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وٙترَ ثیِٛٛشیىی ٔري ٌیبٞچٝ رایسٚوتٛ٘یبیی چغٙذرلٙذ ثب استفبدٜ از جذایهٝ ٞهبی ثهٛٔی استرپتٛٔبیسهس در شهرای        •

 8511ٚٞشی چغٙذر لٙذ. پص-ٔجّٝ ػّٕی  ٌّخب٘ٝ ٚ ٔسرػٝ

 

 ها کتاب

 حبَ تبِیفدر دا٘شٍبٜ آزاد اسالٔی ٚاحذ خٛراسٍبٖ.   ٌیبٞبٖ پٛششی، ثب تبویذ ثر ٌیبٞبٖ ثٛٔی ایراٖ. •

 8512دا٘شٍبٜ آزاد اسالٔی ٚاحذ خٛراسٍبٖ.  8جّذ  ای ثر ػّْٛ ثبغجب٘ی ٔمذٔٝ •

 ٝٔدر دست چبحدا٘شٍبٜ آزاد اسالٔی ٚاحذ خٛراسٍبٖ.  .2ای ثر ػّْٛ ثبغجب٘ی جّذ ٔمذ 

 8515٘ذای ضحی.   .ٞب، وبشت ٚ ٍٟ٘ذاری ثرای داشتٗ فرشی سجس ٚ زیجب چٕٗ •

 

 ها همایش

  

 ساثر سبِیسیّیه اسیذ ثر رٚی ٔیساٖ وّرٚفیُ ٚ خصٛصیبت ا٘ذاْ ٞٛایی چٕٗ ِِٛیْٛ پر٘ٝ رلٓ ا ٗ دٚٔهیٗ  . پیذی ٌهری

 . 8512ٕٞبیش ّٔی تٛسؼٝ پبیذار وشبٚرزی ٚ ٔحی  زیست سبِٓ، 

 دٚٔهیٗ   اتیُ ثر رٚی ارتفبع، ویفیت رً٘ ٚ ٔیساٖ وّرٚفیُ چٕٗ چٕٗ ِِٛیْٛ پر٘ٝ رلٓ اسهپیذی ٌهریٗ.   اثر تریٍٙساپه

  .8512ٕٞبیش ّٔی تٛسؼٝ پبیذار وشبٚرزی ٚ ٔحی  زیست سبِٓ، 

 ٕثٟبر.  ٞبی ٔختّف ٌیبٜ دارٚیی ٕٞیشٝ تثررسی ٚ شٙبسبیی ترویجبت شیٕیبیی لس ٗ ْ  وٍٙهرٜ  ٞشهتٕی ایهراٖ،   ثبغجهب٘ی  ػّهٛ

 .ثٛػّی ٕٞذاٖ ،دا٘شٍبٜ 1392 ٔبٜ شٟریٛر

 ثٟبر.  ٌیبٜ دارٚیی ٕٞیشٝ ذز٘ی ٚ رش ٞبی جٛا٘ٝ تبثیر ثسترٞبی ٔختّف وشت ثر شبخص ٗ ْ  وٍٙهرٜ  ٞشهتٕی  ثبغجهب٘ی  ػّهٛ

 .ثٛػّی ٕٞذاٖ ،دا٘شٍبٜ 1392 ٔبٜ ایراٖ، شٟریٛر

 ٞبی ٔختّف ثٙسیُ ثررسی تبثیر غّظت    ٝ ٗ . ایآد٘یٗ ٚ سفٛتبوسیٓ ثر ثبززایی ٌیبٜ طهبِجی در شهرای  درٖٚ شیشه  اِٚهی

 .ز٘جبٖ ،دا٘شٍبٜ 1390 ٔبٜ شٟریٛر ٞبی ٘ٛیٗ وشبٚرزی، ٚ  فٙبٚری  ػّْٛ وٍٙرٜ

 ٞبی وب٘بٔبیسیٗ ٚ سفٛتبوسیٓ ثر خصٛصیبت رشهذی  ثیٛتیه تبثیر آ٘تی ثررسی  ٝ طهبِجی سٕسهٛری در   ٞهبی   ریسٕ٘ٛ٘ه

 .ز٘جبٖ ،دا٘شٍبٜ 1390 ٔبٜ شٟریٛر ٞبی ٘ٛیٗ وشبٚرزی، ٚ  فٙبٚری  ػّْٛ وٍٙرٜ اِٚیٗ .ای شیشٝ شرای  درٖٚ

 ی حذ٘صبة حسٍری  ٞبی ٔختُ وٙٙذٜ جذاسبزی ٚ شٙبسبیی ثبوتری(Quorum sensing)    از ریسٚسهفر سهیت

