به نام خدا

سابقه علمی()C.V
مشخصات فردی
نااام :علاای

نااام خااانیاد ی :ساارا ی

تااا

نااام رااد  :حساا

تیلااد0131/01/9 :

شااما ش شساسااسامه 0011 :محاات تیلااد :د ش شاا ر(اسااناا ا اا م) محاات وااد  :د ششاا ر
شاااما ش ملااای 3199552922 :نااایع تاهااات :مناهااات تابع ااا  :ا اااراا د ااا  :اسااا م

ماابه  :شاا عه ایساای عشااری مااد ت

تحصاا لی :دکنااریتخصصاای ()Ph.D

شاانه تحصاا لی:

ب مااا یشساساای اااهی اارا ا نماتدشساساای سااابقه خاادم  01 :سااا

ناایع اس انخدام :ساامی

سازمااهای محت خدم  :سازماا تحق قات ،آمیزش تر ج کشا زی(ا)

زا ت علایم ،تحق قاات

فساااااا ی()2

احااااادهای ساااااازمانی :مرکااااای تحق قاااااات اااااای کشااااای ()0
محت غراف ا ی خدم  :اسناا

میسسه آمیزش عالی غ ر اننفاعی د لماا (اله جاا)()2

ا ،اله جاا

سیابق تحص لی
د پلم :علیم تجربی از دب رسناا ش دای بد ش (ش رسناا د شش ر از اسناا ا م) د  0110با معد 05/01
کا شساسی :م سدسی کشا زی -اشریشکی از دانشگاش وسعنی اوف اا د ش ر ی ماش 0113
کا شساسیا شد :ب ما یشساسی اهی از دانشگاش ترب

مد س د فر د

ماش  0119با معد 01/05

دکنریتخصصی( :)Ph.Dب ما ی شساسی اهی(با را ا نماتدشساسی)از دانشگاش ترب

مد س د م رمااش

 0151با معد کنبی آمیزشی  01/01نمرش ساله 09/31
عسیاا ساله :مطالعه ز س شساسی د سام ک مع

نماتد میلد زخم شه اای ()Pratylenchus loosi

د ا راا امکاا ا ز ابی خسا ت آا با اسنفادش از مد های ار دم یلیژ ک

1

سیابق آمیزشی تد س
* مد س مقاطع دکنری کا شساسیا شد (بهعسیاا اسناد اهسما مشا
د سی) د دانشگاش های مخنلف کشی (ترب

مد س ت راا،

را اانامه به ا زش  1تاا  29احاد

ا ،ازی کرمانشاش ،دانشگاش آزاد اسا می

دانشگاش ر ام نی ).
*مد س ر ش اشریشکی دانشکدش کشا زی دانشگاش شاهد از سا  0151تا .0153
*مد س ر ش اشریشکی میسسه آمیزش عالی غ راننفاعی د لماا (اله جاا) از  0151تاکسیا.
*مااد س دانشااگاش ااامع علماای-کااا بردی احااد اا ا د سااا هااای تحصاا لی 59تااا .51
*مد س مرکی آمیزش عالی کشا زی م رزا کی ک خاا

ا از  0153تاکسیا.

*مد س د شهای ریدمانی میسسه آمیزش علمی-کا بردی

اد کشا زی د مقاطع کا دانی ،کا شساسی

کا شساسیا شد از سا  0150تاکسیا.
*مد س آمیزشدهسدش کا

زاا سازماا نظام م سدسی کشا زی مسابع طب عی

ا د مقطع کا شساسی

(د د د ش ،سا های .)0151 0152
* مد س آمیزش دهسدش کا آمیزاا مقاطع کا دانی کا شساسی دانشگاش های مخنلف کشی از ساا 0119
تاکسیا بهعسیاا اسناد اهسما سرررس
* مد س کا

زاا شرک

ای دا

د ش کا آمیزی.
شما (بخا خصیوی) د مقطع کا شساسی به تعداد  91نفر د طای

سه ماش منیالی.

