميفيک، عملکرد و کيولوژيزيبر صفات ف ياريآب -کود

 پسته

١٥٢٩/٨٩  همكار ١٣٨٩ 



٣ 
 

١٠ 
مطالعه زمان مناسب و روشهاي مختلف پيوند شاخه و جوانه 

 نهال پسته و بررسي سازگاري آنها در شرايط مزرعه
١٤٢٨/٨٨  همكار ١٣٨٧ 

١١ 
آستانه نمو پائيني و پيش بيني زمان برداشت تعيين حد 

 محصول با توجه به درجه حرارت روز در رقم اوحدي
٢٣١/٨٩  همكار ١٣٨٨ 

١٢ 
معرفي زمان مناسب و اثرات محلولپاشي با روغن ولك بر 

 روي درصد خنداني و كاهش پوكي در محصول پسته
٠٠١/٨٨  همكار ١٣٨٨ 

دور مختلف در باغهاي مقايسه روشهاي آبياري سطحي با دو  ١٣
 پسته

٩٢٠/٨٥  همكار ١٣٨٥ 

در باغ بررسي عوامل موثر بر آلودگي پسته به آفالتوكسين ١٤  
٢٢-٧٩٠٧-٠٠٠٠ -

٢-١١٥  
 همكار ١٣٨٧

استفاده از مواد شيميايي به منظور غلبه بر كمبود نياز  ١٥
 سرمايي درختان پسته

٢٢-٨١-١-٨١-٠٠٣ -
١١٥ 

 همكار ١٣٨٤

ني پستهمختلف آبياري بر روي زودخندا بررسي اثر زمانهاي ١٦  
١١٥-٢٢-٧٩٠٠٧-٦  

 

١٣٨٤ 

 
 همكار

بررسي اثر روغن هاي معد ني و زمان محلولپاشي بر روي  ١٧
 درصد زودخنداني پسته

٢٢-٧٩٠٧ -٠٠٠٠- 
٢ -١١٥  

 همكار ١٣٨٧

  

  ت گروه:يثبت اختراع مرتبط با حوزه فعال -ب

 د کنندهييمرجع تأ هيدييخ و شماره ثبت/ تأيتار نام اختراع رديف

  تركيب شيميايي بر طرف كننده نياز سرمايش درختان پسته  ١
١٦/١٠/٨٨  

  شماره 

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي 
  ايران

  

از  طرححسن انجام کار همان  ي+ اسكن گواه يقرارداد پژوهشات طرح پژوهشي (شامل: اسكن صفح ٢پژوهشگر شاخص الزم است مستندات : ١تذكر
  ثبت اختراع بجاي طرح پژوهشي را ارائه نمايد. ييا اسكن گواه کارفرما)

  طرح پژوهشي را ارائه نمايند. ١ساير پژوهشگران فقط مستندات : ٢تذكر 



٤ 
 

  

  ت گروه:يمرتبط با حوزه فعال مقاالت -ج

  :ISIدر مجالت  ت گروهيمرتبط با حوزه فعال مقاالت چاپ شده -١

  عنوان مجله عنوان مقاله رديف
شماره 
  مجله

  سال چاپ

    
      

    
      

    
      

    
      

 پژوهشي: -علمي  در مجالت ت گروه يمرتبط با حوزه فعال مقاالت چاپ شده -٢

فيرد خ انتشاريتار عنوان مجله عنوان مقاله   

فورز پروتئين دانهبررسي تنوع ژنتيكي الين هاي سويا با استفاده از روش الكترو ١ منابع طبيعيعلوم و فنون كشاورزي و   ٤جلد پنجم شماره  -١٣٨٠زمستان    

لوژيكمطالعه ژنتيكي ارقام پسته ايراني با استفاده از صفات مورفو ٢ ١شماره  ٤٢دوره  -١٣٩٠ مجله علوم باغباني ايران   

کنترل شده ياه يدر ارقام ماده پسته با کاربرد تالق ين مقاومت به شورييتع ٣ اندانشگاه گرگ ياهيد گيتول يمجله پژوهشها  ١٣٩١جلدنوزدهم، شماره سوم،    

٤ 
بر صفات  ييب آن با عناصر غذاير کاربرد بهاره روغن ولک و ترکيتاث

وه پستهيت ميفيک، عملکرد و کيولوژيزيف  
رانيا يمجله علوم باغبان ٣شماره  ٤١دوره  -١٣٨٩   

نطقه خاشمپسته در  يفيو ک يبر صفات کم يارير سطوح مختلف ازت و آبيتاث ٥ رانيا يمجله علوم باغبان  ١شماره  ٤١دوره -١٣٨٩   

٦ 
پسته در منطقه  يفيو ک يبر صفات کم ياريتروژن و دور آبير سطوح مختلف نيتاث

 کرمان
اندانشگاه گرگ ياهيد گيتول يمجله پژوهشها ١٣٩١جلد نوزدهم، شماره اول،    

سبز يفضا يزيرت و برنامه يريمدن در ينو يهايو فن آور يکاربرد اصول اکولوژ ٧ ستيط زيمح يفصلنامه علوم و تکنولوژ  رش مقالهيپذ يگواه يدارا   

  

  :ترويجي  –علمي  در مجالت ت گروه:يمرتبط با حوزه فعال مقاالت چاپ شده -٣

  عنوان مجله عنوان مقاله رديف
شماره 
  مجله

  سال چاپ

          

          

    
      

    
      



٥ 
 

  

اي كه مقاله مقاله معتبر را ارائه نمايد. (شامل: اسكن صفحه اول مقاالت چاپ شده + صفحه شناسنامه مجله ٢پژوهشگر شاخص الزم است مستندات : ١تذكر
  را به چاپ رسانده است)

  مقاله معتبر را ارائه نمايند. ١ساير پژوهشگران فقط مستندات : ٢تذكر 

 ت گروه:يمرتبط با حوزه فعال کتب -د

ت گروه:يليف شده مرتبط با حوزه فعالأكتب ت -١نشر  

  عنوان كتاب  فيرد
موضوع و رشته 

  کتاب
  انتشارات  محل انتشار

سال 
  چاپ

  نوبت چاپ

رانيقات پسته ايتحق يسند راهبرد ١ قات پستهيموسسه تحق     ١٣٨٩  

در پسته ييص و رفع کمبود عناصر غذايتشخ ٢ ه پستهيتغذ  قات پستهيموسسه تحق    ١٣٨٢  

٣       

٤       

٥       

  

  ت گروه:يكتب ترجمه شده مرتبط با حوزه فعال -٢

  نام نويسنده  عنوان كتاب  فيرد
سال نسخه 
  اصلي چاپ

كشور و 
  انتشارات

انتشار 
  ترجمه

سال 
  انتشارترجمه

(نفرچندم)/  مشترك كار
  انفرادي كار

               

                

  

  ها و ...جوايز، تشويق -ه

١٣٩١سال  يفناور برتر استان  

قات پسته کشوريموسسه تحق١٣٨٦سال  يقاتيافته ها تحقيق نامه نفربرتر هفته انتقال يتشو  

يلين مدرک تحصياسکن آخر-۶  