 .ز٘جبٖ ،دا٘شٍبٜ 1390 ٔبٜ شٟریٛر ٞبی ٘ٛیٗ وشبٚرزی، ٚ  فٙبٚری  ػّْٛ وٍٙرٜ اِٚیٗ. زٔیٙی
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  ی حذ٘صههبة حسههٍری در ثیٕههبریسایی ثههبوتری    ٞههبی ٔختههُ وٙٙههذٜ   تههبثیر ثههبوتری Pectobacterium  

atrosepticum  .1390 ٔبٜ شٟریٛر ٞبی ٘ٛیٗ وشبٚرزی، ٚ  فٙبٚری  ػّْٛ وٍٙرٜ اِٚیٗػبُٔ ثیٕبری سبق سیبٜ سیت زٔیٙی 

 .ز٘جبٖ ،دا٘شٍبٜ

  دا٘شٍبٜ 1390 ٔبٜ ایراٖ، شٟریٛر ثبغجب٘ی ػّْٛ وٍٙرٜ ٞفتٕیٗ  .استفبدٜ از اٌرٚ ثبوتریْٛ در خرثسٜ ایرا٘یثررسی ا٘تمبَ شٖ ثب، 

 .اصفٟبٖ صٙؼتی

 ٝ٘اصفٟبٖ صٙؼتی ،دا٘شٍبٜ 1390 ٔبٜ ایراٖ، شٟریٛر ثبغجب٘ی ػّْٛ وٍٙرٜ ٞفتٕیٗدٞی ٘بثجب در خرثسٜ ایرا٘ی.   ثررسی اِمب جٛا. 

  8511پٙجٕیٗ ٕٞبیش ّٔی ایذٜ ٞبی ٘ٛ در وشبٚرزی.   .صفبت رٚیشی خرثسٜ ایرا٘یاثر دٚ ٘ٛع پبیٝ وذٚ رٚی 

ثهب  Cucumis melo L. (Cantaloupensis Group) افسایش ثبززایی در وشت درٖٚ شیشٝ ای ٌیبٜ طهبِجی  •

 8511شب٘سدٕٞیٗ وٙفرا٘س سراسری ٚ چٟبرٔیٗ وٙفرا٘س ّٔی زیست شٙبسی ایراٖ.   استفبدٜ از ثٙسیُ آد٘یٗ ٚ سفٛتبوسیٓ

 8511پٙجٕیٗ ٕٞبیش ّٔی ایذٜ ٞبی ٘ٛ در وشبٚرزی.   ثررسی اثر پبوّٛثٛترازَٚ ثر ثرخی خصٛصیبت ظبٞری چٕٗ چبٚداری •

ی ایهذٜ ٞهبی ٘هٛ در وشهبٚرزی.     پٙجٕیٗ ٕٞبیش ّٔه   ثررسی اثر تریٍٙساپه اتیُ ثر ثرخی خصٛصیبت ظبٞری چٕٗ چبٚداری •

8511 

 8511پٙجٕیٗ ٕٞبیش ّٔی ایذٜ ٞبی ٘ٛ در وشبٚرزی.   ثررسی اثر ٘ٛع ثستر وشت ثر خصٛصیبت رشذی ٌُ ٕٞیشٝ ثٟبر •

پٙجٕهیٗ وٍٙهرٜ ػّهْٛ      ٞبی رَ پهس از ا٘جهبرداری   ثررسی اثر دٚ سطح تریٙىساپه اتیُ ثر رٚی خصٛصیبت ویفی چٕٗ •

 851۱ثبغجب٘ی ایراٖ. 

 851۱پٙجٕیٗ وٍٙرٜ ػّْٛ ثبغجب٘ی ایراٖ.   تبثیر تٙظیٓ وٙٙذٜ ٞبی رشذ ثر ریسافسایی ٌیبٜ اسفٙبج •

 851۱پٙجٕیٗ وٍٙرٜ ػّْٛ ثبغجب٘ی ایراٖ.   gus ٔطبِؼٝ فبوتٛرٞبی ٔٛثر در ا٘تمبَ شٖ ثٝ ٌیبٜ دٚپبیٝ اسفٙبج ثب ثیبٖ ٔٛلت شٖ •

• Effects of micronutrient ratio on root and shoot biomass and mineral content in chickpea (Cicer 
arietinum L.)  The First International conference on the theory and Practices in Biological Water 
Saving(ICTPB). 2006 
 

 Effects of  Salicylic acid and Trinexapac- ethyl on both Morphological and physiological 
characteristices of turfgrass poa pratensis cv. 'Barimpala' in response to heat stress. Plant Abiotic 
Stress Tolerance III, June 29 - July 1 2015. Vienna, Austria. 