*عسا

د س تد سشدش -0:اوی ب ما یشساسای ااهی  -2اوای کسنار ب ماا ی هاای ااهی

 -1نماتدشساسی  -9اوی را اآ ااهی ،ار ادم یلیژی کاا برد آن اا د ماد ر

ب ماا یهاای ااهی

 -3ر سهاا رر کاا یتهاای ب ماا یزای اهااا  -1آفاات ،ب ماا یهاا علافهاایهارز اای
 -1نماتدشساسی نماتدهای ب ما یزای ای  -5سمشساسی  -9ب ما یهای م م اهاا سابیی ،اال یی
ز سنی  -01ب ما یهای م م اهاا ز اعی  -00قا چشساسی  -02ب ما یهای ف ی یلیژ ک اهاا.
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سیابق رژ هشی اننشا اتی

(زم سههای تحق قاتی ،رر ژشهای تحق قاتی )...

*مجری  02فقرش طرح رر ژش تحق قاتی خاتمه افنه د دس
کشا زی

.

*همکا اولی ،همکا  ،ناظر مشا

د  01رر ژش تحق قااتی خاتماه افناه د دسا

تحق قات ،آمیزش تر ج کشا زی
*تد
زا ت

ا را د سازماا تحق قات ،آمیزش تر ج
ا ارا د ساازماا

.

طرح ملی کسنر نماتد میلد زخم شه ای د شما کشی

ا ائاه آا باه دفنار طارح

برناماه

اد کشا زی (نما سدش مجری از طرف مرکی تحق قات ای د طرح مبکی از  0155تاکسیا).

*دا ای 91عسیاا مقاله رژ هشی اپ شدش د مج ت ،کسگرشها هما اهای معنبر داخلی خا ی.
*اسناد اهسمای هش

عسیاا را ااناماه کا شساسایا شاد ( دفااع شادش د حاا تحق اق) د خصای

ب ما یشساسی اهی از دانشگاشهای د لنی آزاد اس می.
*مشا ش هش

عسیاا را اانامه دکنری تخصصی کا شساسیا شد (دفاع شدش د حا ا را) د خصی

ب ما یشساسی اهی ،حشرششساسی کشا زی مد ر
* اهسما ی مشا ش سد

کشا زی.

لسه بحث رر ژش را ااا تحصا لی مقطاع کا شساسای م سدسای کشاا زی
او حنباتات دانشگاشهای مخنلف د لنی آزاد اس می.

را اهای اشریشکی ز اع

یا شن ا ی) از دانشگاشها مراکی رژ هشی کشا زی.

* دا ی سد

عسیاا رر ژش تحق قاتی (شساسسامه

* دا ی سد

عسیاا مقاله از مج ت علمی-رژ هشی داخت کشی (دانشگاشها مراکی رژ هشی).

*زم سههای تحق قاتی :شساسا ی فیا نماتدهای انگت اهی (محصیالت ز اعای ،بااغی ،لخاناهای ،)...
ب ما یهای نماتدی ای با تک ه بر نماتد میلد زخم شه ای ،ار دم یلیژی ب ما یهای اهی با تک اه بار
ب ما یهای نماتدی ،مد سازی خسا ت نماتدهای انگت اهی (باا اسانفادش از ماد هاای ار ادم یلیژ ک
فرمی های اضی) ،تع

آسنانه ز اا خسا ت اقنصادی نماتدهای انگت اهی ،مطالعه ب ما یهای قا ی

ای با تک ه بر کا برد مبا زش ب یلیژ ک تعامت آن ا با نماتد میلد زخم شاه اای ،مطالعاه خصیوا ات
(مرفیلیژ کی ،مرفیمنر کی ،میلکیلی ،ب یلیژ کی اکیلیژ کی) نماتدهای انگت اهی به ژش نماتاد میلاد
زخم شه ای ،تحق ق د خصی
ز س شساسی ،د سام سم مع

آفات ای از مله شپشک آ دآلید کساه قرمای (شساساا ی ،مطالعاه

 ،کا ا ی ررداتی ها را از نیئ دها  ،)...نماتدهای انگت حشرات
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....

رر ژشهای تحق قاتی

*عسا

 -0بر سی اشکا های کسنر نماتد میلد زخم شه ای د ا راا (طرح ملی ،مجری مسئی ).
 -2بر سی ایر او ح  pHخات بر م یاا مع

شد ن ا های ای (مجری).

نماتد میلد زخم شه

 -1مطالعه ب یاکیلیژ کی نماتد میلد زخم شه ای د باغهای ای شما کشی (مجری).
آسنانه خسا ت اقنصادی آا (مجری).

 -9مطالعه خصیو ات نماتد میلد زخم شه ای د ا راا تع

 -3شساسا ی بر سی خصیو ات ب یلیژ ک شپشکهای آ دآلید ای مطالعاه کاا ا ی را از نیئ ادها د
کسنر طب عی آاها (مجری).
 -1رراکسد ی غراف ا ی نماتد میلد زخم شه د باغ های ای ا راا مطالعه همبسنگی م یاا مع ا

آا

با ژ یهای ف ی کیش م ا ی خات (مجری).
 -1شساسا ی نماتدهای انگت ( اسنه  )Tylenchidaتیتسنااهای اسناا
 -5بر سی ایر تیام

میکمپیس

کرم خاکی بر م یاا مع

ا (مجری).

نماتد میلد زخم شه ای (مجری).

 -9شساساااا ی عیامااات ب ااایکسنر باکنر اااا ی مطالعاااه کاااا ا ی م ااامتااار

یناااههاااا

ی نماتد میلد زخم شه ای (مجری).
 -01شساسا ی عیامت ب ایکسنر قاا ی

مطالعاه کاا ا ی م امتار

ی نماتاد میلاد زخام

یناههاا

شه ای (مجری).
 -00شساسا ی نماتدهای انگت شه فرا شه باغهای ای کشی (مجری).
ابط ب ما یزا ی باف شساسی نماتد میلد زخم شهی ای د ا راا (مجری).

 -02بر سی

 -01مطالعه مبا زش ب یلیژ ک با قا چ عامت ریس د ی سف د طیقه
 -09تع

ب نر

شه ن ا های ای (همکا اولی).

ش تیل د انبیش کفشد زت کر پنیلمیس مطالعه کا ا ی آا

ا

کسنار ب یلایژ کی

شپشک آ دآلید ای (همکا اولی).
 -03شساسا ی علفهای هرز ن السنااها باغهای ای مطالعه ب یلیژی م متر
 -01تد

آن ا (همکا اولی).

ز ر برنامه اشریشکی ای د برنامه اهبردی تحق قات ای (همکا اولی).

 -01بر سی تای ر عساور غبا ی سمیم نماتدکا

ی نماتد میلد زخم شه ای د

ا (همکا اولی).

 -05بر سی ایر فرآ دشهای ر ا عل ه نماتد زخم شه ای د مقا سه با نماتدکاها (همکا اولی).
 -09بر سی د شهای مخنلف تداخت علفهرز بر عملکرد ای (همکا ).
 -21ی سا کلینی برای اننخاب بیتههای برتر ای معرفی کلیاهای او ح شدش (همکا ).
 -20ایر فاوله کاش

بر عملکرد کلیا ام دبخا  011ای (مشا ).

 -22داسازی رکن ساز از ینههای قا چ آسپرژ لیس بهمسظی ب بید فرآ سد تخم ر د تیل د ای س اش (ناظر).
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*عسا
 -0مطالعه کا ا ی م متر

را اانامهها

سالههای تح

اهسما ی مشا ش

ینههای قا ی همسان ی د م اا ز سانی نماتاد میلاد زخام شاهی اای

(( )Pratylechus loosiد حا ا را ،اهسما ،کا شساسیا شد ب ما یشساسی اهی).
 -2شساسا ی فیا نماتدهای انگت اهی ی سفر باغهای فسدق

ا (د حا ا را ،اهسما ،کا شساسیا شد

ب ما یشساسی اهی).
 -1بر سی مد ر
ا را ،مشا

خدمات بازا ابی د فر ش ای ا رانی (مطالعه می دی :ش رساناا اله جااا)(د حاا

ا  ،کا شساسیا شد مد ر

کشا زی).