 

 تدریس

 پبیبٖ ٘بٔٝ وبرشٙبسی ارشذ. ٞب رإٞٙبیی ٚ ٔشبٚرٜ دٜوبرشٙبسی ارشذ )ػّْٛ ثبغجب٘ی(:  •

چٕهٗ ٚ ٌیبٞهبٖ پٛششهی     وبرشٙبسی ارشذ )ػّْٛ ثبغجب٘ی(: ٔجب٘ی ثیٛتىِٙٛٛشی، زثهبٖ تخصصهی، ٌّىهبری تىٕیّهی،     •

 سٕیٙبر ارشذ. تىٕیّی، اصالح ٌیبٞبٖ زیٙتی تىٕیّی ٚ

 

ٖ آپبرتٕهب٘ی، اصهَٛ   وبرشٙبسی )ػّْٛ ثبغجب٘ی(: ٔجب٘ی وشت ثبفت ٌیبٞی ٚ ثیٛتىِٙٛهٛشی، ٌّىهبری، پهرٚری ٌیبٞهب     •
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 ثبغجب٘ی، چٕٗ ٚ ٌیبٞبٖ پٛششی.

 

 .آرایی ىبری، ٌُ، چٌٕٙیبٞبٖ آپبرتٕب٘یوبرشٙبسی )ٟٔٙذسی فضبی سجس(: ٌّىبری،  •

 

 

 

 

 

 

 

 درون دانشگاهی های پژوهشی طرح

 ثررسی ا٘تمبَ شٖ ویتیٙبز ػبُٔ ٔمبٚٔت ثٝ لبرچ در خرثسٜ ٌرٌبة اصفٟبٖ. )ٔجری( •

 ٞبی ٌیبٞی. )طرح ٔروس رشذ( دیجٛوسیٗ از ٌیبٜ اٍ٘شتب٘ٝ از طریك وشت ٚ پرٚری سَّٛتِٛیذ دارٚی ٌیبٞی  •

 ثررسی ثبزیبفت وٕپٛست لبرچ ثؼٙٛاٖ ثستر وشت ٌُ ٕٞیشٝ ثٟبر. )ٔجری( •

 ٓیآ٘س بٖیث ریٔطبِؼٝ تبث AiiA ُوٙٙذٜ  الوتٛ٘بز ػبُٔ ٔختQuorum sensing ٔمبٚٔهت   بی تیحسبس یدر ٚاوٙشٟب

 )ٕٞىبر( ٘رْ یذٌیپٛس یٕبریػبُٔ ث Pectobacterium carotovorum ی٘سجت ثٝ ثبوتر یٙیزٔ تیس

 

 های پژوهشی برون دانشگاهی طرح

 ٝ8515ِیٕٛ ٚ ٔیخه( از طریك لّٕٝ. شٛر، داغذاغبٖ، ثٝ تىثیر ثرخی ٌیبٞبٖ زیٙتی فضبی سجس )شیش 

  ٝ8515ثریذٜ.پصٚٞش ٚ تحمیك در ٔٛرد ٘ٛػی خبن ٔؼذ٘ی ثؼٙٛاٖ ثستر وشت ٔیخه شبخ 

  .8515ثررسی تبثیر ثسترٞبی ٔختّف وشت ٚ سطٛح ٔختّف ٘ب٘ٛوٛد وّسیٓ ثر تِٛیذ ٌُ شرثرا 

  .ٖ8515شٙبسبیی ػٛأُ خسبرتسای درختبٖ فضبی سجس شٟرستبٖ ٔجبروٝ استبٖ اصفٟب 

 

 مشارکت در تاسیس واحدهای رشد و فناوری

  ثسترٞبی وشتآٚراٖ پردیس ثب ایذٜ ٔحٛری تِٛیذ  ثٝٚاحذ فٙبٚری 

 ای استفبدٜ از وٙٝ شىبرٌر ثؼٙٛاٖ ٔجبرزٜ ثیِٛٛشیه در تِٛیذات ٌّخب٘ٝفٙبٚری ٘ئٛثیِٛٛشیه ثب ایذٜ ٔحٛری  ذٚاح 

 تِٛیذ وٛد ٘یترات طجیؼی ثب ایذٜ ٔحٛری شٟر سجس ٚاحذ فٙبٚری 

 تِٛیذ چٕٗ رَٚ در وبرتٗ پالست ثب ایذٜ ٔحٛریپالست  چٕٗ ٚاحذ فٙبٚری 

 اٍ٘شتب٘ٝدارٚیی از ٌیبٜ تِٛیذ ٔبدٜ دارٚیی دیجٛوسیٗ  ثب ایذٜ ٔحٛری ٞبی ٔتبثِٛیت فراٚردٜ ٚاحذ فٙبٚری 
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