 -9بر سی عیامت بازدا ندش تس ت کسسدش بسنه بسدی مییر بر مد ر
ا را ،مشا

ا  ،کا شساسیا شد مد ر

فر ش ای د اسناا

ا (د حا

کشا زی).

 -3تساایع مکان ساام(هااای) بازدا نااد ی باااکنریهااای آننا ین س ا
( )Pratylechus loosiد شما ا راا (دفاع شدش ،مشا

نماتااد میلااد زخاام شااه ااای

ا  ،دکنریتخصصی ب ما یشساسی اهی).

 -1مطالعه همبسنگی خصیو ات م م ف ی کیش م ا ی خات با م یاا مع

نماتد میلد زخم شه اای د

مساطق ایکا ی ا راا (دفاع شدش ،اهسما ،کا شساسیا شد ب ما یشساسی اهی).
 -1مطالعه نقا او حکسسدش هاای آلای

شا م ا ی بار م ایاا مع ا

نماتاد میلاد زخام شاه اای

( )Pratylenchus loosiد شرا ط لخانه (دفاع شدش ،اهسما ،کا شساسیا شد ب ما یشساسی اهی).
 -5مطالعه تای ر ت عفری د مسهخی ی

ی نماتد میلاد زخام شاه اای ( )Pratylenchus loosiد

ا راا (دفاع شدش ،اهسما ،کا شساسیا شد ب ما یشساسی اهی).
 -9شساسا ی مطالعه نماتدهای انگت آفات ای محصایالت م ام اساناا ا ا (دفااع شادش ،اهسماا،
کا شساسیا شد حشرششساسی کشا زی).
 -01مطالعه همبسنگی عساور م م غبا ی با م یاا مع

نماتد میلد زخم شاه ،Pratylenchus loosi ،د

باغهای ای ا راا (دفاع شدش ،اهسما ،کا شساسیا شد ب ما یشساسی اهی).
 -00شساسا ی فیا نماتدهای انگت اهی بااغ هاای اای ا اراا (دفااع شادش ،اهسماا ،کا شساسایا شاد
ب ما یشساسی اهی).
 -02مطالعه ه سنیراتیلیژ کی نماتد میلد زخم شه ،Pratylenchus loosi ،د باغ های اای ا اراا (دفااع
شدش ،مشا

ا  ،کا شساسیا شد ب ما یشساسی اهی).

 -01بر سی تای ر تسا خشکی بر م یاا خسا ت نماتد میلد زخم شه اای (( )Pratylenchus loosiدفااع
شدش ،مشا

ا  ،کا شساسیا شد ب ما یشساسی اهی).
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،د م

 مشاا،شه نماتد میلد زخم شه اای (دفااع شادش

ینه قا چ ساک

ا

 بر سی تعامت-09

.)کا شساسیا شد ب ما یشساسی اهی
،) د دماهای مخنلاف (دفااع شادشPseudococcus viburni( مطالعه ز س شساسی شپشکآ دآلید ای-03
.) کا شساسیا شد حشرششساسی کشا زی، ا
 کا شساسایا شاد ماد ر، ا

 مشا،ا (دفاع شدش

ای د اسناا

مشا

 اندازش ری ب رش ی وسع-01
.)د لنی

) کسگرشها هما اها،...  تر جی، مج ت فسی،*مقاالت (مج ت علمی رژ هشی
1- Identification and Investigation on Antagonistic Effect of Trichoderma spp. on Tea Seedlings
White Foot and Root Rot (Sclerotium rolfsii Sacc.) In vitro Condition. (2008). Pakistan
Journal of Biological Science, 11 (19): 2346-2350, (ISI).
2- Relationships between population densities of the cereal cyst nematode, Heterodera latipons
and yield losses of winter wheat in micro plots. (2010). Australasian Plant Pathology, 39:
530–535, (ISI).
3- Characteristics and Antagonistic Potential of Pseudomonas spp. Against Pratylenchus loosi.
(2012). Plant Pathology & Microbiology, 6: 140-145, (ISI).
4- Inhibition of Tea Root Lesion Nematode, Pratylenchus loosi, by rhizospher bacteria. (2012).
Journal of Ornamental and Horticultural Plants, 4: 243-250, (ISC).
5- The relationship between soil pH and population level of Pratylenchus loosi in tea plantations
of Iran. (2013). Archives of Phytopathology and Plant Protection, 4: 21-30, (ISI).
6- Evaluation of antagonistic Pseudomonas against root lesion nematode of tea. (2013).
International Journal of Biosciences | IJB, 3: 32-40 (ISI).
7- Occurrence Several New Plants Parasitic Nematode (Tylenchids) of Iran. (2000). 7th
International Conference of Phytonematode (Arab World), Jordan, Amman.
8- Damage Potential of White Tip Nematode, Aphelenchoides besseyi, in Iran. (2010). 30th
International Symposium of the European Society of Nematologists, Vienna, September
19‐23, Austria.
9- Effect of tea root lesion nematode, Pratylenchus loosi, on tea quality in Iran. (2010). ICOS,
the 4th International Conference on O-CHA (Tea) Culture and Science, October 26 – 28,
Shizuoka, Japan.
10- Crop loss assessment of tea root lesion nematode, Pratylenchus loosi, in tea plantations of
Iran. (2010). ICOS, the 4th International Conference on O-CHA (Tea) Culture and Science,
October 26 – 28, Shizuoka, Japan.
11- Measuring and modeling crop loss of Pratylenchus loosi in tea plantations of Iran. (2011). 9th
International Nematology Symposium, Nematodes of Natural and Transformed Ecosystems,
27June- 1 July, Petrozavodsk, Russia.
12- Effects of soil amendment on damage and population level of tea root lesion nematode,
Pratylenchus loosi, in Iran. (2011). 9th International Nematology Symposium, Nematodes of
Natural and Transformed Ecosystems, 27June- 1 July, Petrozavodsk, Russia.
13- Effect of some plant extracts on Pratylenchus loosi in comparing with Fenamiphos
nematicide. (2011). 9th International Nematology Symposium, Nematodes of Natural and
Transformed Ecosystems, 27June- 1 July, Petrozavodsk, Russia.
14- Correlation of soil pH with population density of tea root lesion nematode, Pratylenchus
loosi, in tea plantations of Iran. (2011). 9th International Nematology Symposium,
Nematodes of Natural and Transformed Ecosystems, 27June- 1 July, Petrozavodsk, Russia.
15- Distribution and population density of tea root lesion nematode, Pratylenchus loosi, in Iran.
(2011). APS-IPPC Joint Meeting, August 6-10, Honolulu, Hawaii, USA.
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 -01مطالعه ز س شساسی

د سام ک مع

نماتد میلد زخم شه ای ( )Pratylenchus loosiد ا راا.

( .)0151فصت نامه علمی -رژ هشی ب ما یهای اهی.95-003 :91 )0( ،
 -01علفهرز ا زا سگلی ( )Oplismenus compositusم یباا نماتد میلد زخم شه ای).)Pratylenchus loosi
( .)0159فصتنامه علمی -رژ هشی ب ما یهای اهی.90-92 :91 )0( ،
بیدا نرخ بازدش سرما ه با ی د برناماه اهباردی تحق قاات اای ا اراا.)0155(.

 -05بر سی مشک ت را

فصت نامه علمی -رژ هشی شم انداز غراف ا ی .دانشگاش آزاد اس می ش  ،سا

ا م ،شما ش  ،5وافحات

 51تا .91
 -09تع

آسنانه اقنصادی خسا ت نماتد میلد زخم شه ای د ا راا .)0155( .ششم

ا راا 22 ،تا  23ت ر ماش ،دانشگاش

ا ،ش  ،وفحات .191-192

 -21مطالعه کا ائی مد س هی س
( .)0155ششم

برای ا ز ابی م یاا خسا ت نماتد میلد زخم

کسگرش علیم باغبانی ا راا 22 ،تا  23ت ر ماش ،دانشگاش

 -20بر سی ایر سمیم نماتدکا فسفرش بر م یاا مع
ششم

کسگرش علیم باغبانی
شه ای د ا راا.

ا ،ش  ،وفحات .191-192

نماتد میلد زخم شه ای د اسناا

کسگرش علیم باغبانی ا راا 22 ،تا  23ت ر ماش ،دانشگاش

ا.)0155( .

ا ،ش  ،وفحات .191-193

 -22بر سی ایر تلف قی کید رناس م با سمیم نماتدکا د کسنر نماتد میلد زخم شه ای .)0155( .ششم
کسگرش علیم باغبانی ا راا 22 ،تا  23ت ر ماش ،دانشگاش

ا ،ش  ،وفحات .191-195
کسگارش

 -21شساسا ی نماتد های انگت اهی ( )Tylenchidaاهاا م م ز اعی مسطقاه س ساناا ( اا دهم
اشریشکی ا راا ،اوف اا.)0119 ،

 -29بر سی کا ا ی کفشد زت  Cryptolaemus montrouzieriعل ه  Pseudococcus affinisد باغهاای اای
شما کشی (رانیدهم
 -23شساسا ی د

کسگرش اشریشکی ا راا ،کرمانشاش.)0150 ،

ینه نماتد انگت خا ی از ی سفر اش ای د اسناا

ا (شانیدهم

کسگرش اشریشکی

ا راا ،تبر ی.)0151 ،
 -21برهمکسا نماتد میلد زخم
(شانیدهم

شاه Pratylenchus loosi

د

یناه قاا چ سااک

شاه د

ااش اای

کسگرش اشریشکی ا راا ،تبر ی.)0151 ،

 -21علفهرز ا زا سگلی ( )Oplismenus compositusم یباا نماتد میلد زخم شه ای د ا اراا
(هفدهم

ااا

کسگرش اشریشکی ا راا ،کرج.)0153 ،

 -25بر سی ایر او ح  pHخات بر م یاا مع
ن ا های ای (هفدهم

نماتاد میلاد زخام شاه ()Pratylenchus loosi

شاد

کسگرش اشریشکی ا راا ،کرج.)0153 ،

 -29تع

مقدا باق ماندش نماتدکا فسام فیس (نمااکی  01د واد رانای ) د بار

(هفدهم

کسگرش اشریشکی ا راا ،کرج.)0153 ،
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سابی

اای خشاک

 -11خصیو ات ز سنی شپشک آ دآلید ای ) ،Pseudococcus viburni (Hem., Pseudococcidaeد دماهای
کسگرش اشریشکی ا راا ،ت راا.)0159 ،

مخنلف د شرا ط آزما شگاهی (نیزدهم

 -10ا ز ابی م یاا خسا ت نماتد میلد زخم شه ،Pratylenchus loosi ،د باغهاای اای کشای (ب سانم
کسگرش اشریشکی ا راا ،ش راز.)0190 ،
های مخنلف نماتد میلد زخم شه ،Pratylenchus loosi ،بر شد ن ا های اای (ب سانم

 -12تای ر مع

کسگرش اشریشکی ا راا ،ش راز.)0190 ،
 -11تای ر تسا خشکی بر م یاا مع
ن ا های ای (ب سنم

نماتد میلد زخم شه Pratylenchus loosi ،شاخصهای شدی د

کسگرش اشریشکی ا راا ،ش راز.)0190 ،

 -19مطالعه همبسنگی مادش آلی خات با م یاا مع
ای ا راا (ب سنم
 -13تای ر نیع باف
(ب سنم

نماتد میلد زخم شه ،Pratylenchus loosi ،د باغهای

کسگرش اشریشکی ا راا ،ش راز.)0190 ،
خات بر م یاا مع

نماتاد میلاد زخام شاه اای ،Pratylenchus loosi ،د ا اراا

کسگرش اشریشکی ا راا ،ش راز.)0190 ،

 -11کسنر نماتد میلد زخم شه ای تیسط کید دامی ریسا دش ،د لیم ا
لخانه (ب سنم
-11

نماتادکا نمااکی د شارا ط

کسگرش اشریشکی ا راا ،ش راز.)0190 ،

ابط منقابت تشد دکسسد ی نماتد میلد زخم شه د

ینه قا چ فیزا یم د

اش ای .)0152( .مجله

علمی -فسی ای ،شما ش  ،9وفحات .0-1
 -15مطالعه مبا زش ب یلیژ ک با قا چ  Sclerotioum rolfsiiعامت ریسا د ی طیقاه

شاه ن اا هاای اای.

( .)0151مجله علمی ،تحل لی رژ هشی دانا غبا کشا زی ،سا رسجم ،شما ش  ،15وفحات .11-91

 -19آفات ،ب ما یها علفهای هرز م م ای د شما ا راا .)0151( .مجله علمی ،تحل لی رژ هشی غابا،
دام ،کشا زی ،شما شهای .02 00
 -91بر سی کا برد رناس م سمیم نماتدکا بر مع

نماند میلد زخم شه ای د اسناا ا ا.)0151( .

مجله علمی-فسی ای ،شما ش .02-09 :1
 -90خصیو ات ب یاکیلیژ کی نماتد میلد زخم شه ای ( )Pratylenchus loosiا ز ابی م ایاا خساا ت
هما ا ملی اننقا افنههای تحق قاتی ای ،دانشاگاش

ب ما ی با ا ائه اشکا های عملی کسنر آا  .)0151(.ا ل
آزاد اس می ،اله جاا 23 29 ،ب م ماش.

 -92مطالعه مبا زشی ب یلیژ ک با آفات ای با تک ه بر کا ا ی کفشد زت کر پنیلمیس عل ه شپشک آ دآلید
ای .)0151( .رسجم

هما ا مقاالت علمی مراکی آمیزش

اد کشا زی ،دزفی .

 -91ا ز ابی خسا ت نماتد میلد زخم شه ای با اسنفادش از مد های ار دم یلیژ ک .)0151( .د م
ملی اننقا افنههای تحق قاتی ای ،دانشگاش آزاد اس می ،اله جاا 02 00 ،آذ ماش.
8

هماا ا

 -99مطالعه ز س شساسی شپشک آ دآلید ای ( )Pseudococcus viburniا ائه اشکا های عملی مباا زش باا
هما ا ملی اننقا

آا .)0155( .سیم

افنه های تحق قاتی ای ،مرکای آمایزش م ارزا کی اک خااا

ااد

کشا زی

ا ،ش  01 9 ،آذ ماش.

 -93تای ر د

ینه ت عفری ( )Tagetes erecta and T. patulaبر نماتد میلاد زخام شاه اای.)0159( .

د م

هما ا ملی اهاا دا

ی ،دانشگاش علیم کشا زی مسابع طب عی سا ی 00-01 ،اسفسد ماش.

 -91کسنر نماتد میلد زخم شه ای با عصاا ش آبای د مساه خای ی ( .)0159( .)Artemisia annuaد ما
هما ا ملی اهاا دا

ی ،دانشگاش علیم کشا زی مسابع طب عی سا ی 00-01 ،اسفسد ماش.

*سا ر عسا
 -0کناب اوی فسی ،ب داشنی نظام مد ر

اننشا اتی

ا مسی فرآ ی بسنهبسدی ای (اننشا ات معا ن

غابا دا ،

 ،0151تال ف).
 -2کناب آفات ،ب ما یها علفهای هرز ای (تال ف ،آمادش اپ).
 -1کناب اوی مد ر

ردآ ی ،آمادش اپ).

مبا زش با نماتدهای م م انگت اهی (تر مه

 -9ت ه تسظ م ریسنر علمی تیو ف ینه نماتد میلد زخم شه ای.

* افنههای علمی د د
ینه نماتد انگت اهی برای ا ل

 -0یا ش هف

 -2یا ش د د د

با از ا راا (.)0119

ینه نماتد انگت خا ی از ی سفر ای د ا راا (.)0151

 -1یا ش سه ینه از نماتدهای انگت اهی برای ا ل

با از ا راا (.)0190

 -9یا ش  09ینه نماتد انگت د د برای ی سفر ای د ا راا

اا (.)0190

 -3یا ش ک ینه علفهرز به عسیاا م یباا د د نماتد میلد زخم شه ای د

اا (.)0153

 -1یا ش ک ینه قا چ سه ینه باکنری بهعسیاا عیامت ب یکسنر نماتد میلد زخم شه ای د ا راا (.)0190
 -1ا ا ه هش
 -5تع اا

مد

اضی

ا مد ار دم یلیژ ک برآ د خسا ت نماتد زخم شه ای د ا راا (.)0151

آساانانه خسااا ت ز اااا اقنصااادی نماتااد میلااد زخاام شااه ااای د ا ااراا (.)0151

اهم سیابق ا را ی ،مد ر نی عضی

د انجم ها ،شی اها ...

*مسی

آزما شگاش اشریشکی ادا ش کت خدمات رژ هشی سازماا ای کشی از  0151تا 0150

*مسی

ادا ش اشریشکی ادا ش کت خدمات رژ هشی سازماا ای کشی از  0150تا 0151

*معا ا رژ هشی مرکی تحق قات ای کشی د سا های 0153 0159
* ئ س کم نه علمی – فسی ای د سا های 0153 0159
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* ئ س شی ای اننشا ات ای د سا های 0153 0159
* دب ر شی ای تحق قات ای د سا 0153
* سرررس

بخا تحق قات اشریشکی مرکی تحق قات ای کشی از سا  0159تا 0151

* مجری مسی

برنامه تحق قات اهبردی ای د سازماا تحق قات  ،آمیزش تر ج کشا زی د 0153

* ئ س کم نه تخصصی اشریشکی ای د برنامه تحق قات اهبردی ای (سا )0153
*عضی کم نه هماهسگی امی رژ هشی سازماا تحق قات  ،آمیزش تر ج کشا زی د سا های 53 59
*عضی فعا شی ایهای تحق قات اننشا ات ادا ش کت خدمات رژ هشی ای سابق از سا  0151تا 0151
*عضی کم نه علمی -فسی ای مرکی تحق قات ای کشی (فعلی)
*عضی ه ات تحر ر ه مجله علمی -فسی ای
* ئ س کم نه رژ هشی مسی

را شگر علمی ادبی ا

مجله (فعلی)

بخا تحق قات اشریشکی ای مرکی تحق قات ای کشی (فعلی)

*عضی شی ایهای تحق قات ،اننشا ات ،تحی ادا ی (عمیمی) تیل د یر ت مرکی تحق قات ای (فعلی)
*مد ر ر ش اشریشکی میسسه آمیزش عالی غ راننفاعی د لماا (اله جاا) (فعلی)
*مد ر امی رژ هشی میسسه آمیزش عالی غ راننفاعی د لماا (اله جاا) (فعلی)
*عضی انجم علمی نماتدشساساا اهی ا راا (فعلی)
*عضی انجم علمی ب ما یشساساا اهی ا راا (فعلی)
*عضی سازماا نظام م سدسی کشا زی مسابع طب عی ا راا (فعلی)
*عضی انجم علمی منخصص
*عضی کم نه بر یا ی ا ل

ا راا (فعلی)

سمپیز م تخصصی ای (دانشگاش

* عضی کم نه بر یا کسسد اا ا ل
* عضی کم نه اسنقرا س سنم مد ر

( ،)0151د م

( )0151سیم

ا ،ت ر ماش )0155
( )0155هما ا ملی ای

آزما شگاهی (اسما) مرکی تحق قات ای کشی (فعلی)

* عضی کم نه تیل د تیسعه ای ا ان ک سازماا ای کشی (فعلی)

با احنرام
دکنر علی سرا ی
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